البردويل
التقرير السنوى 9191 - 9102
وصف البحيرة :


تقع بحيرة البردويل في محافظة شمال سيناء وتشغل معظم الساحل السيناوى على البحر المتوسط



وتمتد بطول  58كم تقريبا ويصل أقصى عرض لها  99كم ،وتبلغ مساحتها حوالي  081كم9



وتعتبرر بحيرررة البردويرل مررا أحررم البحير ار المصرررية للوحهرا أقررل البحير ار الشرمالية تلو ررا كمرا أحهررا تحترروى علرى أحروا عاليررة
الجودة ما األسماك والتي يصدر معظم إحتاجها للخارج وقد بلغ متوسط اإلحتاج السنوي ما بحيرة البردويرل حروالي  9.2ألرف
طا وحذا يمثل حوالي  %0.8ما اجمالى إحتاج البحي ار المصرية



وحى ما البحي ار الضحلة عالية الملوحة حيث يتراوح العمق بها بيا  1.2و  2متر



تبلغ المسراحة اللليرة لبحيررة البردويرل حروالي  004.1مليرو مترر مر رع .ومرا الجردير بالرذكر أ المسراحة السرطحية لبحيررة
مريوط شهد تغير ار طيييرا ،حيرث اتسرعا مسراحتها  2.0مليرو مترر مر رع .ر مرا يرجرع حرذل الديرادة فرى المسراحة السرطحية
الطييف إلى عملية المد والجد والتي يصاحبها زيادة في تلك المساحة أ ناء وقا الرصد بالبحيرة.



ييصل البحيرة عا البحر المتوسط شريط ساحلي رملي يتراوح عرضه ما  011م الى  0كم



تعرضا بحيرة البردويل فى اليترة األخيرة إلى تردحور كبيرر فرى إحتاجيرة األسرماك التري كاحرا تشرتهر بهرا كالردحيل والقرارو
وأسماك الموسى باإلضافة إلى تغير جوحرى في التركيب النوعي للمصيد حيث ظهرر القشرريا (الجمبررى واللابوريرا) وكاحرا
لها السيادة فرى اإلحتراج حيرث أصربت احتاجهرا يمثرل ا ثرر مرا  %01مرا إحتراج البحيررة علرى حسرا األحروا االقتصرادية مرا
األسماك.



وتعتبر بحيرة البردويل ما أحم المناطق التي تستقبل الطيور المهاجرة فرى فصرل الشرتاء وتتصرل برالبحر المتوسرط عرا طريرق
فتحتا صناعيتا يطلق عليها البواغيد.

التحديا التى تواجه تنمية بحيرة البردويل ما الناحية البيئية :


احسداد البواغيد



قلة الوعى البيئى لدى مجتمع الصياديا



مشرو وزارة الدراعة الستصالح  411الف فدا والذى سيؤدى إلى تغيير كبير بكل ما خوا
لالسماك بالبحيرة.

الميال والتركيب النوعى

مصادر ومأخذ الميال فى بحيرة البردويل
البوغاز األول (البوغاز الشرقي)

البوغاز الثاحي (البوغاز الغر ي)

مواقع محطا الرصد الخاصة ببحيرة البردويل


تم تحديد عدد ( )09موقع للرصد في بحيرة البردويل وحى كالتالي:

رقم المحطة
1

اسم المحطة
التلول

2
الروضة
3
الزرنيق
4
بوغاز 2
5
أم التلول
6
مسقط ابليس
7
الجلس
8
الرواق
9
شمال الرواق
11
بوغاز 1
11
النصر
12
الرابعة

نتائج التقرير السنوى لعام 9191-9102

النتائج

الخصائص

درجة حرارة الميال ما أحم العوامل المؤ رة على البيئة المائية ككل .حيث تؤ ر على حشاط كل اللائنا
المسطحا

المائية ما أسماك وحوام حيواحية وحائما

الحية الموجودة في

حباتية و كتيريا .حذا باإلضافة لتأ يرحا على كل الخصائص الييديائية

والليميائية للميال وأوضحا الدراسة الحالية وجود تياو طييف في درجة حرارة الميال بيا المحطا

المختلية ،ويرجع حذا التياو

لعدد ساعا شروق الشمل في اليوم ،ووقا تجميع العينة.
درجة
الحرارة

وقد تراوحا درجة الحرارة المسجلة في الدراسة الحالية بيا أقل درجة حرارة ( 15.30درجة) مسجلة في محطة ( 11النصر) خالل
شهر فبراير  ،9191بينما كاحا القيمة العظمى ( 21.01درجة) مسجلة في محطة ( 09الر عة) خالل شهر اغسطل 9191
وكا المتوسط السنوي العام لدرجة حرارة ميال البحيرة  92.92درجة مئوية  .ومع أ النتائج توضت التياو الواضت لدرجة الح اررة
خالل الشهور المختلية إال أ درجة حرارة ميال البحيرة مناسبة لحياة وحمو األسماك معظم شهور السنة.

تعبر درجة شيافية الميال على مدى قدرة الضوء على النياذ خالل الميال  .وتتأ ر درجة الشيافية بكمية المواد العالقة الموجودة في
الميال حيث يوجد دائما عالقة عكسية بيا درجة شيافة الميال وكمية المواد العالقة فيها الناتجة ما ميال المصارف والملو ا

التي

تلقى في البحيرة وقد أوضحا الدراسة الحالية تراوح قيم شيافية الميال بيا ( 08.11سم) فى المحطق ( 0الجلل) خالل شهر
شفافية
المياه

اغسطل  ،9191بينما سجلا أعلى قيمة ( 211.11سم) في محطة ( 4بوغاز  )IIخالل شهر اغسطل  ،9191بمتوسط سنوي
عام في البحيرة  041.01سم

يقصد بملوحة الميال (مجمو األمالح الذائبة في الماء) وتتلو أساسا ما اللاتيوحا العظمى (الصوديوم والبوتاسيوم واللالسيوم
والمغناسيوم) واألحيوحا العظمى ( الللوريدا واللر وحا والبيكر وحا واللبريتا ) حذا باإلضافة إلى بعض العناصر الشحيحة
الملوحة

واألمالح المغذية ميال بحيرة مريوط ميال شرو  ، ،وقد أوضحا النتائج الحالية التوافق مع الدراسا السابقة حيث كاحا ملوحة
ميال البحيرة أعلى ما مثيالتها في البحر المتوسط وذلك حتيج ًة لضحالة بحيرة البردويل وتعرض مياحها للبخر المستمر .ما تتياو
درجة ملوحة البحيرة تياوتاً واضحاً بيا المحطا المختلية تبعاً لقر ها أو بعدحا ما البواغيد ،حيث تقل في المحطا المقابلة
للبوغاز .تراوحا درجة الملوحة بيا أقل قيمة  ‰ 41.90بمحطة ( 0الجلل) خالل شهر مايو  .9191بينما ُسجلا أعلى قيمة

 ‰ 02.29في محطة ( 09الر عة) خالل شهر اغسطل  ،9191وكا المتوسط السنوي العام  ، ‰ 45.20وتوضت النتائج
زيادة درجة الملوحة فى معظم المحطا خالل شهر اغسطل عا شهر حوفمبر مما يؤكد أ ر درجة الحرارة على زيادة درجة الملوحة
خاصة مع عدم استقبال البحيرة ألي ميال عذبة أو شرو

تركيد أيو الهيدروچيا ما أحم العوامل المؤ رة على البيئة المائية حيث له تأ ير كبير على جميع العمليا الحيوية داخل
المسطحا المائية .ما يلعب تركيد أيو الهيدروچيا دو ار حاما في ترسيب أو ذو ا المعاد الثقيلة في المسطحا المائية وتعتبر
القيمة بيا  5 - 0.8حي القيمة المثالية للحياة وحمو األسماك ما أ قيم أيو الهيدروجيا كاحا في المعدال الطبيعية فى معظم
األس
األيدروجينى
( )PH

محطا البحيرل.
والدراسة الحالية تتيق مع الدراسا السابقة حيث أوضحا الدراسة أ ميال البحيرة تقع في الجاحب القلوي وتراوحا قيم تركيد أيو
الهيدروجيا لميال البحيرة بيا أقل قيمة ( )0.58في محطة ( 09الر عة) في شهر اغسطل  9102وأعلى قيمة  5.88في محطة
( 0مسقط ابليل) في شهر اغسطل  ،9102بمتوسط سنوي عام في البحيرة 5.00
األ سچيا أحد أسبا بقاء الحياة على األرض .واأل سچيا الذائب في الميال له الدور األ بر والمؤ ر على جميع الخصائص
الليميائية والييديائية والحيوية داخل المسطحا المائية كما أحه أحد األسبا الرئيسية في بقاء جميع اللائنا الحية

األكسجين
الذائب
( ) DO

وفي الدراسة الحالية تراوح تركيد األ سچيا الذائب بيا أقل قيمة  4.55مليجرام/لتر في محطة ( 09الر عه) في شهر حوفمبر
 9102وأعلى قيمة  01.15مليجرام/لتر في المحطة ( 0الجلل) خالل شهر اغسطل  ،9102بمتوسط سنوي عام في البحيرة
( 0.50مليجرام/لتر أ

األ سچيا المستهلك حيويا حو كمية األ سچيا المستهلك بواسطة اللائنا الدقيقة .وكلما زاد قيمة األ سچيا المستهلك حيويا
احا دليال على تلوث الميال.
األكسجين
المستهلك
حيويا
( ) BOD

وأوضحا الدراسة الحالية أ قيم األ سچيا المستهلك بيولوجيا في بحيرة البردويل أقل ما مثيالتها في باقي البحي ار الشمالية
حيث تعتبر بحيرة البردويل ما أحقى المسطحا المائية داخل جمهورية مصر العر ية .و قد تراوحا قيم األ سجيا المستهلك
بيولوجياً بيا أقل قيمة  1.22مليجرام/لتر في المحطة ( 8وسط البحيرة) في شهرى اغسطل  9191و مايو  ،9191وأعلى قيمة
 2.40مليجرام/لتر في المحطة ( 09الر عة) خالل شهر اغسطل  ،9102و متوسط سنوي عام في البحيرة ( 0.29مليجرام/لتر

توضت قيمة األ سچيا المستهلك كيميائيا كمية األ سچيا الالزم أل سدة المواد اللميائية الموجودة في الميال وتحويلها إلى احي
األكسجين
المستهلك
كيميائيا
( ) COD

أ سيد اللر و وماء ،والميال التي تحتوي على أ سچيا مستهلك كيميائيا أقل ما  09مليجرام/لتر تعتبر ذا جودة عالية
وفي الدراسة الحالية تراوحا قيم األ سيجيا المستهلك كيميائيا بيا أقل قيمة  01.40مليجرام/لتر في المحطة ( 4بوغاز أبو ذكرى)
خالل شهر حوفمبر  9102وأعلى قيمة  98.58مليجرام/لتر في المحطة ( 09الر عة) خالل شهر مايو  9191و متوسط سنوي
عام في البحيرة ( 05.00مليجرام/لتر )

بمقارحة مستويا المتغي ار الهيدروكيميائية لبحيرة ( البردويل ) والتى تم الحصول عليها خالل الدراسة الحالة بمثيالتها ما الحدود

المسموح بها دولياً لميال البحيرا وجد اآلتى:




 .وجد مستويا األس االيدروجينى في حدود المسموح بها دوليا (( )0.1 – 2.1متوسط سنوى عام .)5.00
وجد مستويا اال سجيا الذائب في حدود المسموح بها دولياً في جميع المحطا ( )09.01-4.1بمتوسط
سنوى عام  0.50مليجرام/لتر).
وجد مستويا اال سجيا المستهلك بيولوجيا في إطار( اقل) ما الحدود المسموح بها دوليا )3.0-6.0

مليجرام/لتر( في جميع المحطا واالشهر ما عدا المحطة  09فى شهر اغسطل  2.40( 9102مليجرام/لتر)،
مما يؤكد بوجه عام قلة الحمل العضوى بميال البحيرة (متوسط سنوى عام  0.29مليجرام/لتر).

جودة الميال والوفرة الغذائية للبحي ار
الوفرة أو اإل راء الغذائي حو ارتيا تركيد العناصر األساسية لتغذية النباتا

(النيتروجيا واليسيور) في ميال البحي ار حتيجة طرح

ملو ا عضوية فيها مما يؤدي إلى حمو طحلبي ،واحعكاس ذلك على األحياء المائية وعلى جودة الميال

ويتم حسا قيمة الوفرة الغذائية (وجودة الميال) بناء على قياس أر ع عاصر أساسية تشمل :

( درجة الشيافية  -الللوروفيل أ  -اليسيور الللي  -النيتروچيا الللي )

استخدم الللوروفيل الموجود فى الهائما النباتية كصبغة أساسية يمكا االستدالل ما خاللها على مستوى التلوث حتيجة المصارف
والنشاط البشرى والحيوى بميال البحيرل
تم قياس كلوروفيل -أ فى ميال البحيرة حيث تبيا ا

قيم الللوروفيل فى البحيرل قليله واليروق بينها ضعييه حيث كاحا أقل قيمه

للللوروفيل  1.041ميكروجرام/لتر بشهر حوفمبر (الخريف) بالمحطة ( 0التلول) بشهر حوفمبر (الخريف) وأعلى قيمه كاحا 8.202
الكلوروفيل-أ
Chl-a

ميكروجرام/لتر فى أغسطل (الصيف) بالمحطة ( 01البوغاز ، )0كما كاحا أقل قيمه للمتوسط الشهرى (اليصلى) 1.952
ميكروجرام/لتر فى حوفمبر (الخريف) و أ بر قيمه  9.898ميكروجرام/لتر فى شهر أغسطل (الصيف) فى حيا كاحا أقل قيمه
للمتوسط السنوى  1.024ميكروجرام/لتر ممثله بالمحطة ( 9الروضة) و أعلى قيمه  9.025ميكروجرام/لتر ممثله بمحطة ( 01أمام
البوغاز )Iمعطيا متوسط سنوى عام للبحيرة  0.050ميكروجرام/لتر

االموحيا احدى صور النتيروجيا الميضلة كغذاء للثير ما الهائما النباتية و الطحالب.
ميال المصارف تعتبر حى المصدر الرئيسى لألموحيا فى بعض البحي ار
ما يمثل إخراج األسماك واللائنا الحية و تحلل البروتينا والمواد العضوية الموجودة بالميال والرسو يا المصدر الرئيسة
األمونيا
4NH

الطبيعية لألموحيا في المسطحا المائية .
سجلا األموحيا أقل تركيد  1.114مليجرام/لتر بالمحطة ( 0الجلل) بينما أعلى تركيد كا  1.990مليجرام/لتر بالمحطة
( 2شمال الرواق) و ذلك فى شهر أغسطل (الصيف) و فبراير (الشتاء) ،و كا أقل متوسط شهرى (فصلى) 1.109
مليجرام/لتر فى شهر أغسطل (الصيف) بينما كاحا أعلى قيمه  1.101مليجرام/لتر فى شهر فبراير (الشتاء)  ،كما سجلا
المحطة ( 0مسقط إبليل) أقل قيمه  1.02مليجرام/لتر للمتوسط السنوى و أعلى قيمه  1.105مليجرام/لتر كاحا بمحطة 2
(شمال الرواق) معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحيرة  1.124مليجرام/لتر.

النيتريتات
NO2

تراوحررا قرريم تركيررد النتريتررا برريا أقررل قيمرره مطلقرره  0.512ميكروج ررام/لتررر و ذلررك فررى مررايو (الر يررع) بالمحطررة ( 0مسررقط
إبلريل) و أعلرى قيمره كاحررا  04.204ميكروجررام/لترر و ذلرك فررى فبرايرر (الشرتاء) بالمحطرة ( 4البوغرراز ، )9كمرا كاحرا أقررل
قيمه للمتوسط الشهرى (اليصلى)  4.251ميكروجرام/لترر فرى أغسرطل (الصريف) و أ برر قيمره  8.040ميكروجررام/لترر فرى
شهر فبراير (الشتاء) فى حريا كاحرا أقرل قيمره للمتوسرط السرنوى  9.81ميكروجررام/لترر ممثلره بمحطرة ( 0الجلرل) و أعلرى
النترات NO3

قيمه  2.549ميكروجرام/لتر ممثله بمحطه ( 4البوغاز  )9معطيا متوسط سنوى عام للبحيرة  8.001ميكروجرام/لتر.

سجلا النت ار أقل تركيد  1.118مليجرام/لتر بالمحطة ( 0الجلل) و ذلرك فرى بينمرا أعلرى تركيرد كرا  1.121مليجررام/لترر
بالمحطة ( 4البوغاز  )9شهر فبراير (الشتاء)  ،و كا أقرل متوسرط شرهرى (فصرلى)  1.191مليجررام/لترر فرى شرهر حروفمبر
(الخريف) بينما كاحا أعلى قيمه  1.129مليجرام/لتر فى أغسرطل (الصريف)  ،كمرا سرجلا المحطرة ( 0الجلرل) أقرل قيمره
للمتوسط السنوى  1.100مليجرام/لتر و أعلى قيمه  1.142مليجرام/لتر كاحا بالمحطة ( 4البوغاز  )9معطيا بذلك متوسرط
سنوى عام للبحيرة  1.190مليجرام/لتر.

تمثل ميال المصارف والمخصربا وتحلرل بقايرا اللائنرا الحيرة بالمسرطحا المائيرة المصرادر الرئيسرية للنيترروچيا فري البيئرة
المائيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
سجل النيترروجيا الللرى أقرل تركيرد  1.921مليجررام/لترر بالمحطرة ( 2شرمال الررواق) و ذلرك فرى شرهر مرايو (الر يرع) بينمرا
النيتروجين
الكلى
()TN

أعلى تركيد كا  9.040مليجرام/لتر بالمحطة ( 0مسقط إبليل) و ذلك فى شهر أغسرطل (الصريف)  ،و كرا أقرل متوسرط
شهرى (فصلى)  1.408مليجرام/لتر فى شهر مايو (الر يع) بينما كاحا أعلى قيمه  0.024مليجرام/لترر فرى شرهر أغسرطل
(الصيف)  ،أما المتوسط السنوى فترراوح بريا  0.950 – 1.255مليجررام/لترر بالمحطرا ( 5الررواق) & ( 0مسرقط أبلريل)
على التوالى و كا المتوسط السنوى العام للبحيرة  0.128مليجرام/لتر.

يعتبر اليوسيور عنصر اساسى لللائنا المائية وحموحم  ،حظ ار ال اليوسريور عنصرر غيرر غرازى ويوجرد فرى الطبيعيرة علرى
حيئة امالح فوسيورية غير ذائبة لذلك فهو بطبعية الحال يوجد بتركي اد قليلة فرى البيئرة المائيرة .يردداد تركيرد اليوسريور فرى
المسررطحا المائيررة حتيجررة للصرررف الصررحى او الصرررف الصررناعى او الدراعررى ممررا يررؤدى الررى العديررد مررا المشررا ل البيئيررة
تراوحا قيم تركي اد اليوسيور الللى بيا أقل قيمه مطلقة  24.000ميكروجرام/لتر و كاحا بالمحطا ( 0مسقط إبليل) فرى
الفوسفور الكلى

شهر حوفمبر (الخريف) و أ بر قيمه مطلقه  990.915ميكروجرام/لتر و كاحا بالمحطة ( 09ر عه) فى شهر فبراير(الشتاء)
مررا سررجل شررهر حرروفمبر (الخريررف) أقررل متوسررط شررهرى أو فصررلى  44.100ميكروج ررام/لتررر فررى حرريا سررجل شررهر فبرايررر
(الشرررتاء) أعلرررى متوسرررط شرررهرى  015.502ميكروجررررام/لترررر  ،أمرررا المتوسرررط السرررنوى فترررراوح بررريا أقرررل قيمرررة 80.480
ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 0مسقط إبلريل) و أعلرى قيمرة  008.020ميكروجررام/لترر بالمحطرة ( 01بوغراز )Iبمتوسرط عرام
للبحيرة  00.929ميكروجرام/لتر.

تم استخدام تواجد البكتيريا الدالة على التلوث بالمخليا

اآلدمية بالميال والمستخدمة محليا وعالميا كمقياس لجودة الميال ما

وجه حظر الصحة العامة لالحسا وذلك فى ميال الشر وميال االستحمام والشواطئ وذلك لحماية االحسا ما األمراض التي تنتقل
عا طريق الميال وكذلك في ميال البحي ار للحياظ على الثروة السمكية وحماية األسماك ما تأ ير صرف المخليا اآلدمية (أى أ
وجود

حذل

البكتيريا

يعنى

إحتماال

قوية

لوجود

بكتريا

أخرى

مسببة

ألمراض

خطيرة).

ما وجهه حظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصياديا حتيجة تعاملهم مع الميال وعند تطبيق معيار جودة الميال المذكورة عاليه:
الميكروبيولوجى

 - 0ما وجهه حظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصياديا حتيجة تعاملهم مع الميال وعند تطبيق معيار جودة الميال المذكورة عاليه
وجد أ جميع محطا البحيرة تقع فى حطاق الحدود المسموح بها ما أعداد البكتريا المشار إليها وتعتبر بحيرة حظيية وذلك على مدار
اليصول األر عة محل الدراسة 2019-2020
 - 9فى مرابى األسماك فى ميال البحيرة (ميال البحيرة كلها) فأ اعداد البكتيريا المشار إليها تقع فى حطاق الحدود المسموح بها وتعتبر
البحيرة حظيية وصالحة لتر ية اإلسماك وذلك على مدار اليصول األر عةمحل الدراسة 2019-2020

الحديد:
ما خالل النتئج يتبيا أ قيم عنصر الحديد فى البحيرل كاحا تتراوح بيا أقل قيمة  10.69ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 11النصر)
بشهر حوفمبر (الخريف) و أعلى قيمه كاحا  004.40ميكروجرام/لتر فى شهر مايو(الر يع) بالمحطة ( 01بوغاز  ، )0كما كاحا أقل
قيمه للمتوسط الشهرى (اليصلى)  04.00ميكروجرام/لتر فى حوفمبر (الخريف) و أ بر قيمه  82.20ميكروجرام/لتر فى شهر
مايو(الر يع) فى حيا كاحا أقل قيمه للمتوسط السنوى  94.04ميكروجرام/لتر ممثله بالمحطة ( 2الدراحيق) و أعلى قيمه 22.00
ميكروجرام/لتر ممثله بمحطة ( 01بوغاز  )0معطيا متوسط سنوى عام للبحيرة  92.80ميكروجرام/لتر .

الفلزات الثقيلة

المنجنيد
سجل عنصر المنجنيد تركي اد

بيا 94.50- 0.01ميكروجرام/لتر بالمحطا

( 2الدراحبق) & ( 09الر عة) و ذلك فى شهر حوفمبر

(الخريف) و ا أقل متوسط شهرى (فصلى) 9.08ميكروجرام/لتر فى شهر مايو (الر يع) بينما كاحا أعلى قيمه  0.05ميكروجرام/لتر
فى شهر فبراير (الشتاء)  ،كما سجلا المحطة ( 0الجلل) أقل قيمه  9.29ميكروجرام/لتر للمتوسط السنوى و أعلى قيمه 02.22
ميكروجرام/لتر كاحا بمحطة ( 09الر عة) معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحيرة  4.22ميكروجرام/لتر

النحاس
سجل عنصر النحاس أقل تركيد  0.21ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 5الرواق) بشهر مايو (الر يع) بينما أعلى تركيد كا

99.02

ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 09الر عة) و ذلك فى شهر أغسطل (الصيف)  ،و ا أقل متوسط شهرى (فصلى)  9.10ميكروجرام/لتر

فى شهر مايو (الر يع) بينما كاحا أعلى قيمه 4.00ميكروجرام/لتر فى شهر أغسطل (الصيف)  ،كما سجلا المحطة ( 5الرواق) أقل
قيمه  0.04ميكروجرام/لتر للمتوسط السنوى و أعلى قيمه  0.45ميكروجرام/لتر كاحا بمحطة ( 09الر عة) معطيا بذلك متوسط سنوى
عام للبحيرة  9.54ميكروجرام/لتر.


الدحك
تراوحا قيم تركيد عنصر الدحك بيا أقل قيمه مطلقه  3.13ميكروجرام/لتر و ذلك فى فبراير (الشتاء) بالمحطة ( 2شمال الرواق) و
أعلى قيمه كاحا  75.44ميكروجرام/لتر و ذلك فى شهر مايو (الر يع) بالمحطة ( 00النصر)  ،ما كاحا أقل قيمه للمتوسط الشهرى
(اليصلى)  0.14ميكروجرام/لتر فى فبراير (الشتاء) و أ بر قيمه  20.20ميكروجرام/لتر فى شهر مايو (الر يع) فى حيا كاحا أقل
قيمه للمتوسط السنوى  00.09ميكروجرام/لتر ممثله بمحطة ( 5الرواق) و أعلى قيمه  24.02ميكروجرام/لتر ممثله بمحطه 01
(بوغاز) معطيا متوسط سنوى عام للبحيرة  91.09ميكروجرام/لتر.


اللروم
سجل

عنصر اللروم أقل تركيد  1.02ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 4بوغاز) بشهر مايو(الر يع) بينما أعلى تركيد كا

0.82

ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 00النصر) بشهر فبراير(الشتاء)  ،و ا أقل متوسط شهرى (فصلى)  1.52ميكروجرام/لتر بشهر اغسطل
(الصيف) بينما كاحا أعلى قيمه  0.98ميكروجرام/لتر فى فبراير (الشتاء)  ،كما سجلا المحطة  ( 4البوغاز) أقل قيمه للمتوسط
السنوى  1.20ميكروجرام/لتر و أعلى قيمه  0.21ميكروجرام/لتر كاحا بالمحطة ( 09رابعة) معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحيرة
 0.12ميكروجرام/لتر.


النيكل
سجل عنصر النيكل أقل تركيد  1.58ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 0مسقط ابليل) و ذلك فى شهر اغسطل (الصيف) بينما أعلى
تركيد كا  0.45ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 01بوغاز  )0و ذلك فى شهر أغسطل (الصيف)  ،و ا أقل متوسط شهرى (فصلى)
 0.09ميكروجرام/لتر فى شهر حوفمبر (الخريف) بينما كاحا أعلى قيمه  2.82ميكروجرام/لتر فى شهر مايو (الر يع)  ،أما المتوسط
السنوى فتراوح بيا  2.00– 0.82ميكروجرام/لتر بالمحطا ( 5الرواق) & ( 01بوغاز  ) 0على التوالى و ا المتوسط السنوى العام
للبحيرة  9.02ميكروجرام/لتر.


اللادميوم

تراوحا قيم تركي اد

عنصر اللادميوم بيا أقل قيمه مطلقة  1.29ميكروجرام/لتر و احا بالمحطا

( 4بوغاز  )9فى شهر حوفمبر

(الخريف) و أ بر قيمه مطلقه  9.05ميكروجرام/لتر و احا بالمحطة ( 9الروضة) فى شهر أغسطل (الصيف)  ،كما سجل شهر
حوفمبر (الخريف) أقل متوسط شهرى أو فصلى  1.44ميكروجرام/لتر فى حيا سجل شهر مايو(الر يع) أعلى متوسط شهرى 0.50
ميكروجرام/لتر  ،أما المتوسط السنوى فتراوح بيا أقل قيمة  1.00ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 4بوغاز  )9و أعلى قيمة 0.92
ميكروجرام/لتر بالمحطة  ( 9الروضة) بمتوسط سنوى عام للبحيرة  0.10ميكروجرام/لتر.


الرصا
تراوحا قيم تركي اد عنصر الرصا

بيا أقل قيمه مطلقة  1.110ميكروجرام/لتر و احا بالمحطة  ( 5الرواق) فى شهر مايو (الر يع)

و أ بر قيمه مطلقه  9.94ميكروجرام/لتر و احا بالمحطة ( 01بوغاز  )0فى شهري فبراير و حوفمبر (الشتاء و الخريف)  ،كما سجل
شهر مايو (الر يع) أقل متوسط شهرى أو فصلى  1.100ميكروجرام/لتر فى حيا سجل شهري فبراير و حوفمبر (الشتاء و الخريف)
أعلى متوسط شهرى  2.98ميكروجرام/لتر  ،أما المتوسط السنوى فتراوح بيا أقل قيمة  0.08ميكروجرام/لتر بالمحطة  ( 01بوغاز 0
) و أعلى قيمة  9.01ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 8الطلول) بمتوسط عام للبحيرة  0.08ميكروجرام/لتر


الدئبق
سجل عنصر الدئبق تركي اد

بيا  1.1119ميكروجرام/لتر

بمعظم المحطا

بشهر اغسطل(الصيف) و 1.1122

ميكروجرام/لتر بمحطة ( 09رابعة) و ذلك بشهر فبراير(الشتاء)  ،و ا أقل متوسط شهرى (فصلى)  1.1110ميكروجرام/لتر فى
شهر مايو (الر يع) بينما كاحا أعلى قيمه  1.1104ميكروجرام/لتر فى شهر حوفمبر (الخريف)  ،كما سجلا المحطا (5الرواق)
أقل قيمه للمتوسط السنوي  1.1115ميكروجرام/لتر و أعلى قيمه  1.1108ميكروجرام/لتر كاحا بمحطا (8الطلول) معطيا بذلك
متوسط سنوى عام للبحيرة  1.1100ميكروجرام/لتر.

مؤشر جودة الميال Water Quality Index

تم تقييم جودة الميال بحسا "مقياس أو مؤشر أوريجو لجودة الميال" ) (Oregon Water Quality Indexوالذي
يتم فيه تقييم جودة الميال كبيئة صالحة لللائنا

الحية المائية أو كمصيد لألسماك والذي يعتمد على حسا

تلاملي

لعدد ما الخصائص الليمائية والطبيعية لميال البحي ار

تشمل درجة الحرارة ،األس الهيدروجيني ،األ سجيا الذائب،

األ سجيا المستهلك بيولوجيا ،مجمو األموحيا والنت ار

( نتيتروجيا) ،اليسيور الللي ،باإلضافة إلى البكتريا البرازية

.Fecal Coliform
ويمكا تقسيم جودة الميال طبقا لمؤشر أوريجو إلى خمل مستويا

بداية ما ميال فقيرة (سيئة أو متدحورة) جدا

( )WQI = 0-25وميال فقيرة (سيئة أو متدحورة) ( )WQI = 25-50وميال مقبولة ( )WQI = 50-70وميال ذا
جودة حيدة ( )WQI = 70-90وميال ذا جودة ممتازة ()WQI = 90-100
مؤش ار جودة ميال البحي ار طبقا لمؤشر اورجو
)Water Quality index (%

Rank

0.0 – 25

VERY BAD

25 – 50

BAD

50 – 70

MEDIUM

70 – 90

GOOD

90 – 100

EXCELLENT

و تطبيق (” )Oregon Water Quality Index “OWQIعلى ميال بحيرة البردويل خالل  9191-9102حجد ا
حالة الميال بجميع المحطا لميال البحيرة خالل تلك اليترة كاحا جيدة)(80.8%

Stations

WQI

Rank

1

85.57

GOOD

2

79.65

GOOD

3

81.99

GOOD

4

81.6

GOOD

5

83.58

GOOD

6

77.29

GOOD

7

81.77

GOOD

8

82.74

GOOD

9

77.84

GOOD

10

79.73

GOOD

11

78.26

GOOD

12

79.59

GOOD

Average

80.8

GOOD

مؤشر جودة ميال بحيرة

