
 االلبحيرة إدكو

 9191 -9102 التقرير السنوى لعام
 

  كم من مدينة اإلسكندرية 53تقع على مسافة 

  من المياه من مصدر رئيسي وهو المصارف  تحصل بحيرة ادكو مثلها في ذلك مثل بحيرات مصر الشمالية علي مخزونهاو
لذلك تتبادل بحيرة ادكو  إضافةالزراعي الناتج عن المناطق المنزرعة حولها ،  مياه الصرف إليهاالتي تلتقي بها وتصب 

 وبالبحر المتوسط  ةمتر متصل 91 ةعن فتح عبارةمع مياه خليج أبي قير من خالل بوغاز المعدية وهو  مياهها بعض
المصارف ما يقدر  من مياه بحيرة ادكو إليويصل . متر 0.3عمقها عن  دوال يزي فى البحيرة األسماكوتنوع  مرورتسمح ب
مياهه في الجزء الشرقي من البحيرة ومصرف  مليار متر مكعب سنويا من خالل مصرف كوم بالج الذي يصب 0,857بنحو 

  منها برسيق الذي يتصل بالبحيرة في الجزء الجنوبي

 طن سنويا 2311ويبلغ متوسط إنتاجها من األسماك  فدان 0111 تصل مساحة البحيرة اآلن 

 

 ادكوبحيرة  تنميةتحديات التى تواجه لا

  من حجم الصناعة المصرية وتنتج الصناعات %  58اإلسكندرية هي ثاني أهم مركز صناعي في مصر؛ حيث يتركز فيها
طًنا من المواد الصلبة العالقة يوميا،  961الموجودة بها أكثر من مليون متر مكعب من المخلفات السائلة المحملة بحوالي 

 .هذه المخلفات بغير معالجة في البحر ، ترع المياه العذبة ، مصارف ومجاري الصرف الصحيوُتلقى 

  كما تنتج المدينة يوميا أكثر من مليون متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي المختلفة، المختلطة بالصرف الصناعي
 .ة في المسطحات المائيةومخلفات المستشفيات ومحطات الوقود، وتلقى نصف هذه الكمية تقريبا بغير معالج

  ألف فدان من األراضي الزراعية التي ينتج عنها صرف زراعي محمل بمتبقيات مبيدات حشرية  911يوجد في زمام المحافظة
 .ومخصبات كيميائية تصل في النهاية إلى المسطحات المائية

  مليون متر مكعب من  9169ل البحيرة يص)زيادة معدالت كميات الصرف الصحي والزراعي المحمل بالمبيدات الحشرية بها
 (.مياه الصرف من مصارف ادكو والبصيلى والبرسيق

  سير المياه في اتجاه واحد من البحيرة إلي البحر نتيجة زيادة مياه الصرف بكل أنواعه، فضاًل عن ارتفاعها عن مستوي
 سطح البحر بشكل يحرمها من مياهه التي تطهر البحيرة من جميع أنواع التلوث

 مصادر ومأخذ المياه فى بحيرة إدكو

 مصرف برسيق                                          مصرف إدكو 
  بوغاز المعدية                                          مصرف الخيرى 

 بحيرة إدكو
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  0202 -0291التقرير السنوى لعام نتائج 

 

 مالحظات الخصائص

 درجة
 الحرارة 

حيث تؤثر على نشاط كل الكائنات الحية الموجودة في . درجة حرارة المياه من أهم العوامل المؤثرة على البيئة المائية ككل
هذا باإلضافة لتأثيرها على كل الخصائص الفيزيائية . المسطحات المائية من أسماك وهوام حيوانية وهائمات نباتية وبكتيريا

الدراسة الحالية وجود تفاوت طفيف في درجة حرارة المياه بين المحطات المختلفة، ويرجع هذا التفاوت أوضحت و والكيميائية للمياه 
 .لعدد ساعات شروق الشمس في اليوم، ووقت تجميع العينة

ل خال ( قرن دياب) 5 ةمحطالمسجلة في ( درجة 03.11)تراوحت درجة الحرارة المسجلة في الدراسة الحالية بين أقل درجة حرارة  
، 9102 اغسطسخالل شهر ( الدرفيل) 3مسجلة في محطة ( درجة 51.31) بينما كانت القيمة العظمى ،9191فبراير شهر 

بالنسبة للمصارف فقد تراوحت درجة الحرارة بين  .درجة مئوية 90.02وكان المتوسط السنوي العام لدرجة حرارة مياه البحيرة 
درجة مئوية سجلت فى مصرفى برسيق والخيرى  51.11و 9191شهر فبراير درجة مئوية فى مصرف البوصيلى خالل  03.11

  .9102خالل شهر اغسطس 

 شفافية 
 المياه

وتتأثر درجة الشفافية بكمية المواد العالقة الموجودة في . تعبر درجة شفافية المياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خالل المياه   
المياه حيث يوجد دائما عالقة عكسية بين درجة شفافة المياه وكمية المواد العالقة فيها الناتجة من مياه المصارف والملوثات التي 

 9و 0 اتسم بالمحط 93.11تراوح قيم شفافية المياه بين أقل قيمة لدرجة الشفافية أوضحت الدراسة الحالية وقد رة تلقى في البحي
فبراير و مايو ) ، (9102و نوفمبر  9191اغسطس )خالل الشهور  (مدخل المزرعة السمكيهو  مخرج المزرعة السمكية)

، المحطة 9191خالل شهر مايو  0( امام مصرف برسيق)المحطة  ، 9102خالل شهر نوفمبر ( قرن دياب) 5، المحطة (9191
بينما  ،9191خالل شهر فبراير ( مجمع الثالث مصارف) 6و المحطه  9191مايو &  9191خالل شهرى اغسطس ( الدرفيل) 3

رة بمتوسط سنوي عام في البحي، 9191اغسطس خالل في شهر ( امام البوغاز) 2 ةمحطالسم في  011سجلت أعلى قيمة 
ويرجع نقص شفافية المياه للملوثات والمخلفات المتنوعة التي تلقى في البحيرة عن طريق عدد من المصارف، . سم 53.75

 وأصبحت مياه البحيرة أقل شفافية بل تتميز بالعكارة

 



 الملوحة

الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم )وتتكون أساسا من الكاتيونات العظمى ( مجموع األمالح الذائبة في الماء)يقصد بملوحة المياه 
هذا باإلضافة إلى بعض العناصر الشحيحة ( الكلوريدات والكربونات والبيكربونات والكبريتات) واألنيونات العظمى ( والمغناسيوم

. الدراسة الحالية  أن الملوحة في بحيرة ادكو قليلة على العموم وقد أوضحت، ه بحيرة مريوط مياه شروب، مياواألمالح المغذية 
‰  0.05ومع ذلك كان هناك تفاوت واضح في درجة الملوحة بين المحطات المختلفة حيث تراوحت درجة الملوحة بين أقل قيمة 

مخرج المزرعة ) 0بالمحطة ‰  00.37بينما ُسجلت أعلى قيمة ، 9102 اغسطس و نوفمبر ى خالل شهر  (النجعة) 8ة بالمحط
بينما ترواحت قيم الملوحة  .(01، شكل 6جدول ) ‰ 5.59بمتوسط عام في البحيرة  ،9191مايو خالل شهر ( السمكية

على التوالى،  9191و فبراير  9191سجلت بمصرفى الخيرى وادكو خالل شهرى اغسطس ‰  9.36 – 0.17للمصارف بين 
 . ‰ 0.85بمتوسط سنوى عام للمصارف 

 

األس 

 األيدروجينى
  (PH) 

تركيز أيون الهيدروچين من أهم العوامل المؤثرة على البيئة المائية حيث له تأثير كبير على جميع العمليات الحيوية داخل 
كما يلعب تركيز أيون الهيدروچين دورا هاما في ترسيب أو ذوبان المعادن الثقيلة في المسطحات المائية وتعتبر . المسطحات المائية

كما أن قيم أيون الهيدروجين كانت في المعدالت الطبيعية فى معظم  هي القيمة المثالية للحياة ونمو األسماك 7 - 6.3القيمة بين 
تتفق مع الدراسات السابقة حيث أوضحت الدراسة أن مياه البحيرة تقع في الجانب  هاوضحت الدراسة الحالية أنأ. محطات البحيره

في شهر ( مجمع الثالث مصارف) 6في محطة  8.65القلوي وتراوحت قيم تركيز أيون الهيدروجين لمياه البحيرة بين أقل قيمة 
، وبمتوسط عام لمياه بحيرة 9191مايو في شهر ( مدخل المزرعة السمكيه) 9 ةمحطالفي  2.50وأعلى قيمة  9191 فبراير
بمصرف الخيرى خالل  8.60كما تراوحت قيم تركيز أيون الهيدروجين لمياه المصارف بين اقل قيمة (. 00، شكل 7جدول ) 7.07
 8.76، بمتوسط سنوى عام 9191بمصرف الخيرى خالل مايو  7.16و أعلى قيمة  9191فبراير 

األكسجين 

 الذائب 
 (DO ) 

واألكسچين الذائب في المياه له الدور األكبر والمؤثر على جميع الخصائص . األكسچين أحد أسباب بقاء الحياة على األرض
 الكيميائية والفيزيائية والحيوية داخل المسطحات المائية كما أنه أحد األسباب الرئيسية في بقاء جميع الكائنات الحية 

األكسچين  ةقيم قلتتوزيع قيم األكسيجين الذائب في البحيرة كانت تتوزع توزيعًا غير منتظم و أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن  
لتر /مليجرام 95.90أعلى قيمة كانت و  ،9191فبراير خالل شهر لتر /مليجرام 0.00لتصل  ( مجمع الثالث مصارف) 6في محطة 
اما فى المصارف فقد  (.لتر/مليجرام 01.00)عام في البحيرة ى بمتوسط سنو  ،9191 مايو خالل شهر( عزبة حسان) 7في محطة 

 3.91لتر، وسجلت أعلى قيمة /مليجرام 1.70الى  9102قل تركيز االكسجين الذائب فى مصرف الخيرى خالل نوفمبر 
 لتر/ممليجرا 5.15، وبمتوسط عام للمصارف 9191لتر بمصرف برسيق خالل شهر فبراير /مليجرام

 



األكسجين 

المستهلك 

 حيويا  
 (BOD ) 

يا وكلما زادت قيمة األكسچين المستهلك حيو  .األكسچين المستهلك حيويا هو كمية األكسچين المستهلك بواسطة الكائنات الدقيقة
 .كانت دليال على تلوث المياه

مجمع ) 6فى المحطه لتر /مليجرام 2.83 قيمةجيا تراوحت بين أقل لو وأوضحت الدراسة الحالية أن قيم األكسچين المستهلك بيو 
اغسطس  شهرخالل ( قرن دياب) 5 ةلتر في محط/مليجرام 75.73وأعلى قيمة  9191خالل شهر فبراير( الثالث مصارف

قيم األكسچين المستهلك  تراوحت. (05، شكل 00جدول ) (لتر/مليجرام 97.80)عام في البحيرة  بمتوسط سنوي ، و 9102
 55.03واعلى قيمة  9191بمصرفى ادكو و البوصيلى خالل فبراير  لتر/مليجرام 2.83 بين أقل قيمة للمصارف بيولوجيا
 لتر/مليجرام 06.79، وبمتوسط عام للمصارف 9191بمصرف الخيرى خالل اغسطس  لتر/مليجرام

األكسجين 

المستهلك 

 كيميائيا  
 (COD ) 

توضح قيمة األكسچين المستهلك كيميائيا كمية األكسچين الالزم ألكسدة المواد الكميائية الموجودة في المياه وتحويلها إلى ثاني 
 لتر تعتبر ذات جودة عالية /مليجرام 09أكسيد الكربون وماء، والمياه التي تحتوي على أكسچين مستهلك كيميائيا أقل من 

مجمع الثالث ) 6المحطة لتر في /مليجرام 18.40قيم األكسيجين المستهلك كيميائيا بين أقل قيمة وفي الدراسة الحالية تراوحت 
 ،9102 اغسطسخالل شهر  (6محطة ) نفس المحطه لتر في/مليجرام 555.01وأعلى قيمة  9191 فبراير خالل شهر( مصارف

 أقل قيمة بينكيميائيا للمصارف  األكسيجين المستهلك و تراوحت قيم (لتر/مليجرام 056.13)عام في البحيرة  بمتوسط سنوي 
بمصرف  9102لتر خالل اغسطس /مليجرام 900.51واعلى قيمة  9191لتر بمصرف البوصيلى خالل فبراير /مليجرام 00.10
 برسيق

         

والتى تم الحصول عليها خالل الدراسة الحالة بمثيالتها من الحدود  ( ادكو) بمقارنة مستويات المتغيرات الهيدروكيميائية لبحيرة         
 :المسموح بها دوليًا لمياه البحيرات وجد اآلتى

  فى معظم مواقع البحيرة ما عدا المحطات ( 6.1 – 2.1)وجدت مستويات األس االيدروجينى في حدود المسموح بها دوليا
والتى سجلت مستويات اعلى ( 2.13و  2.90، 2.55، 2.96، 2.50) 9191خالل شهر مايو  2و  7، 3، 5، 9

 (.7.07متوسط عام )قليال من الحدود المسموح بها دوليا 
 ن الحدود المسموح بها دوليًا في جميع وجدت مستويات االكسجين الذائب فى الحدود المسموح بها دوليا و اعلى قليال م

 9102والتى وجد اقل من هذه الحدود خالل أشهر اغسطس و نوفمبر ( 6)باستثناء المحطة ( 0.1-09.6)المحطات 
 (.لتر/مليجرام  01.00متوسط عام ( )05جدول ) 9191خالل شهر فبراير  3والمحطه  9191فبراير & 

  جيا أعلى من الحدود المسموح بها دوليا وجدت مستويات االكسجين المستهلك بيولو(6.0-3.0mg/l)  في جميع
 .لتر/مليجرام 97.80فيما بمتوسط عام  المحطات مما يؤكد زيادة الحمل العضوى بمياه البحيرة

 بمقارنة المتوسطات السنوية للمتغيرات الهيدروجرافية خالل العام الحالى والعام السابق من الدراسة الحالية وجدت تغيرات 
 .طفيفة بمعظم هذه المتغيرات



 
 للبحيرات الغذائية والوفرة المياه جودة

 طرح نتيجة البحيرات مياه في( والفسفور النيتروجين) النباتات لتغذية األساسية العناصر تركيز ارتفاع هو الغذائي اإلثراء أو الوفرة
 المياه جودة وعلى المائية األحياء على ذلك وانعكاس طحلبي، نمو إلى يؤدي مما فيها عضوية ملوثات

 : تشمل أساسية عاصر أربع قياسبناء على ( المياه وجودة) الغذائية الوفرة قيمةويتم حساب 
 ( الكلي النيتروچين -  الكلي الفسفور -  أ الكلوروفيل - الشفافية درجة) 

 أ-الكلوروفيل
Chl-a 

استخدم الكلوروفيل الموجود فى الهائمات النباتية كصبغة أساسية يمكن االستدالل من خاللها على مستوى التلوث نتيجة 
 المصارف والنشاط البشرى والحيوى بمياه البحيره 

وأعلى قيمة ( الشتاء)لتر فى شهر فبراير /ميكروجرام 25.49تراوحت تركيزات الكلورفيل فى بحيرة ادكو بين اقل قيمة 
ينما سجل اقل متوسط ( جزيره الميت) 6& ( الدرفيل) 3و ذلك  بمحطات ( الشتاء)لتر بشهر فبراير /ميكروجرام 027.87

 915.82( موسمى)وكان اعلى متوسط شهرى ( الخريف)لتر فى شهر نوفمبر /ميكروجرام 38.07قيمة ( موسمى)شهرى 
 6لتر فى المحطة /ميكروجرام 25.10كما بين المتوسط السنوى تغيرا بين (. الشتاء)لتر خالل شهر فبراير /جرامميكرو 

 3لتر بمحطة /ميكروجرام 990.05وأعلى قيمة للمتوسط السنوى كانت (  ملتقى الثالث مصارف ، أدكو، البوصيلى، الخيرى )
 لتر /امميكروجر  055.82بمتوسط سنوى  عام للبحيرة ( الدرفيل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمونيا
NH4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الهائمات النباتية و الطحالباالمونيا احدى صور النتيروجين المفضلة كغذاء لكثير من 
 مياه المصارف تعتبر هى المصدر الرئيسى لألمونيا فى بعض البحيرات

كما يمثل إخراج األسماك والكائنات الحية و تحلل البروتينات والمواد العضوية الموجودة بالمياه والرسوبيات المصدر الرئيسة 
 . لألمونيا في المسطحات المائية الطبيعية 

بشهر ( وغازالب)  2لتر بالمحطه /مليجرام 1.105تراوحت تركيزات االمونيا فى مياه البحيرة على مدى واسع بين اقل قيمة 
بشهر فبراير ( ملتقى الثالث مصارف ، أدكو، البوصيلى، الخيرى ) 6لتر بمحطة  /مليجرام 0.56و ( الصيف)أغسطس 

لتر /مليجرام 9.93و ( الصيف)لتر فى شهر أغسطس /مليجرام 1.90بين ( الموسمى)وتغير المتوسط الشهرى (. الشتاء)
و أعلى قيمة ( باب زيتون ) 9لتر بمحطة /مليجرام 1.12لالمونيا ترواح بين اما المتوسط السنوى (. الشتاء)فى شهر فبراير 

حيث اعطت (  ملتقى الثالث مصارف ، أدكو، البوصيلى، الخيرى ) 6لتر بمحطة  /مليجرام 9.75للمتوسط السنوى كانت 
 .لتر/مليجرام 1.26البحيرة متوسط سنوى عام 

 



 

 

 

 

 

النيتريتات 

NO2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 NO3النترات 

مياه البحيرة إال ان التغير فى تركيزات النيتريت فى مياه البحيرة لوحظ فى  شكل النيتريت اقل تركيز فى صور النيتروجين فى 
و كانت ( المزارع السمكية) 0بالمحطه ( الصيف)لتر بشهر أغسطس /ميكروجرام 9.19مدى واسع حيث تراوح بين اقل قيمة 

اما التغير فى (. دائرى جنوب الطريق ال) 8فى محطة ( الخريف)لتر فى شهر نوفمبر /ميكروجرام 610.06اعلى قيمة 
و نوفمبر ( الصيف)لتر خالل شهرى أغسطس /ميكروجرام 001.29 – 07.20فكان بين ( الموسمى)المتوسط الشهرى 

& ( باب زيتون ) 9لتر فى المحطتين /ميكروجرام 950.05 – 2.82و ترواح المتوسط السنوى بين . على التوالى( الخريف)
 .لتر/ميكروجرام 26.20لى و بمتوسط سنوى عام على التوا( جنوب الطريق الدائرى ) 8

 

و ( الشتاء)بشهر فبراير ( باب زيتون ) 9لتر بالمحطة /مليجرام 1.151تراوحت قيم النترات فى مياه البحيرة بين اقل قيمة 
 كما سجل المتوسط الشهرى (. الصيف)و ذلك فى شهر أغسطس ( جزيره الميت) 6لتر بالمحطة /مليجرام 1.655أعلى قيمة 

على ( الصيف)و أغسطس ( الربيع)لتر خالل شهرى مايو /مليجرام 1.987 – 1.128قيم تتراوح بين ( الموسمى)
 6 - 9لتر بمحطتى /مليجرام 1.970 – 1.178على الجانب االخر فقد كان التغير فى المتوسط السنوى يتراوح بين .التوالى

 . لتر/مليجرام 1.083م على التوالى بمتوسط سنوى عا( جزيره الميت( )باب زيتون )

النيتروجين 

 الكلى 
(TN) 

تمثل مياه المصارف والمخصبات وتحلل بقايا الكائنات الحية بالمسطحات المائية المصادر الرئيسية للنيتروچين في البيئة 
 المائية 

( الدرفيل) 3بالمحطة ( الربيع)لتر سجلت فى مايو /مليجرام 0.86تراوحت قيم النيترجين الكلى فى مياه البحيرة بين أقل قيمة 
و كان التغير فى المتوسط ( عزبه حسان) 7بمحطة ( الخريف)لتر سجلت فى شهر نوفمبر /مليجرام 01.30و أعلى قيمة 

. على التوالى ( الخريف)و نوفمبر ( الصيف)لتر فى شهرى أغسطس /مليجرام 6.07 – 5.53بين ( الموسمى)الشهرى 
لتر /مليجرام 3.87 – 5.31ر فى المتوسط السنوى للنيتروجين الكلى فى مياه البحيرة بين على الجانب االخر كان التغي

 .لتر/مليجرام 0.38على التوالى و بمتوسط سنوى عام ( عزبه حسان) 7و  ( الدرفيل) 3بالمحطتين 
 



 الفوسفور الكلى 

يعتبر الفوسفور عنصر اساسى للكائنات المائية ونموهم ، نظرا الن الفوسفور عنصر غير غازى ويوجد فى الطبيعية على  
يزداد تركيز الفوسفور فى . هيئة امالح فوسفورية غير ذائبة لذلك فهو بطبعية الحال يوجد بتركيزات قليلة فى البيئة المائية

 او الصرف الصناعى او الزراعى مما يؤدى الى العديد من المشاكل البيئية المسطحات المائية نتيجة للصرف الصحى 
سجلت قراءات الفوسفور الكلى لبحيرة ادكو ومصارفها تركيزات عالية نسبيا حيث تراوحت تركيزات الفوسفور الكلى فى مياه 

و أعلى قيمة ( الصيف)طس فى شهر أغس( المزرعه السمكية) 0لتر بمحطة /ميكروجرام 900.65البحيرة بين اقل قيمة 
( الموسمى)أما التغير فى المتوسط الشهرى (. عزبه حسان) 7بمحطة ( الشتاء)لتر فى شهر فبراير /ميكروجرام 9315.60
أما . على التوالى( الشتاء)و فبراير ( الصيف)لتر سجلت فى شهرى أغسطس /ميكروجرام 9900.02 – 311.65فكان بين 

لتر بالمحطتين /ميكروجرام 0033.53 – 880.05لفوسفور الكلى فى مياه البحيرة فكان بين التغير فى المتوسط السنوى ل
و سجل المتوسط السنوى العام . على التوالى( ملتقى الثالث مصارف ، أدكو، البوصيلى، الخيرى ) 6و ( المزرعة السمكية) 0

 .لتر/ميكروجرام 0115.61لمياه البحيرة 

 الميكروبيولوجى

تواجد البكتيريا الدالة على التلوث بالمخلفات اآلدمية بالمياه والمستخدمة محليا وعالميا كمقياس لجودة تم استخدام  
المياه من وجه نظر الصحة العامة لالنسان وذلك فى مياه الشرب ومياه االستحمام والشواطئ وذلك لحماية االنسان من 

يرات للحفاظ على الثروة السمكية وحماية األسماك من تأثير األمراض التي تنتقل عن طريق المياه وكذلك في مياه البح
 (.أى أن وجود هذه البكتيريا يعنى إحتماالت قوية لوجود بكتريا أخرى مسببة ألمراض خطيرة)صرف المخلفات اآلدمية 

 : المياه المذكورة عاليه  من وجهه نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعاملهم مع المياه وعند تطبيق معيار جودة

األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعاملهم مع المياه وعند تطبيق معيار جودة المياه  من وجهه نظر الصحة العامة - 0 

 .      أو اكثرفكانت نظيفة فى فصل  فصول الدراسة اما باقي المحطاتملوثة طوال   3،6،8المذكورة عاليه وجد ان المحطات

فأن اعداد البكتيريا المشار إليها يفوق الحد المسموح به في ( مياه البحيرة كلها)فى مياه البحيرة  األسماكفى مرابى  - 9 

 0،0،7،2فصول الدراسة والتصلح لتربية االسماك فيما عدا المحطات جميع المحطات متأثرة بمياه المصارف الملوثة عتى مدار 
 أو اكثرفصل  لم تتعدي الحد المسموح فيف

وجد أن أعداد البكتريا تفوق الحدود المسموح بها للصرف فى مياه البحيرات وذلك فى مياه جميع  فى مياه المصارف  - 5

 .المصارف التى تصب فى بحيرة إدكو على مدار فصول السنة
 



 الفلزات الثقيلة

 :الحديد

 . شمال الطريق الدائرى  (   7لتر بالمحطه /ميكروجرام 12.35تراوحت تركيزات عنصر الحديد فى بحيرة ادكو بين اقل قيمة )
ينما سجل اقل ( الخريف)بشهر نوفمبر ( الدهره)0لتر بالمحطة /ميكروجرام 28.20وأعلى قيمة (  الشتاء) فى شهر فبراير
 65.80( موسمى)وكان اعلى متوسط شهرى ( الشتاء) لتر فى شهر فبراير/ميكروجرام91.93( موسمى)متوسط شهرى 

 3لتر فى المحطة /ميكروجرام55.20كما بين المتوسط السنوى تغيرا بين (. الصيف)لتر خالل شهر أغسطس /روجرامميك
بمتوسط سنوى  عام للبحيرة  (  الدهره ) 0لتر بمحطة /ميكروجرام 65.17وأعلى قيمة للمتوسط السنوى كانت (  الدرفيل)

 .لتر/ميكروجرام00.62
 
 المنجنيز

 .  02.32وأعلى قيمة كانت ( النجعة) 8بالمحطة ( الشتاء)لتر فى شهر فبراير /ميكروجرام0.52للمنجنيز سجلت أقل قيمة 
بين أقل ( الموسمى)وتراوحت قيم المتوسط الشهرى ( قرن دياب) 5فى محطة ( الصيف)لتر فى شهر أغسطس /ميكروجرام

بينما (. الصيف)لتر فى شهر أغسطس /كروجراممي93.03وأعلى قيمة ( الشتاء)لتر فى شهر فبراير /ميكروجرام8.00قيمة 
و ( ملتقى الثالث مصارف ، أدكو، البوصيلى، الخيرى )6لتر بالمحطة /ميكروجرام01.69كان التغير فى المتوسط السنوى بين 

   .لتر /ميكروجرام00.36بمتوسط سنوى عام ( قرن دياب)5لتر بالمحطة /ميكروجرام93.77
 

  النحاس

 .  52.67و ( عزبة حسان)  8لتر بالمحطه /ميكروجرام 1.70تراوحت تركيزات عنصر النحاس فى مياه البحيرة بين اقل قيمة 
 5.05بين ( الموسمى)تغير المتوسط الشهرى  و. (الربيع)مايو  بشهر و ذلك( البوغاز) 2لتر بمحطة /ميكروجرام
اما المتوسط السنوى للنحاس (. الربيع) مايولتر فى شهر /امميكروجر  8.10و ( الخريف) نوفمبرلتر فى شهر /ميكروجرام

 2لتر بمحطة /ميكروجرام 09.39أعلى قيمة للمتوسط السنوى كانت  و (الدرفيل) 3لتر بمحطة /ميكروجرام 5.58ترواح بين 
 لتر/ميكروجرام 3.08حيث اعطت البحيرة متوسط سنوى عام ( البوغاز)

 
 الزنك

 .  8بالمحطه ( الشتاء) فبراير لتر بشهر/يكروجرامم 0.76قيمة التغير فى تركيزات الزنك فى مياه البحيرة تراوح بين اقل 
(. مخرج المزرعة السمكية) 0فى محطة ( الصيف)أغسطس لتر فى شهر /ميكروجرام 00.08كانت اعلى قيمة  و( االنجعة)

 و( الشتاء) فبراير لتر خالل شهرى /ميكروجرام 08.63 – 2.11فكان بين ( الموسمى)اما التغير فى المتوسط الشهرى 
عزبة ) 7لتر فى المحطتين /ميكروجرام 93.06 – 2.61ترواح المتوسط السنوى بين  و. على التوالى (الخريف)نوفمبر
 لتر/ميكروجرام 00.90متوسط سنوى عام ب على التوالى و (مخرج المزرعة السمكية) 0و ( حسان

 
 الكروم

 .  نوفمبر بشهر ( امام البوغاز) 2 بالمحطةلتر /ميكروجرام 1.23 قيمةتراوحت قيم الكروم  فى مياه البحيرة بين اقل
كما سجل المتوسط الشهرى (. الشتاء) فبرايرفى شهر ( الدرفيل ) 3لتر بالمحطة /ميكروجرام 5.00أعلى قيمة  و (الخريف)



على ( الشتاء) و فبراير( الصيف)أغسطس لتر خالل شهرى /ميكروجرام 9.07 – 1.21قيم تتراوح بين ( الموسمى)
 0.60و  (امام البوغاز) 2بالمحطه  0.51على الجانب االخر فقد كان التغير فى المتوسط السنوى يتراوح بين .التوالى

 لتر/ميكروجرام 0.06بمتوسط سنوى عام ( هرهالد) 0لتر بمحطة  /ميكروجرام
 

 النيكل

 .  امام ) 2بمحطة ( الصيف) أغسطسلتر سجلت فى /ميكروجرام 1.22تراوحت قيم النيكل فى مياه البحيرة بين أقل قيمة
و كان  (مخرج المزرعة السمكية) 0بمحطة ( الربيع) مايولتر سجلت فى شهر /ميكروجرام 90.60و أعلى قيمة ( البوغاز

( الربيع) مايو &( الخريف) نوفمبر  لتر بشهرى /ميكروجرام 7.03 – 0.06بين ( الموسمى)التغير فى المتوسط الشهرى 
 8.27 – 9.99على الجانب االخر كان التغير فى المتوسط السنوى للنيكل فى مياه البحيرة بين . على التوالى 

 5.09بمتوسط سنوى عام  على التوالى و( خرج المزرعة السمكية م) 0 & (عزبة حسان ) 7 لتر بالمحطتين/ميكروجرام
 .لتر/ميكروجرام

 
 الكادميوم

 . 3فى المحطة ( الصيف) أغسطسلتر فى شهر /ميكروجرام 1.03 تراوحت تركيزات الكادميوم فى مياه البحيرة بين اقل قيمة 
كان  و( مدخل المزرعة السمكية) 9فى محطة ( الشتاء) فبرايرلتر فى شهر /ميكروجرام 9.065أعلى قيمة  و (الدرفيل )

 0.96و  (الصيف) أغسطسلتر فى شهر /ميكروجرام 1.59يتراوح بين ( الموسمى)التغير فى المتوسط الشهرى 
 0.56 – 1.80على الجانب االخر تراوح التغير فى المتوسط السنوى بين ( الشتاء)بشهر فبراير لتر /ميكروجرام
 لتر/ميكروجرام 1.26على التوالى بمتوسط سنوى عام (قرن دياب) 5 و( عزبة حسان) 7لتر فى المحطتين /ميكروجرام

 
 الرصاص

 . فى شهر ( امام البوغاز) 2لتر بمحطة /ميكروجرام 0.383 تراوحت تركيزات عنصر الرصاص  فى مياه البحيرة بين اقل قيمة
أما التغير فى المتوسط . (الدرفيل) 3بمحطة ( الشتاء) فبرايرلتر فى شهر /جرامميكرو  3.55و أعلى قيمة ( الخريف) نوفمبر

. على التوالى( الشتاء) فبرايرو ( الخريف) نوفمبرلتر سجلت فى /ميكروجرام 5.07 – 9.79فكان بين ( الموسمى)الشهرى 
 (الدرفيل ) 2لتر بالمحطتين /ميكروجرام 5.79 – 9.62أما التغير فى المتوسط السنوى للرصاص فى مياه البحيرة فكان بين 

 لتر/ميكروجرام 5.90سجل المتوسط السنوى العام لمياه البحيرة  و. على التوالى( مخرج المزرعة السمكية) 0& 
 

 الزئبق

 .  6بمحطة لتر /ميكروجرام 1.1115سجل عنصر الزئبق تركيزات متفاوتة فى مياه البحيرة خالل العام حيث كانت اقل قيمة 
فى ( الصيف) أغسطسشهر  فىلتر /ميكروجرام 1.1138كانت أعلى قيمة  و( الخريف)نوفمبر بشهر  (رة الميتجزي)

 1.1103 – 1.1100لعنصر الزئبق فى مياه البحيرة يتراوح بين ( الموسمى)بينما كان التغير الشهرى (. النجعة) 8المحطة 
 1.1106اما التغير فى المتوسط السنوى فكان بين . على التوالى( شتاءال) فبراير و( الربيع)مايو لتر فى شهرى /ميكروجرام

على التوالى و بمتوسط سنوى عام ( النجعة) 8 &( مدخل المزرعة السمكيه) 9 لتر بمحطتى/ميكروجرام 1.1100 –
 لتر/ميكروجرام 1.1193



 
 

 Water Quality Indexمؤشر جودة المياه 

والذي  (Oregon Water Quality Index)" مقياس أو مؤشر أوريجون لجودة المياه"تم تقييم جودة المياه بحساب 
يتم فيه تقييم جودة المياه كبيئة صالحة للكائنات الحية المائية أو كمصيد لألسماك والذي يعتمد على حساب تكاملي 

تشمل درجة الحرارة، األس الهيدروجيني، األكسجين الذائب، لعدد من الخصائص الكيمائية والطبيعية لمياه البحيرات 
، الفسفور الكلي، باإلضافة إلى البكتريا البرازية (كنتيتروجين)األكسجين المستهلك بيولوجيا، مجموع األمونيا والنترات 

Fecal Coliform. 
جدا (  سيئة أو متدهورة)قيرة ويمكن تقسيم جودة المياه طبقا لمؤشر أوريجون إلى خمس مستويات بداية من مياه ف

(WQI = 0-25 ) ومياه فقيرة(سيئة أو متدهورة( )WQI = 25-50 ) ومياه مقبولة(WQI = 50-70 ) ومياه ذات
  (WQI = 90-100)ومياه ذات جودة ممتازة ( WQI = 70-90)جودة حيدة 

 

 اورجون مؤشرات جودة مياه البحيرات طبقا لمؤشر                               

Water Quality index (%) Rank 

0.0 – 25 VERY BAD 

25 – 50 BAD 

50 – 70 MEDIUM 

70 – 90 GOOD 

90 – 100 EXCELLENT 
 

 ادكوعلى مياه بحيرة ( ”Oregon Water Quality Index “OWQI)وبتطبيق 
 ( OWQI)طبقا لمؤشر أورجون  مريوط ةجودة المياه ببحير 

 9191عام خالل 

Stations WQI Rank 

1 53.35 MEDIUM 

2 51.14 MEDIUM 

3 51.2 MEDIUM 



4 51.78 MEDIUM 

5 54.61 MEDIUM 

6 51.58 MEDIUM 

7 50.93 MEDIUM 

8 51.48 MEDIUM 

9 50.09 MEDIUM 

Average 51.8 Medium 
 

 

 مؤشر جودة  مياه بحيرة 

 
 


