
المجلس الوطني للبحوث العلمية

المركز الوطني لعلوم البحار

التقرير السنوي حول نوعية مياه الشاطئ اللبناني 

٢٠٢٠



  عاموا  بمراببوة روةرية للحالوة البيتيريوة 36يقوم المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الووطني للبحووث العلميوة منو

ابتوة خ موا محاوا   لمياه الشاطىء اللبناني الممتو  موا العري وة رومات  حتوى النوابورا ،نوبوا ب خذلوي بت و  عينوا  روةرية 

. محاة٣١مح دا ،غرافيا يصل ع دها الى 

 ا  تعتبرهو ه المحاوا  البابتوة مصو را  علميوا  مو وبوا  لنشور معلومو. سو 50تؤ   العينا  ما على ساح الماء خحتى عمق

:علمية دبيقةب ختت ما

مسابح رعبية

 بالقرب ما مصبا  األنةر

 عامة خ بع ةا  اصرواطئ صخرية خرملية

 (للمقارنة)نقاط بريبة ما المعامل الصناعية

  إّن مؤررا  التلوث البيتيري المعتم ا في ه ه ال راسة هي نسب  المسوتعمرا(colonies) ب خفوق المعوايير المعتمو ا موا

:ببل منظمة الصحة العالمية خهي

العق يا  البرازية(Fecal Streptococci) 

القولونيا  البرازية(Fecal Coliforms)

.ُكّل محاة تُمبّل ،زء  مح خدا  ما الموبعب خت يميا إعتبارها ممبلة للحالة البيئية للمناقة كلةا



: محتويا  التقرير

 ب  علموا  بوتّن 2020حزيورانحتوى 2017يتناخل التقرير نتواج  الححوصوا  ال خريوة خالمنتظموة للحتورا الممتو ا موا  يوار

 ا لمراببوة المنةجية المتّبعوة لةو ه البحووث المي انيوة تتوافوق تماموا  موع المنةجيوة التوي يوصوي بةوا برنوام  األمو  المتحو

(.MEDPOL)الشواطئ 

  يت ما التقرير  ي ا:

 عو د موا الشوواطئ فوي رسووبيا ( فناديومب رصواصب نحواو خكوادميوم)رس  بياني بنتاج  تحاليل المعادن البقيلة

اللبناني 

 ميب بري وب س)في بعض اتحياء البحرية ( رصاصب زجبقب كادميوم)رس  بياني بنتاج  فحوصا  المعادن البقيلة

ية لإلضواءا علوى الحالوة الصوحب المت وذا ما ع ا  ماكا على طول الشاطئ خفي فتورا  زمنيوة مختلحوة ( ص فيا 

.لألحياء البحرية الصالحة لالستةالك البشري

  لملو ا  الع وية البابتةامجموع تركيزا  رس  بياني بنتاجPCBs خHAPs  رسوبيا  البحرية لع د ما الفي

المناطق الساحلية اللبنانية 



ü عجرملا: Guidelines for safe recreational water environments, WHO 2003  

 

ü ةبسنل ً اقفو ،ئطاشلا هایم فینصتل ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم اھب يصوت يتلا ةیملاعلا رییاعملا             

95th percentile ، يھ ،ةیزاربلا تایدقعلل يریتكبلا ثولتلا تارشؤم نم: 

 رحبلا هایم نم رتیلیلم 100 يف ایریتكب ةرمعتسم 200 ىلإ 1 نم  :دیج ىلا ادج دیج

 

 

 رحبلا هایم نم رتیلیلم 100 يف ایریتكب ةرمعتسم 500 ىلا 201 نم :نومأم ریغ جرح  ىلا رذح

  

 

 رحبلا هایم نم رتیلیلم 100 يف ایریتكب ةرمعتسم 500 نم رثكأ  :ادج ةثولم ىلا ةثولم

  







معلوما  عا المحاا  المعتم ا في     العينا  خ م ى تت رها بالتلوث البيتيري 

المناقة

خ الرمز

اتح ا يا 

الموبع خ طبيعة الشاطئ
Fecal Streptococci/100ml

العق يا  البرازية

Fecal Coliforms/100ml

القولونيا  البرازية

تصنيف الشاطئ

عيار

(AKK-2)

N34.59438°

E35.98782°

القلیعات

(رملي )
296 540

غیرصالح للسباحة/ ملوث 

المنية

(MNY-2)

N34.48423°

E35.92421°
(رملي)شاطئ األحالم الخاص  67 24

صالح للسباحة/ جید جدا 

طرابلس

(TRI-2)

N34.45646°

E35.80976°

مقابل جزیرة عبد الوھاب -ءالمینا

(صخري)
628 580

غیرصالح للسباحة/ ملوث 

طرابلس

(TRI-4)

N34.44698°

E35.81119°
(المسبح الشعبي رملي ) 1344 525

غیرصالح للسباحة/ ملوث جدا 

طرابلس

(TRI-6)

N34.42913°

E35.81458°
(صخري)جنوب الملعب البلدي  150 31

صالح للسباحة/ جید 

انحة

(ANF-2)

N34.36757°

E35.73600°
(صخري)دیر الناطور  248 162

صالح للسباحة بحذر/ حذر 

الةري

(HER-2)

N34.30986°

E35.71418°
(رملي)الشاطئ األزرق الخاص  152 170

صالح للسباحة/ جید 

سلعاتا

(SEL-2)
N34.26810°

E35.65715°

(صخري)الشاطئ الشعبي  120 27

/ ائي بكتیریولوجیا جید  و لكنه معرض للتلوث الكیمی

غیر صالح للسباحة

البترخن

(BAT-2)

N34.25113°

E35.65696°

حمى البترون قرب المركز الوطني  

(صخري)لعلوم البحار 
40 24

صالح للسباحة/ جید جدا 

عمشيت

(AMC-2)

N34.16108°

E35.63333°
(حصى/صخري)شاطئ شعبي  214 1

صالح للسباحة / حذر 

،بيل

(BYB-2)

N34.12343°

E35.64297°
(حصى)شاطئ البحصة  55 35

صالح للسباحة/ جید جدا 

،بيل

(BYB-4)

N34.11264°

E35.64883°
(رملي)الشاطئ الرملي  96 101

صالح للسباحة/ جید جدا 

الحي ار

(FID-2) N34.10237°

E35.65058°

(حصى/صخري)تحت جسر الفیدار  200 188

صالح للسباحة/ جید الى حذر 

العقيبة

(NIB-2)

N34.06044°

E35.64205°
(رملي)قرب مصب نھر إبراھیم  138 173

صالح للسباحة/ جید 



معلوما  عا المحاا  المعتم ا في     العينا  خ م ى تت رها بالتلوث البيتيري 

المناقة

خ الرمز

اتح ا يا 

الموبع خ طبيعة الشاطئ
Fecal Streptococci/100ml

العق يا  البرازية

Fecal Coliforms/100ml

القولونيا  البرازية

تصنيف الشاطئ

البوار

(BOR-2)

N34.04697°

E35.63123°
(صخري)شاطئ عام  180 58

صالح للسباحة/ جید 

الصحرا

(SFR-2(

N34.02962°

E35.62373°
(حصى/صخري)أسفل شیر الصفرا  145 106

صالح للسباحة/ جید 

،ونية

)JUN-2)

N34.01058°

E35.64383°

شاطئ تماري الخاص –المعاملتین 

(حصى/رملي)
150 53

صالح للسباحة/ جید 

،ونية

)JUN-6)

N33.98336°

E35.62677°
(رملي)المسبح الشعبي  296 157

صالح للسباحة بحذر/ حذر 

ضبية

)DBY-2)

N34.01058°

E35.58987°
(رملي)الشاطئ قرب المرفأ  5600 10230

غیرصالح للسباحة/ ملوث جدا 

انالياو

(ANT-2)

N33.91755°

E35.58287°
(رملي)قرب مصب نھر انطلیاس  32000 20000

غیرصالح للسباحة/ ملوث جدا 

بيرخ 

(BEY-2)

N33.90200°

E35.47530°

یرا بین مرفأ الصیادین الجدید و الریفی

(صخري)
105 116

صالح للسباحة/ جید 

بيرخ 

(BEY-4)

N33.90051°

E35.47038°
(صخري)أسفل منارة بیروت  3200 3000

غیرصالح للسباحة/ ملوث جدا 

بيرخ 

(BEY-6)

N33.87945°

E35.47933°
(رملي)شاطئ الرملة البیضاء الشعبي  10000 10000

غیرصالح للسباحة/ ملوث جدا 

ال امور

(DAM-2)

N33.71363°

E35.44362°
( رملي)الشاطئ الرملي  88 73

صالح للسباحة/ جید جدا 

Jiyeh

(JYH-2)

N33.6542°

E35.41526°
(رملي)شاطئ بانجیا الخاص  181 140

صالح للسباحة/ جید 

الرميلة

(RME-2)

N33.61291°

E35.39802°
(رملي)شاطئ ھافانا  الخاص  47 9

صالح للسباحة/ جید جدا 

األخلي

(AWL-2) N33.59460°

E35.38777°

الشاطئ شمال مصب نھر األولي 

(حصى/رملي)
170 68

صالح للسباحة/ جید 

صي ا

(SDA-2)

N33.57847°

E35.38218°
(رملي)المسبح الشعبي  398 496

السباحة غیر مأمونة/ حرج 

صرفن ال

(SAF-2)

N33.46720°

E35.30285°
(صخري/رملي)شاطئ شعبي  415 425

السباحة غیر مأمونة/ حرج 

صور

(SUR-2)

N33.26006°

E35.20871°
(رملي)شاطئ محمیة صور الرملي  56 33

صالح للسباحة/ جید جدا 

النابورا

(NAQ-2)

N33.12845°

E35.14588°
(صخري)شمال مرفأ الناقورة  38 12

صالح للسباحة/ جید جدا 





رمال لبنان-القليعا  / عيار : المناقة

:الشاطئتوصيف

عام-

رملي-

يقص ه ع د بليل -

ما الناو صيح ا ب 

خمعظمة  ما 

الصياديا

ان نوعية المياه في ه ه المحاة 

كان يميا اعتبارها ح را اذا ما 

اعتم نا على كمية التلوث 

بالعق يا  البرازية خليا خ،ود 

كميا  كبيرا ما القولونيا  

.البرازية يجعل منةا مياه ملو ة

ئ ان المعاينة المي انية لة ا الشاط

تظةر تراك  النحايا  الصلبة 

.المختلحة على كامل مساحته

حالة المياه البيتيريولو،ية

ملو ة

ت تصلح للسباحة 

الشاطئ غير موهل ترتياده

يريمع ت  نسب التلوث البيت

ملل 100/مستعمرا296

للعق يا  البرازية 

ملل 100/مستعمرا540

للقولونيا  البرازية

AKK-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 34.59438°

E 35.98782°



لبنانرمال-األحالمراطئ/المنية:المناقة

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  100/مستعمرا67

البرازية 

ملل للقولونيا  100/مستعمرا24

البرازية

: حالة المياه البيتيريولو،ية

،  ا،ي ا 

خ صلح تستقبال رخاد البحرت

السباحة

MNY-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 34.48423°

E 35.92421°

توصيف الشاطئ

 اص-

رملي-

يقص ه اليبير ما العاجال  -

هواا السباحةخ 

تح ه المااع  الصغيرا -

خالمقاهي



لبنانرمال-الشعبيالمسبح/طرابلس:المناقة
:حالة المياه البيتيريولو،ية

ملو ة ، ا -

ت تصلح للسباحة -

اضف الى ذلي تراك  

النحايا  الصلبة على 

رماله

:مع ت  التلوث البيتيري

ملل 100/مستعمرا1344

للعق يا  البرازية 

ملل 100/مستعمرا525

للقولونيا  البرازية

TRI-4: رمز المحاة

خ،ود اكبر ما مصبيا 

يرجيسييا للصرف الصح

:اإلح ا يا 

N 34.44698°

E 35.81119°

:توصيف الشاطئ

عام-

رملي-

ترتاده اع اد كبيرا-

الناو  الل فصلما 

الصيف





لبنانرمال-األزرقالشاطئ/الةري:المناقة

لق  تحسا تصنيف مياه ه ا الشاطئ ما 

.ح ر الى ،ي 

الشاطئ على مقربة ما اح  :مالحظة 

اكبر معامل اتسمنت مع احتمال  تعرضه 

لع د غير مح د ما الملو ا  الييمياجية

:توصيف الشاطئ

 اص-

رملي -

ترتاده اع اد كبيرا ما رخاد -

البحر

. يقع بمحاذاا معمل اتسمنت-

HER-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 34.30986°

E 35.71418°

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا152

ةملل للقولونيا  البرازي100/مستعمرا170

:حالة المياه البيتيريولو،ية

،ي ا  خ صالحة للسباحة



لبنانرمال-الشعبيالشاطئ/سلعاتا:المناقة

:توصيف الشاطئ

راطئ صخري-

يح ه مصنع سلعاتا للييماخيا  ما الشمال خنةر الجوز ما الجنوب-

حولته البل ية مؤ را الى راطئ رعبي-

SEL-2:رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 34.26810°

E 35.65715°

ا بمخلحتت رهخ"سلعاتاكيماخيا "معملبمحاذااالشاطئه اموبع:مالحظة

 ن اصةكيمياجياملو اييونألنكبيربشيلمعرضيجعلهمبارربشيلالمعمل

.التلوثماالنوعه اخ،ود ظةر ب السابقةالمنشورا خال راسا ماع د

.الشاطئه امياهفيالسباحةماكبيربشيلالح ريجبل لي

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا120

ملل للقولونيا  البرازية100/مستعمرا27

:حالة المياه البيتيريولو،ية

مع احتمال كبير للتلوث ،ي ا 

. الييمياجي

ينصح بع م السباحة



لبنانرمال-الحمى/البترخن:المناقة

يعتم  مركز علوم البحار ه ه : مالحظة

للمقارنة مع بقية " مر،عا"المحاة 

.  المحاا  خ الموابع

:توصيف الشاطئ

صخري-

يقع خسط  لي  المركز الوطني لعلوم البحار-

مصنف حمى طبيعية -

BAT-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 34.25113°

E 35.65696°

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا40

ةملل للقولونيا  البرازي100/مستعمرا24

:حالة المياه البيتيريولو،ية

ا ،يَ ا ،  

صالحة للسباحة 



لبنان،بل–الشعبيالبحصةراطئ/،بيل:المناقة

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا55

ملل للقولونيا  البرازية100/مستعمرا35

:توصيف الشاطئ

عام-

 ليط ما الرمل خ الحصى -

احةهواا السبيرتاده اليبير ما لفي  لي  ،بي-

تح ه المنتجعا  خالمااع -

:ةحالة المياه البيتيريولو،ي

ا ،يَ ا ،  

صالحة للسباحة

BYB-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 34.12343°

E 35.64297°



لبنان،بل–إبراهي نةرمصب/العقيبة:المناقة

: توصيف الشاطئ

عام

رملي-

يقع بالقرب ما مصب نةر إبراهي  -

هواا السباحةيرتاده اليبير ما -

NIB-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 34.06044°

E 35.64205°

نقاة العينا  بريبة ما مصب نةر : مالحظة

ابراهي  خبريبة ما ع د ما المجمعا  السياحية 

خمرفت العقيبة للصيادياب مما يعني إميانية 

.ح خث تغييرا  فجاجية في نوعية مياهه

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا138

ةملل للقولونيا  البرازي100/مستعمرا172

:حالة المياه البيتيريولو،ية

،يَ ا 

صالحة للسباحة 



TAMARI)المعاملتياراطئ/،ونيه:المناقة Beach)–لبنان،بل

:توصيف الشاطئ

 اص-

حصى-

 لي  ،ونيه رماتيقع في -

ةهواا السباحيرتاده اليبير ما -

JUN-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 34.01058°

E 35.64383°

.بالترا،ع نوعية مياه ه ا الشاطئ آ  ا : مالحظة

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا150

ملل للقولونيا  البرازية100/مستعمرا53

:حالة المياه البيتيريولو،ية

،يَ ا 

صالحة للسباحة



لبنان،بل–الشعبيالمسبح/،ونيه:المناقة

:توصيف الشاطئ

رعبي عام-

رملي-

JUN-6: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 33.98336°

E 35.62677°

: حالة المياه البيتيريولو،ية

ح را

صالحة للسباحة

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا296

ملل للقولونيا  البرازية100/مستعمرا157

  إن مياه ه ا الشاطئ آ  ا في التحسا بسبب انخحاض مع ت: المالحظة

.التلوث في األرةر األربعة األ يرا كما هو ظاهر في الرس  البياني

،نوب  لي  ،ونيهب يقع -

تحيط به المنتجعا  السياحية ما  ،ةة خ -

مرفت ،ونيه ما ،ةة   رى 

لسباحةهواا ايرتاده اليبير ما -



الرملة البي اء خ ال بيةالوابعة بيا مناقة المراببة لمحطاتالبيتيريولو،ية الحالة :  4 ارطة رب 



لبنان،بل–المرفـت،انب/ال بية:المناقة

ان مياه الصرف الصحي مخلوطة بمياه اتماار : مالحظة

ر بينما التلوث اليبي. تصب على الشاطئ ما حيا الى آ ر

.رماتمتر 300يتتي ما مصب المياه اتسنة ال ي يبع  

المياه ختساه  الرياح مع التيارا  البحرية الساحية في تجمع

اضف.الملو ة امام الشاطئ ال ي هو على ريل  لي  صغير

الى ذلي خ،ود كميا  ما النحايا  الصلبة على طول ه ا 

الشاطئ

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا5600

ملل للقولونيا  البرازية100/مستعمرا10230

: حالة المياه البيتيريولو،ية

،  املو ة

ت تصلح للسباحة 

الشاطئ تغمره النحايا  الصلبة

: توصيف الشاطئ

عام-

رملي-

تقص ه اع اد غير -

ا ب بليلة ما الناو صيح  

حئا  خمعظمة  ما ال

الحقيرا

DBY-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 33.94504°

E 35.59080°



لبنان،بل– نالياونةرمصب/ نالياو:المناقة

ان ال راسا  السابقة ب  اظةر  مستويا  عالية ما 

.التلوث الييمياجي  اصة على مستوى الرسوبيا 

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا32000

ملل للقولونيا  البرازية100/مستعمرا20000

حالة المياه البيتيريولو،ية

ملو ة ، ا 

ت تصلح للسباحة 

هالشاطئ غير موهل ترتياد

:توصيف الشاطئ

عام-

رملي-

مصب نةر -

 نالياو خمجاري 

الصرف الصحي

ANT-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 33.91742°

E 35.58987°



بيرخ -البي اءالرملة/بيرخ :المناقة

اه يو،   الث مصبا  كبيرا لمي :مالحظة

الصرف الصحي ما رمال الشاطئ حتى 

،نوبه

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا10000

ملل للقولونيا  البرازية100/مستعمرا10000

ةحالة المياه البيتيريولو،ي

ملو ة ، ا  

غير صالحة للسباحة 

BEY-6: رمز المحاة

:توصيف الشاطئ

رعبي عام-

رملي-

فما  كبر الشواطئ اكتظاظا في فصل الصي-

:اإلح ا يا 

N 33.87945°

E 35.47933°



عة الحالة البيتيريولو،ية  لمحاا  المراببة الواب: 5 ارطة رب  

بيا مناقة ال امور خ النابورا في الجنوب



،بل لبنان–راطئ ال امور / ال امور: المناقة

: توصيف الشاطئ

عام-

رملي-

مصب نةر ال اموربريب ما -

DAM-2:رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 33.71363°

E 35.44362°

بالرغ  ما ،ميع العوامل البيئية التي

تحيط به كون نةر ال امور يصب فيهب 

مع ت  نسب التلوث البيتيري فان 

منخح ة

:يمع ت  نسب التلوث البيتير

ملل للعق يا  100/مستعمرا88

البرازية 

ملل 100/مستعمرا73

للقولونيا  البرازية

ةحالة المياه البيتيريولو،ي

،يَ ا ،  ا

صالحة للسباحة 



Pangea)البانجيامجمع/الجية:المناقة Resort)–لبنان،بل

:يمع ت  نسب التلوث البيتير

ملل 100/مستعمرا181

للعق يا  البرازية 

ملل 100/مستعمرا140

للقولونيا  البرازية

حالة المياه البيتيريولو،ية

،ي ا 

صالحة للسباحة

:توصيف الشاطئ

 اص-

رملي -

ةهواا السباحيرتاده اليبير ما -

JYH-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 33.65420°

E 35.341526°



Havana)الةافاناراطئ/الرميلة:المناقة Beach)–لبنان،بل

حالة المياه البيتيريولو،ية

،ي ا ، ا 

صالحة للسباحة

:يمع ت  نسب التلوث البيتير

ملل 100/مستعمرا47

للعق يا  البرازية 

ملل 100/مستعمرا9

للقولونيا  البرازية

RME-2: رمز المحاة

:اإلح ا يا 

N 33.61291°

E 35.39802°

:توصيف الشاطئ

 اص-

رملي-

تحياه المنتجعا  -

هواا السباحةيرتاده اليبير ما -



SDA-2: رمز المحاةلبنان،نوب-الشعبيصي اراطئ/صي ا:المناقة

: نوع الشاطئ

رعبي عام-

رملي-

يرتاده صيحا  ع اد-

كبيرا ما رخاد البحر

:اإلح ا يا 

N 33.57847°

E 35.38218°

ااإلرارتمتالسابقةاألعوامفي:مالحظة

ة الالبيئيةالحالةفيملحوظتحساإلى

محاةعملب ءمع اصةالشاطئب

إت.قسينيفيالصحيالصرفمياهتيرير

مصادرمايعانيزالماالموبع ن

ح را  لهتحيالتيالبيتيريللتلوثإضافية

تت ل إذا كبرحالتهتت هور نخيميا

.الوضعمعالجة

الىالبيانيالرس يشير

فيالتلوثمع لانخحاض

.األ يرااألربعةاألرةر

:ريمع ت  نسب التلوث البيتي

ملل 100/مستعمرا398

للعق يا  البرازية 

ملل 100/مستعمرا496

للقولونيا  البرازية

حالة المياه البيتيريولو،ية

موبع حرج

السباحة فيةا تيون بح ر



لبنان،نوب–الابيعيةالمحميةراطئ/صور:المناقة

: حالة المياه البيتيريولو،ية

ا ،يَ ا ،  

صالحة للسباحة 

SUR-2: رمز المحاة

:مع ت  نسب التلوث البيتيري

ملل للعق يا  البرازية 100/مستعمرا56

ملل للقولونيا  البرازية100/مستعمرا33

:توصيف الشاطئ

عام-

رملي-

محمية صور الابيعيةتابع ل-

ا  هواا البحر صيحيرتاده اع اد كبيرا ما -

:اإلح ا يا 

N 33.26006°

E 35.20871°



NAQ-2: رمز المحاةلبنان،نوب–النابورامرفترمال/النابورا:المناقة

مع ت  نسب التلوث 

:البيتيري

ملل 100/مستعمرا38

للعق يا  البرازية 

ملل 100/مستعمرا12

للقولونيا  البرازية

: حالة المياه البيتيريولو،ية

ا ،يَ ا ،  

صالحة للسباحة 

:توصيف الشاطئ

عام-

صخري-

:اإلح ا يا 

N 33.12845°

E 35.14588°





مصبا  مياه الصرف الصحي 

على طول الساحل اللبناني



التيالحيةنا الياجالىالبحرمياهماالحيرخوانتقالاميانيةاخالبحرمياهفيالمستج اليورخنافيرخوانتشاراميانيةحولمو قةعلميةدراسا تو، ت

.الغاساخالسباحةيمارسونال ياالبشرالىاخالبحرفيتعيش

يسببال يالحيرخوانتقالتحتمالضئيال اراهناكانالعلماءيق رCOVID-19ربيا  اللماالع خىانتقال ارانيق رك لي.الماء اللما

.ضئيل، هوالترفيةيةالمياهاخالصحيالصرف

التخحيف صاجصفانالبحربمياهيتعلقفيماDilution effect))معيح ثكانماه ا.الحيرخوكميةانخحاضفياتر،حعلىسيساه الملحخ،ودخ

.معلوما حولةايو، التياأل رىالحيرخسا 

 الجةازفرازا اماخالتا،يبالحيرخومصابرخصايمعاتتصالمايتتتىالرجيسيالخارفانالبحرمياهفيالحيرخوانتقالاحتماليةبلةمابالرغ

قاطالتاحتمال ن.آ رميانكلفيتابقكماالشاطئعلىخالماءفيات،تماعيالتباع  اةتابيقبو،وبيوصىل لي.(عاس خسعال)التنحسي

COVID-19لمياهاخليسالملو ةاألساحخالقارا خعبرالةواءاتنتقالالىيميلالحيرخوه ا ن اصةمحتملغير مرلةوالبحرفيالسباحة  ناء.

الحيرخسا سبعيالماءفينارطغيرخمغلفهوخاليلورمبلاألكس العمليةالحساسيةر ي هوخالبيئةفيمنخحضاستقرارل يهالتا،يالحيرخوان

.الماءطريقعاتنتقلالتيمغلحةالغيرالبشريةالمعوية

البحر؟مياهخالمستج كورخنافيروبياالعالبةهيما

حالةياعايبلغل اتنحتىانهمافبالرغ البحرببمياهاألمريتعلقعن ما

فانيالصحالصرفمياه خالبرازبواساةالمستج كورخنابحيرخواصيبت

بمياهالملو ةالمناطقعلى ساسيبشيلينصبانيجبالناواهتمام

.معالجةالغيرالصحيالصرف

عةا،مالتيالر ويا خالص فيا خالبحرمياهعينا انالىاإلرارايجب

البحريةلألبحاثالحرنسيةللمؤسسةالتابعياالعلماءمافريق

((IFREMERبمياهللتلوثالمعرضةالحرنسيةالشواطئماع دما

عتبرتال راسةه ه.المستج اليورخنافيرخوما لوهاتبياالصحيالصرف

. خليةدراسة.بمعاياتةا خلية



واطئالشمابليلغيرع داللبنانيالساحلطولعلىيو، انهالقوليميا

نظيحةالالشواطئمابيبيراكبرع ديو، لياخالمبت لةبالمياهالملو ة

.آمنةالسباحةفيهتيونحيث

ظ معان اصةللحيرخونابالييونانيمياتفةوللسميبالنسبةاما

ةيطمجردانذليالىاضفالشاطئعابعي اخاألعماقفييعيشالسمي

اخيتيريابايما الياخسليمايجعلهبالحرنمشويااخبالزيتمقلياالسمي

.المرتحعةالحرارانتيجةفيرخو

البحر؟مياهخالمستج كورخنافيروبياالعالبةهيما

يالصحالصرفمياهمشيلةمابعي زمامن نعاني,لبنانفي

ع دلالبحرمياهفيمعالجةدخنماخمبارربشيلتصبالتي

ىالاضف.اللبنانيالساحلطولعلىالمنتشراالشواطئما

.ئالشاطعلىالمنتشراالصلبةالنحايا ماامرالمشيلةه ه

صياياخغااسياسباحيابماالشواطئرخادنوصيل لي

ياةبخراتلتزام خالصحيالصرفمياهمصبا عاباتبتعاد

المياهبالتلوثحالةتح دالتيالعلميةللبحوثالوطنيالمجلس

.اللبنانيالشاطئعلىموبع٣١لالمبت لة

اساسياعامالتيونب فري ابخصاجصلبنانفيالبحريتمتع

كاننامياههفيالمستج اليورخنافيرخوانتشارماالح في

:تنتشارهامجاتهناك

مالصوديوملحماكبيراكميةخ،ودخالمرتحعةالملوحة

تاةيرعاملالبحرمايجعلمما؉39التحوقكلوراي 

.طبيعي

يةالبنحسجفوقارعةمافيةاماخالقويةالشمسارعة

.اضافيتعقي عاملتشيلاي اهيالتي

خاهالمي لطفيفيزياجياعامالتشيلالتيالموجحركة

.ملوثعاملايتركيزتخحيف

اراحرانحيثالحيرخوتيا رعلىالسلبيالحراراعامل

22امسريعبشيلباترتحاعتب  لبنانفيالبحرمياه

در،ة30الىتصلحتىاياررةرب ايةمئويةدر،ة

.آبرةرفيمئوية



تركيزات المعادن الثقيلة في رسوبيات البحرية لعدد من المناطق الساحلية اللبنانية
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EC/Hg = 0.5 mg/ kg MF

Ec/Pb & Cd = 0.25 mg/kg MF

EC/Hg = 0.5 mg/ kg MF

Ec/Pb & Cd = 0.25 mg/kg MF

EC/Hg = 0.5 mg/ kg MF

Ec/Pb et Cd = 0.25 mg/kg MF

EC/Pb = 1.5 mg/kg MF

EC/Cd = 1 mg/kg MF

EC/Hg = 0.5 mg/kg MF



ة في رسوبيا  البحرية لع د ما المناطق الساحلية اللبناني PAHsخ PCBsلملو ا  الع وية البابتةامجموع تركيزا  

 
 

PCBsمركبا   ناجي الحينيل متع دا اليلور  PAHsالةي رخكربونا  العارية متع دا الحلقا 

  الث ابتةالعضوی ةالكیمائی ةالموادمجموعتركیزان((PAHs, PCBsوتالمحیطالعلومالوطنی ةاالدارةتعتمدھاالتيالمعد التمنأق لھيالرسوبی اتفي

(SQGs)األمیركی ةالبیئی ةالحمایةوكالةمعاییرضمنواألمیركی ةالجو  

حرالبلمیاهالبیئيالن ظامعلىضار  جانبيتأثیرأي  لهولیسجد امنخفضھوالث ابتةالعضوی ةالكیمائی ةالمرك باتھذهتأثیر.

التركیزنسبةأن  تبی نمتر30عمقوعلىالد ورةمنطقةفيفقطPCB sعالمی ابهالمسموحالمستوىمنبقلیلأعلىھي.


