
 9191-9102لعام  السنوى التقرير 

 بحيرة البرلس

   تقع بحيرة البرلس في أقصى شمال غرب إقليم وسط الدلتا بمحافظة كفر الشيخ 
   كم 00إلى  6كم تقريبا ويتراوح عرضها من  01تقع بحيرة البرلس شمال شرق فرع رشيد وتمتد بطول 
  فدان، وتعد ثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر 01111الحالية حوالى وتبلغ مساحتها 
  بحيرة البرلس من أقدم البحيرات المصرية وأعرقها وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحة بوغاز البرلس وبالنيل

 األسماك النيليةلتغذية البحيرة بالكميات الوفيرة من مياه النيل و  0296بواسطة قناة برمبال التي أنشئت في عام 

 التحديات التى تواجه تنمية بحيرة البرلس -

  ألف فدان  61 ألف فدان بعد أن تم استقطاع ما يقرب من    01 ألف فدان إلي أقل من   061 تقلص مساحتها من ,   
 ألف فدان  91 وتغطية الحشائش والبوص لنحو ,   
 ن ارتفاع منسوب البحيرة عن منسوب البحر المتوسط وارتفاع نسبة الطمي لتكون العديد من الجزر مما يزيد م

 .مما يعوق انسياب المياه المالحة إليها  , سم   51 بـ
 مليار متر مكعب   51 وذلك نتيجة إلقاء أكثر من  , ارتفاع نسبة التلوث بمعدالت تفوق الحدود المسموح بها بمراحل

المزارع السمكية القائمة علي الحواف الجنوبية  وصرف  , سنويا في البحيرة من مياه الصرف الصحي والزراعي
 .للبحيرة

 

 مصادر ومأخذ المياه فى بحيرة البرلس

 مصرف الغربية                                         مصرف شرق البرلس 

  (0)مصرف تيرة                                                    مصرف 

  مصرف نشرت                                (                   8)مصرف 

  مصرف غرب البرلس(                               00مصرف )مصرف الهوكسا 

 مصرف زغلول                                                 محطة معالجة صرف صحى برج البرلس 

 قناة برنبال                                             بوغاز برج البرلس 



 مواقع محطات الرصد الخاصة ببحيرة البرلس

  كالتاليى بحيرة البرلس وهى فموقع للرصد ( 09)تم تحديد عدد: 

 

 جدول يوضح مواقع محطات الرصد لبحيرة البرلس
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 9191 - 9102التقرير السنوى لعام نتائج 

 النتائج الخصائص

 درجــــــــــــــــــــة
 الحرارة 

حيــت تــةثر علــى نشــاا كــل الكائنــات الحيــة الموجــودة فــي . درجــة حــرارة الميــاه مــن أهــم العوامــل المــةثرة علــى البيئــة المائيــة ككــل
هــذا بااضــافة لتأثيرهــا علــى كــل الخصــائص الفيزيائيــة . المســطحات المائيــة مــن أســماك وهــوام حيوانيــة وهائمــات نباتيــة وبكتيريــا

الدراســة الحاليــة وجــود تفــاوت طفيــف فــي درجــة حــرارة الميــاه بــين المحطــات المختلفــة، ويرجــع هــذا أوضــحت و والكيميائيــة للميــاه 
 .التفاوت لعدد ساعات شروق الشمس في اليوم، ووقت تجميع العينة

 8و  0مسـجلة فـي المحطتـين ( درجـة مئويـة 06,11)تراوحت درجة الحرارة المسـجلة فـي الدراسـة الحاليـة بـين أقـل درجـة حـرارة 
( درجـة مئويـة 59,51)، بينمـا كانـت القيمـة العظمـى 9191خـلل شـهر فبرايـر ( امام مصرف البرلس و شمال منتصف البحيرة)

 94,48، وكان المتوسط السنوي العام لدرجـة حـرارة ميـاه البحيـرة 9191خلل شهر مايو ( 7امام مصرف) 4مسجلة في محطة 
ضــح لدرجــة الحــرارة خــلل الشــهور المختلفــة إال أن درجــة حــرارة ميــاه البحيــرة ومــع أن النتــائج توضــح التفــاوت الوا. درجــة مئويــة

وتتأثر درجة حرارة المياه بعدد ساعات شروق الشمس في اليوم، ووقت تجميـع . مناسبة لحياة ونمو األسماك معظم شهور السنة
 العينة

 شـــــــــــــــفافية 
 المياه

وتتـأثر درجـة الشـفافية بكميـة المـواد العالقـة الموجـودة . تعبر درجة شفافية المياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خلل المياه 
في المياه حيت يوجد دائما علقة عكسية بين درجة شفافة المياه وكمية المواد العالقة فيها الناتجة من مياه المصارف والملوثات 

ــاه بــين أوضــحت الدراســة الحاليــة وقــد رة التــي تلقــى فــي البحيــ ــالمحطتين  15.00تــراوح قــيم شــفافية المي امــام ) 09و  4ســم ب
امــام قنــال ) 09ة محطــالفــي ســم  01,11أعلــى قيمــة ، بينمــا ســجلت 9191خــلل شــهر فبرايــر ( و امــام قنــال برمبــال 7مصــرف
 سم 54,48، بمتوسط سنوي عام في البحيرة 9191خلل شهر فبراير ( برمبال

عامة تتميـز ميـاه بحيـرة البـرلس بالعكـارة الواضـحة وذلـك نتيجـةت للكميـات الضـخمة مـن ميـاه المصـارف والملوثـات التـي تلقـى فـي 
 البحيرة خاصة في شرق وجنوب البحيرة

 الملوحة

الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم )وتتكون أساسا من الكاتيونات العظمى ( مجموع األملح الذائبة في الماء)يقصد بملوحة المياه 
هـذا بااضـافة إلـى بعـع العناصـر الشـحيحة ( الكلوريـدات والكربونـات والبيكربونـات والكبريتـات) واألنيونات العظمى ( والمغناسيوم

أن هناك تفاوتات ملحوظا بين ملوحة المياه بالقرب وقد أوضحت النتائج الحالية ، ه بحيرة مريوا مياه شروب، مياواألملح المغذية 
 09فـي محطـة ‰  1,14وبين باقي قطاعات البحيـرة، تراوحـت درجـة الملوحـة بـين أقـل قيمـة ( عند البوغاز)من البحر المتوسط 

ـجلت أعلـى قيمـة  ،9191 مـايوخلل شـهر ( امام قنال برمبال) خـلل شـهر  (جنـوب البوغـاز) 5فـي محطـة ‰  55,84بينمـا سج
 ‰ 1,22بمتوسط عام في البحيرة  ،9191 مايو



األس 
 األيدروجينى

 (PH) 

تركيــز أيــون الهيــدرو ين مــن أهــم العوامــل المــةثرة علــى البيئــة المائيــة حيــت لــه تــأثير كبيــر علــى جميــع العمليــات الحيويــة داخــل 
كما يلعـب تركيـز أيـون الهيـدرو ين دورا هامـا فـي ترسـيب أو ذوبـان المعـادن الثقيلـة فـي المسـطحات المائيـة . المائيةالمسطحات 

كما أن قيم أيون الهيدروجين كانت في المعدالت الطبيعية  هي القيمة المثالية للحياة ونمو األسماك 8 - 6,1وتعتبر القيمة بين 
مياه البحيرة تقع في الجانب القلوي وتراوحت قيم تركيز أيـون الهيـدروجين اسة الحالية أن أوضحت الدر . فى معظم محطات البحيره
 2,54وأعلــى قيمــة  9102فــي شــهر نــوفمبر ( امــام مصــب  مصــرف الهوكســا) 00فــي محطــة  7.63لميــاه البحيــرة أقــل قيمــة 

 8,18، وبمتوسط عام للبحيرة (6جدول ) 9191خلل شهراغسطس ( امام مصرف البرلس) 0بالمحطة 

األكســــــجين 
 الـــــــــــــــــذائب 

 (DO ) 

واألكسـچين الـذائب فـي الميـاه لـه الـدور األكبـر والمـةثر علـى جميـع الخصـائص . األكسچين أحد أسباب بقاء الحياة علـى األر 
 الكيميائيـــة والفيزيائيـــة والحيويـــة داخـــل المســـطحات المائيـــة كمـــا أنـــه أحـــد األســـباب الرئيســـية فـــي بقـــاء جميـــع الكائنـــات الحيـــة 

زيــع قــيم األكســيجين الــذائب فــي البحيــرة كانــت تتــوزع توزيعــات غيــر منــتظم وتراوحــت قــيم أوضــحت نتــائج الدراســة الحاليــة أن تو  
وأعلى قيمة  9191خلل شهر مايو ( امام مصب  مصرف الهوكسا) 00لتر في محطة /مليجرام 0,21األكسچين بين أقل قيمة 

 لتر/مليجرام 01,98 خلل نفس الشهر، وبمتوسط عام( امام مصرف البرلس) 0لتر في محطة /مليجرام 55,64

 

األكســــــجين 
المســـــــتهلك 
ـــــــــــــــــــات   حيوي

 (BOD ) 

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

 00لتــر فــي المحطــة /مليجــرام 05,06تراوحــت بــين أقــل قيمــة وأوضــحت الدراســة الحاليــة أن قــيم األكســچين المســتهلك بيولوجيــا 
امــام مجمــع ) 0لتــر فــي محطــة /مليجــرام 80,01وأعلــى قيمــة  9191خــلل شــهر اغســطس ( امــام مصــب  مصــرف الهوكســا)

 (لتر/مليجرام 50,09)عام في البحيرة  خلل نفس الشهر، بمتوسط سنوي ( 2&8مصرفى 

األكســــــجين 
المســـــــتهلك 
ـــــــــــــات   كيميائي

 (COD ) 

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

امـام قنـال )  09لتـر فـي المحطـة /مليجرام 91,96قيم األكسيجين المستهلك كيميائيا بين أقل قيمة وفي الدراسة الحالية تراوحت 
خـلل شـهر نـوفمبر ( شـمال منتصـف البحيـرة) 8لتر فـي محطـة /مليجرام 060,54وأعلى قيمة  9191خلل شهر مايو ( برمبال
 (لتر/مليجرام 00,02)عام في البحيرة  ، بمتوسط سنوي 9102

         
والتى تـم الحصـول عليهـا خـلل الدراسـة الحالـة بمثيلتهـا مـن الحـدود المسـموح بهـا دوليـات  ( المنزلة ) بمقارنة مستويات المتغيرات الهيدروكيميائية لبحيرة         



 :لمياه البحيرات وجد اآلتى

 .  بمعظــم المحطـات مـا عـدا بعـع المحطــات التـى سـجلت قيمـا لــ س  (6,1 – 2,1)وجـدت مسـتويات األس االيـدروجينى فـي حــدود المسـموح بهـا دوليـا
 9191خـلل شـهر مـايو  2&  6و المحطتـان ( 2,54) 9102خلل شهر اغسطس  0الهيدروجينى اعلى قليل من الحدود المسوح بها دوليا، المحطة 

 (.8,18عام  سنوى  متوسط)، (على التوالى 2,11&  2,19)

  خـلل شـهرى  00المحطـه  فيمـا عـدا (لتـر/مليجـرام 09,6 - 4,11)المحطات  معظمفي حدود المسموح بها دوليات في وجدت مستويات االكسجين الذائب
و المحطتــين ( لتــر/مليجــرام 5,18) 9102خــلل شـهر نــوفمبر  0، المحطــه (لتــر علـى التــوالى/مليجــرام 0,21& 5,12) 9191مــايو & 9102نـوفمبر 

، حيت كان تركيز االكسجين الذائب اقل من المستويات المسموح بها دوليا، (لتر على التوالى/مليجرام 5,04& 9,44) 9191خلل شهر مايو  09& 5
 9191خـلل شـهر فبرايـر  9، المحطـه 9102خلل شهر نـوفمبر  01 بينما سجل االكسجين الذائب تركيزات اعلى من الحدود المسوح بها فى المحطات

، 08,62، 51,52، 99,96، 08,91، 98,25، 55,64، 02,66، 04,51) 9191شــهر مــايو  خــلل 01& 2، 8، 0، 6، 1، 4، 0و المحطــات 
 .لتر/مليجرام 01,98بمتوسط عام  ،(على التوالى لتر/مليجرام 06,18و  06,12

  ممـا يةكـد زيـادة  فـي جميـع المحطـات( لتـر/مليجـرام  6,1 – 5,1(وجدت مستويات االكسجين المستهلك بيولوجيـا أعلـى مـن الحـدود المسـموح بهـا دوليـا
 .لتر/مليجرام 50,09متوسط عام ، بالحمل العضوى بمياه البحيرة

  مـن األكسـچين المسـتهلك بيولوجيـا والمـادة  ات عاليـهتركيـز نظـرا الحتوائهـا علـى يتضح من النتائج السابقة التفاوت النسبي لتلـوث مصـارف بحيـرة البـرلس
 العضوية واالكسجين المستهلك كيميائيا

 

 

 
 
 

 للبحيرات الغذائية والوفرة المياه جودة

 فيهـا عضـوية ملوثـات طـرح نتيجـة البحيـرات مياه في( والفسفور النيتروجين) النباتات لتغذية األساسية العناصر تركيز ارتفاع هو الغذائي ااثراء أو الوفرة
 المياه جودة وعلى المائية األحياء على ذلك طحلبي، وانعكاس نمو إلى يةدي مما
 : تشمل أساسية عاصر أربع بناء على قياس( المياه وجودة) الغذائية الوفرة حساب قيمةويتم 
 (الكلي  النيترو ين -  الكلي الفسفور -  أ الكلوروفيل - الشفافية درجة) 



-الكلوروفيل
 أ

Chl-a 

مســتوى  اســتخدم الكلوروفيــل الموجــود فــى الهائمــات النباتيــة كصــبغة أساســية يمكــن االســتدالل مــن خللهــا علــى
 التلوث نتيجة المصارف والنشاا البشرى والحيوى بمياه البحيره

لتـر و ذلـك /ميكروجـرام 981,01 – 2,10الكلوروفيـل بـين أ فى مياه البحيـرة وكانـت تتـراوح  -تم قياس كلوروفيل
 ،  كمـا كانـت أقـل قيمـه( الربيـع)و مـايو ( الصـيف)و ذلك فى شهرى أغسطس ( امام مصرف البرلس) 0بالمحطة 

لتـر /ميكروجـرام 24,24و أكبر قيمـه ( الصيف)لتر فى أغسطس /ميكروجرام 56,94( الفصلى)للمتوسط الشهرى 
لتر ممثلـه /ميكروجرام 54,18، فى حين كانت أقل قيمه للمتوسط السنوى ( الخريف)كانت أيضآ فى شهر نوفمبر 

امــام مصــرف )  0مثلــه بمحطــه لتــر م/ميكروجــرام 000,25و أعلــى قيمــه ( امــام مصــرف الهوكســا) 00بالمحطــة 
 .لتر/ميكروجرام 68,46معطيا متوسط سنوى عام للبحيرة ( البرلس

 

 

 

 

 

 

 

 األمونيـــــــــــــــا
NH4 

 

 

ــــــــات  النيتريت
NO2 

 

 . االمونيــــــــــا احــــــــــدى صــــــــــور النتيــــــــــروجين المفضــــــــــلة كغــــــــــذاء لكثيــــــــــر مــــــــــن الهائمــــــــــات النباتيــــــــــة و الطحالــــــــــب
 ل مونيــــــــــــــــا فــــــــــــــــى بعــــــــــــــــع البحيــــــــــــــــراتميــــــــــــــــاه المصــــــــــــــــارف تعتبــــــــــــــــر هــــــــــــــــى المصــــــــــــــــدر الرئيســــــــــــــــى 

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

بينمـا أعلـى  (الصيف)أغسطس شهر ذلك فى  و (غرب البشتير) 5لتر بالمحطة /مليجرام 1,105 سجلت األمونيا أقل تركيز
كـان أقـل  ، و( الشـتاء)ذلـك فـى شـهر فبرايـر  و( الهوكسـامصـب مصـرف  أمام) 00لتر بالمحطة /مليجرام 4,54تركيز كان 

لتـر فـى /مليجـرام 0,160بينما كانت أعلى قيمـه  (الصيف)أغسطس لتر فى شهر /مليجرام 1,901( فصلى)متوسط شهرى 
أعلـى  لتـر للمتوسـط السـنوى و/مليجـرام 1,150أقـل قيمـه ( غـرب البشـتير) 5سـجلت المحطـة  ، كمـا( الشـتاء) رشهر فبراي

 1,001معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحيرة ( الهوكسامصب مصرف  أمام) 00لتر كانت بمحطة /ليجرامم 9,024قيمه 
 كما تراوحت قيم النيتريتات من .لتر/مليجرام

 

( الشــتاء)فبرايــر ذلــك فــى شــهر  لتــر و/ميكروجــرام 1,15تراوحــت بــين أقــل قيمــه مطلقــه حيــت قــيم تركيــز النتريتــات تفاوتــت 
 (الصيف)شهر أغسطس ذلك فى  و لتر/ميكروجرام 806,49أعلى قيمه كانت  و (امام مصرف غرب البرلس) 01بالمحطة 
لتـر فـى شـهر /وجـرامميكر  86,12( الفصـلى)، كما كانت أقل قيمه للمتوسـط الشـهرى ( 2&  8مجمع مصرفى ) 0بالمحطة 

فى حين كانـت أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى ( الخريف)نوفمبر لتر فى شهر /ميكروجرام 505,22أكبر قيمه  و (الربيع)مايو 
مجمــع ) 0لتــر ممثلــه بمحطــه /ميكروجــرام 456,92أعلــى قيمــه  و( غــرب البحيــرة) 2لتــر ممثلــه بمحطــة /ميكروجــرام 6,09



 

 

النتـــــــــــــــــرات 
NO3 

 .لتر/ميكروجرام 000,06للبحيرة  معطيا متوسط سنوى عام( 2&  8مصرفى 

 

بينما أعلـى تركيـز ( الصيف)أغسطس ذلك فى شهر  و( 0امام مصرف ) 4 ةلتر بالمحط/راممليج 1,196سجلت النترات أقل تركيز 
كان أقل متوسط شـهرى  ، و( الخريف)نوفمبر ذلك فى شهر  و( 2&8مصب مصرفى  شمال) 6لتر بالمحطة /مليجرام 0,186كان 

( الخريـف)نوفمبر لتر فى شهر /مليجرام 1,446 بينما كانت أعلى قيمه (الصيف)أغسطس لتر فى شهر /مليجرام 1,129( فصلى)
لتر كانـت /ليجرامم 1,115أعلى قيمه  لتر و/مليجرام 1,180 أقل قيمه  للمتوسط السنوى ( غرب البشتير) 5، كما سجلت المحطة 

 .لتر/مليجرام 1,968سط سنوى عام للبحيرة معطيا بذلك متو ( 2&8مصب مصرفى  شمال) 6بمحطة 

ـــــروجين  النيت
ـــــــــــــــــــــى   الكل

(TN) 

تمثل مياه المصارف والمخصـبات وتحلـل بقايـا الكائنـات الحيـة بالمسـطحات المائيـة المصـادر الرئيسـية للنيتـرو ين 
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

( غـرب البشـتير) 5لتـر بالمحطـة /مليجرام 1,20سجل النيتروجين الكلى أقل تركيز وبالنسبه للنيتروجين الكلى فقد 
 مصـب مصـرفأمـام ) 00لتـر بالمحطـة /مليجـرام 00,19بينما أعلى تركيز كـان (  الشتاء)ذلك فى شهر فبراير  و

 لتـر فـى شـهر/مليجـرام 9,95( فصـلى)كـان أقـل متوسـط شـهرى  ، و (الشـتاء)فبرايـر ذلك فى  شهر  و(  الهوكسا
، أمـا المتوسـط السـنوى  (الشـتاء)فبرايـر لتـر فـى شـهر /مليجـرام 5,64بينما كانت أعلى قيمه  (الصيف)أغسطس 

 مصـــب مصـــرفأمـــام ) 00و محطـــة ( غـــرب البشـــتير) 5لتـــر بالمحطـــات /مليجـــرام 1,98 – 0,60فتـــراوح بـــين 
 .لتر/مليجرام 9,29كان المتوسط السنوى العام للبحيرة  و( الهوكسا

 

الفوســــــــــــــــــفور 
 الكلى

وسفور عنصـر اساسـى للكائنـات المائيـة ونمـوهم ، نظـرا الن الفوسـفور عنصـر غيـر غـازى ويوجـد فـى يعتبر الف
. الطبيعية على هيئة املح فوسفورية غير ذائبة لذلك فهو بطبعية الحال يوجد بتركيزات قليلة فى البيئة المائية

الصــناعى او الزراعــى ممــا يــزداد تركيــز الفوســفور فــى المســطحات المائيــة نتيجــة للصــرف الصــحى او الصــرف 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــةدى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العديــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكل البيئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

كانـت  لتر و/ميكروجرام 0055,20 – 80,19تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى بين  أوضحت القياسات أن
( امـام مصـرف البـرلس) 0 محطـة و( الصـيف)خـلل شـهر أغسـطس  (امام مصرف غرب البـرلس) 01بمحطة 

ــوفمبرفــى شــهر  ــخال) ن  005,52فصــلى  أقــل متوســط شــهرى أو (الصــيف)أغســطس ســجل شــهر  و،  (فري
ــر/ميكروجــرام ــر فــى حــين ســجل شــهر فبراي ــى متوســط شــهرى ( الشــتاء)لت ــر ، أمــا /ميكروجــرام 096,19أعل لت

أعلــى  و( أمــام مصــرف نصــار) 5لتــر بالمحطــة /ميكروجــرام 960,04المتوســط الســنوى فتــراوح بــين أقــل قيمــة 



 468,20بمتوســط عــام للبحيــرة ( 2&  8أمــام مصــب مصــرفى ) 0لتــر بالمحطــة /يكروجــرامم 855,61قيمــة 
 .لتر/ميكروجرام

 الميكروبيولوجى

تم استخدام تواجد البكتيريا الدالة على التلـوث بالمخلفـات اآلدميـة بالميـاه والمسـتخدمة محليـا وعالميـا كمقيـاس 
الشـرب وميـاه االسـتحمام والشـواطل وذلـك لجودة المياه مـن وجـه نظـر الصـحة العامـة للنسـان وذلـك فـى ميـاه 

لحمايــة االنســان مــن األمــرا  التــي تنتقــل عــن طريــق الميــاه وكــذلك فــي ميــاه البحيــرات للحفــا  علــى الثــروة 
أى أن وجـود هـذه البكتيريـا يعنـى إحتمـاالت قويـة )السمكية وحماية األسماك من تأثير صرف المخلفات اآلدمية 

 (.  خطيـــــــــــــــــــــــــــــــــرةلوجــــــــــــــــــــــــــــــــود بكتريـــــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــرى مســــــــــــــــــــــــــــــــببة ألمـــــــــــــــــــــــــــــــــرا
  من وجهه نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصـيادين نتيجـة تعـاملهم مـع الميـاه وعنـد تطبيـق معيـار جـودة

 :المياه المذكورة عاليه

األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعاملهم مـع الميـاه وعنـد تطبيـق معيـار جـودة  من وجهه نظر الصحة العامة .
 8 ,0, 6 ,4, 1المياه المذكورة عاليه فإن اعداد البكتريا المشار إليها تعدت الحدود المسموح بها فى المحطات رقم 

نظيفـةعلى مـدار  فكانـت 01, 1, 5, 2رقـم  بينما فـى المحطـات فى فصل أو أكثر من قصول الدراسة  09, 9,00,
 .قصول الدراسة

فــأن اعــداد البكتيريــا المشــار إليهــا تعــدت الحــدود ( ميــاه البحيــرة كلهــا)فــى ميــاه البحيــرة  فــى مرابــى األســماك
  01, 5رقـم  بينمـا فـى المحطـات فـى فصـل أو أكثـر مـن فصـول الدراسـة  المحطـات جميـع المسموح بها فى 

   فصول الدراسة فكانت نظيفةعلى مدار 

 

 



 الفلزات الثقيلة

  :الحديد

بشــهر ( امــام مصــرف الهوكســا) 11 ةذلــك بالمحطــ لتــر و/ميكروجــرام 217.75 – 17.0بــين قــيم التراوحــت 
،  كمـا كانـت أقـل قيمـه للمتوسـط ( الصـيف) فـي شـهر أغسـطس ( 2&  8امام مصرفى ) 0و ( الشتاء) فبراير

فـى كانـت لتـر /ميكروجـرام80,19أكبـر قيمـه  و (الشـتاء) فبرايـرلتر فـى /ميكروجرام 98,56( الفصلى)الشهرى 
 لتـر ممثلـه بالمحطـة/ميكروجـرام58,00، فى حين كانت أقل قيمـه للمتوسـط السـنوى ( الصيف) أغسطسشهر 
( 2&  8امــام مصــرفى ) 0لتــر ممثلــه بمحطــه /ميكروجــرام82,04 أعلــى قيمــه و( امــام مصــرف برمبــال ) 09

 .لتر/جرامميكرو  10,10معطيا متوسط سنوى عام للبحيرة 

 

 المنجنيز

 بشـهر ( امـام مصـرف برمبـال) 09بالمحطـة  لتـر/ميكروجـرام 0,24 تركيـزأقل قيمـه لل عنصر المنجنيزسجل  .
ذلـك  و( 2& 8أمام مصـرفى ) 0لتر بالمحطة /ميكروجرام 26,18كانت  تركيزبينما أكبر قيمه لل( الشتاء)فبراير
( الشـتاء) فبرايـرلتـر فـى شـهر /ميكروجـرام 0,90( فصـلى)كان أقل متوسط شـهرى  ، و( الصيف) أغسطسفى 

غـرب ) 5، كمـا سـجلت المحطـة ( الصـيف) أغسـطس لتـر فـى شـهر/ميكروجرام 40,14بينما كانت أعلى قيمه 
لتـر كانـت بمحطـة /ميكروجرام 92,21أعلى قيمه  لتر للمتوسط السنوى و/ميكروجرام 2,04أقل قيمه ( البشتير

 لتر/ميكروجرام 02,10بمتوسط سنوى عام للبحيرة (  2& 8أمام مصرفى ) 0

 

 النحاس

ذلك فى شهر  و(  امام مصرف برمبال ) 09لتر بالمحطة /ميكروجرام 0,44تركيز أقل  عنصر النحاسسجل  .
ذلـك فـى شـهر  و( 0أمـام مصـرف ) 4لتـر بالمحطـة /ميكروجرام 96,45بينما أعلى تركيز كان ( الشتاء)فبراير 
بينما كانت ( الربيع) مايولتر فى شهر /ميكروجرام 9,18( فصلى)، وكان أقل متوسط شهرى  (الخريف) نوفمبر

امـام مصـرف غـرب ) 01، كمـا سـجلت المحطـة ( الصـيف)أغسطس لتر فى شهر /ميكروجرام0,85أعلى قيمه 
لتـر كانـت بمحطـة /رامميكروجـ 8,58أعلـى قيمـه  لتر للمتوسط السنوى  و/ميكروجرام 9,00أقل قيمه ( البرلس

   لتر/ميكروجرام 1,95معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحيرة ( 0أمام مصرف) 4



 

 الزنك

(  01) 5لتـر بالمحطـة /ميكروجـرام 5,08تراوحت بين أقل قيمه مطلقـه حيت  عنصر الزنكقيم تركيز تفاوتت  .
ذلـك فـى و (  2&8شـمال مصـرفى ) 6بالمحطـة ( لتر/ميكروجرام 88,18)أكبر تركيز  و( الشتاء)بشهر فبراير 

لتـر فـى شـهر /ميكروجـرام 6,69( الفصـلى)، كما كانـت أقـل قيمـه للمتوسـط الشـهرى ( الصيف)أغسطس شهر 
فــى حــين كانــت أقــل قيمــه ( الخريــف)نــوفمبر لتــر فــى شــهر /ميكروجــرام 51,22أكبــر قيمــه  و( الشــتاء)فبرايــر 

 50,24أعلــــى قيمــــه  و( منتصــــف البحيــــرة) 1ثلــــه بمحطــــة لتــــر مم/ميكروجــــرام 05,18للمتوســــط الســــنوى 
 02,94معطيــــا متوســــط ســــنوى عــــام للبحيــــرة (  2&8شــــمال مصــــرفى ) 6لتــــر ممثلــــه بمحطــــه /ميكروجــــرام
 .لتر/ميكروجرام

 

 الكروم

بشـهر أغسـطس ( أمـام مصـرف برمبـال)  09بالمحطـة لتـر /ميكروجرام 1,10أقل تركيز  عنصر الكرومسجل  .
فبرايـر ذلـك فـى شـهر  و(  0امـام مصـرف ) 4لتر بالمحطـة /ميكروجرام 9,56بينما أعلى تركيز كان ( الصيف)
بينما كانت أعلـى   (الربيع)مايو لتر فى شهر /ميكروجرام 0,10( فصلى)كان أقل متوسط شهرى  ، و (الشتاء)

أقـل ( امـام مصـرف الهوكسـا) 00، كمـا سـجلت المحطـة (الشـتاء) فبرايـرلتـر فـى شـهر /ميكروجـرام 0,15قيمه 
غــرب ) 5لتــر كانــت بمحطــة /ميكروجــرام 0,11أعلــى قيمــه  لتــر و/ميكروجــرام1,21الســنوي قيمــه  للمتوســط 

 لتر/ميكروجرام 0,08معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحيرة ( البشتير

 

 النيكل

 6& ( منتصــف البحيــره ) 1ات لتــر بالمحطــ/ميكروجــرام 6,1 – 0,10 ات بــينتركيــز  عنصــر النيكــلســجل  .
 0,09( فصــلى)كــان أقــل متوســط شــهرى  ، و( الصــيف) أغســطس ذلــك فــى  شــهر و ( 2&8شــمال مصــرفى )

،  (الربيـع)مايولتر فى شهر /ميكروجرام 4,55بينما كانت أعلى قيمه (   الشتاء)فبراير لتر فى شهر/ميكروجرام
شـمال ) 6& ( منتصـف البحيـره ) 1 اتبالمحطلتر /ميكروجرام5,89 – 9,11أما المتوسط السنوى فتراوح بين 



 .لتر/يكروجرامم 9,06كان المتوسط السنوى العام للبحيرة  و(  2&8مصرفى 

 

 الكادميوم

كانــت  لتــر و/ميكروجــرام 1,05تراوحــت بــين أقــل قيمــه مطلقــة حيــت  عنصــر الكــادميومقــيم تركيــزات تفاوتــت  .
 لتـر و/ميكروجـرام 4,00أكبـر قيمـه مطلقـه  و) الصـيف)بشـهر أغسـطس ( امـام مصـرف برمبـال) 12 بالمحطة

ــوفمبر ( امــام البوغــاز) 9كانــت بالمحطــة  ــل ( الصــيف)أغســطس ســجل شــهر  و، ( الخريــف)وذلــك بشــهر ن أق
أعلــى متوســط شــهرى  (الخريــف)شــهر نــوفمبر  لتــر فــى حــين ســجل/ميكروجــرام 1,50متوســط شــهرى أوفصــلى 

أمــام ) 09لتــر بالمحطــة /ميكروجــرام1,10لتــر ، أمــا المتوســط السـنوى فتــراوح بــين أقــل قيمـة /ميكروجـرام0,69
بمتوسـط سـنوى عـام للبحيـرة ( امـام البوغـاز) 9لتـر بالمحطـة /ميكروجـرام 0,44أعلـى قيمـة  و (مصرف برمبال

 لتر/ميكروجرام 1,85

 

 الرصاص

( غـــرب البحيـــره) 8بالمحطـــة لتــر /ميكروجـــرام1,624- 0,16ين بـــ عنصــر الرصـــاصتراوحــت قـــيم تركيـــزات  .
فصــــلى  أقــــل متوســــط شــــهرى أو( الربيــــع)مــــايو ســــجل شــــهر  و(  الصــــيف)بشــــهرى مــــايو و أغســــطس 

لتـر ، أمـا /ميكروجـرام 5,60أعلـى متوسـط شـهرى  (الخريف)نوفمبر لتر فى حين سجل شهر /ميكروجرام9,44
 5,80أعلـى قيمـة  و( امام برمبـال) 09لتر بالمحطة /ميكروجرام 9,11المتوسط السنوى فتراوح بين أقل قيمة 

 .لتر/ميكروجرام 5,10بمتوسط عام للبحيرة ( غرب البشتير) 5لتر بالمحطة /ميكروجرام

 

 الزئبق

 بشـــهر نـــوفمبر (غـــرب البحيـــرة ) 2لتـــر بالمحطـــه /يكروجـــرامم  1,1114 أقـــل تركيـــز عنصـــر الزئبـــقســـجل  .
بشــهر ذلــك  و( منتصــف البحيــرة ) 1 ةبالمحطــ لتــر/ميكروجــرام 1,1149 كــانبينمــا أعلــى تركيــز (  الخريــف)

بينمـا ( الشـتاء) بشهر فبرايـرلتر /ميكروجرام 1,1101( فصلى)كان أقل متوسط شهرى  ، و(الصيف)أغسطس 
امــام  ) 01، كمــا ســجلت المحطــة (الصــيف)أغســطس لتــر فــى شــهر /ميكروجــرام 1,1194كانــت أعلــى قيمــه 



 1,1190أعلـــى قيمـــه  لتـــر و/ميكروجـــرام 1,1118قـــل قيمـــه  للمتوســـط الســـنوى أ( مصـــرف غـــرب البـــرلس
ـــت بمحطـــة /ميكروجـــرام ـــر كان ـــرة) 1لت ـــرة ( منتصـــف البحي ـــذلك متوســـط ســـنوى عـــام للبحي ـــا ب  1,1104معطي
     .  لتر/ميكروجرام

 

 

 

 

 

 Water Quality Indexمةشر جودة المياه 

والذي يتم فيـه تقيـيم جـودة الميـاه كبيئـة  (Oregon Water Quality Index)" مقياس أو مةشر أوريجون لجودة المياه"تم تقييم جودة المياه بحساب 
تشـمل درجـة صالحة للكائنات الحية المائية أو كمصيد ل سماك والذي يعتمد على حساب تكاملي لعدد من الخصائص الكيمائية والطبيعيـة لميـاه البحيـرات 

، الفسـفور الكلـي، بااضـافة إلـى (كنتيتـروجين)الحرارة، األس الهيـدروجيني، األكسـجين الـذائب، األكسـجين المسـتهلك بيولوجيـا، مجمـوع األمونيـا والنتـرات 
 .Fecal Coliformالبكتريا البرازية 

وميـاه فقيـرة ( WQI = 0-25)جـدا (  سـيئة أو متـدهورة)فقيـرة ويمكن تقسيم جـودة الميـاه طبقـا لمةشـر أوريجـون إلـى خمـس مسـتويات بدايـة مـن ميـاه 
 WQI)ومياه ذات جودة ممتازة ( WQI = 70-90)ومياه ذات جودة حيدة ( WQI = 50-70)ومياه مقبولة ( WQI = 25-50( )سيئة أو متدهورة)

= 90-100) 

 

 

 

 



 مةشرات جودة مياه البحيرات طبقا لمةشر اورجون 

Water Quality 
index (%) Rank 

0.0 – 25 VERY BAD 

25 – 50 BAD 

50 – 70 MEDIUM 

70 – 90 GOOD 

90 – 100 EXCELLENT 

 

ان حالـة الميـاه  ل حيـاء المائيـة  نجـد2019-2020 خـلل  ة البـرلس علـى ميـاه بحيـر ( ”Oregon Water Quality Index “OWQI)وبتطبيـق 
ه  عموما لقد وجدت حالة مياه البحيرة خلل تلك الفترة كانت متوسـطة تدهور والتي وجدت  م 0&0،6وجدت متوسطة  بجميع المحطات باستثناء المحطة 

  (54.6%)  

Stations WQI Rank 

1 46.39 BAD 

2 53.92 MEDIUM 

3 64.52 MEDIUM 

4 52.95 MEDIUM 

5 55.31 MEDIUM 

6 49.2 BAD 

7 49.35 BAD 

8 53.99 MEDIUM 

9 54.3 MEDIUM 

01 56.4 MEDIUM 

11 55.07 MEDIUM 

12 64.05 MEDIUM 

Average 54.6 Medium 

 



 

 مةشر جودة  مياه بحيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


