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مقدمـة

تمثلللبحيرات لرحابحي للم يت ب(بحيرردوتلللب-بحيمنزي ل ب–بحير لريسب–بحدك للوب–بمرتللوط)بأىمتلل بحاتي ل دت بر ي لل بات ل بتر لل ب

إنت جي بمنبحألسم كباوحيىب%77بمنبحإلنت جبحالجم يىبيجمتل بحيراتلرحابحيميلرت .بونظلرحبيمل بتتمتلزبرلوبملنبأضمل ب لا ب
وارك بمت هبى دئ بوخيور بض يت بف ني بتعترربمررىبوا
ىذهبحيراترحابويكنبأت

ن ابطرتعت بيمخت فبأنوحعبحألسلم كبحالاتيل دت بيلتسبفدلطبدحخللب

بي سوحالبحيميرت بمنبحيراربحيمتوسطبر يك ملل.بونظلرحبيمل بتتعلرضبيلوبىلذهبحيراتلرحابملنبضم تل اب

يللرفبمسللتمرلبيمخت للفبأن لوحعبحيم وث ل ابحييللن ضت بوحييللات بوحيزرحضت ل بمم ل بتللؤثربض للىبكلللبمللنبجللودلبونوضت ل بمت ل هبىللذهب

حيراتلرحاب توحنت جيل بحيسللمكى.بونظ لرحبيعللدمبوجللودبررن ل م بمت رعل بدورتل بي و ل بحيرتئللىبييللذهبحيرات لرحابف ل نبا يتيل بتتللدىوربم ل ب
حيواللابمم ل بتللؤثربض للىبحيا ي ل بحييللات بوحإلاتي ل دت بوحإلجتم ضت ل بنظ لرحبيم ل بتمث للوبىللذهبحيرات لرحابمللنبمي ل دربرز بو للذح ب

ي مالتللتنبمللنبأرن ل بميللر.ببيللذيكبف ل نبحيررن ل م بحيا ل يىبي ريللدبحيرتئللىبي رات لرحابحي للم يت بتيللدفبحيللىبحيمت رع ل بحيدورت ل بييللذهب
حيراترحابي واوفبض ىبحيظروفبحيرتئت بوحيم وث ابحيمؤثرلبض تي بفىبحألوا ابوبحألم كنبحيمخت ف بر رضبو ل بررنل م بالومىب

ي ادبملنبتليثتربىلذهبحيم وثل ابووالفبحيتلدىوربحيمسلتمربي راتلرحابوو ل بحيخطلطبحيمسلتدر ت بيام تتيل بواللبم ل ك ي بوتنمتتيل ب
حيمستدحم .ب
ب

بحيرة إدكو
تد بض ىبمس ف ب53بكمبمنبمدتن بحإلسكندرت بضندبخطبطلولبوضلرضبlatitude 30°N longitude 31°Eبض لىب

حيترتتبب بوتايلبراترلبحدكلوبمث يل بفللبذيلكبمثللبراتلرحابميلربحي لم يت بض للبمخزونيل ملنبحيمتل هبملنبميلدربرئتسللبوىلوب
حيميل رفبحيتللبت تدللبريل بوتيلببإيتيل بمتل هبحييلرف حيز حرضللبحينل ت بضللنبحيمنل ط بحيمنزرضل باوييل بابإ ل ف بيلذيكبتترل دلب
راتلرلبحدكللوبرعلضبمت ىيل بمل بمتل هبخ لت بأرلللباتلربمللنبخلاللبرو ل زبحيمعدتل بوىللوبضرل رلبضللنبفتال ب02بمتللربمتيل برل يرارب
حيمتوسللطبوبتسللم برمللروربوتنللوعبحألسللم كبفللىبحيرات لرلبوالبتزتللدبضمدي ل بضللنب5.3بمتللر.بوتيلللبإيلللبرات لرلبحدكللوبمللنبمت ل ه
حيمي رفبم بتددربرناوب53758بم ت ربمتربمكعببسنوت بمنبخاللبميرفبكومبرالجبحيذيبتيب مت ىوبفلبحيجز بحي لرالب
منبحيراتلرلبوميلرفبررسلت بحيلذيبتتيللبرل يراترلبفللبحيجلز بحيجنلورل منيل .بتيللبمسل ا بحيراتلرلبح نب0222بفلدحنابتمثللب

«حيمتلنفسبحيواتلد»بألر حز ب52بآالفبيلت د.بفللبضل مب5980بك نلابمسل ا براتلرلبإدكلوبب57بأيلفبفلدحنبتسلت لبفلىبحييلتد
حياربوك نابخ يت بتم م بمنبحيمزحرعبحيسمكت اويكنبفلبخلاللبسلنتتنبفدلطبيلدرابال حررحابملنبحييتئل بر سلتدط ع  9646فلدحنب
يالستزرحعبحيسمكل.بأم بحيتومابفيير بحيمسط بحيم ئل حيارب(مس ا بحييتدبحيمت ا بي يت دتن)بالبتتج وزبحلب0222بفلدحناب

أم بحير البفيو تعدت ابوتر بمتوسطبإنت جي بمنبحألسم كب9322بطنبسنوت .ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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النتائـج والمناقشـة
ب

الخصائص الهيدروكيميائية
درجة الحرارة

درج ل با ل حررلبحيمت ل هبمللنبأىللمبحيعوحملللبحيمللؤثرلبض للىبحيرتئ ل بحيم ئت ل بككللل.بات ل بتللؤثربض للىبن ل طبكلللبحيك ئن ل ابحيات ل ب
حيموجودلبفلبحيمسطا ابحيم ئت بمنبأسم كبوىوحمباتوحنتل بوى ئمل ابنر تتل بوركتترتل .بتلرحو بدرجل بمتل هبحيراتلرلبرلتنبأاللب

درج با حررلب(50.73بدرج )بمسج بفلبماط ب6ب(بجزترلبحيمتا)بخاللب يربفررحتربرتنم بك نابحيدتم بحيعظمى(55.0ب
درجل )بمسللج بفلللبماطل ب9ب(حيرو ل ز)بخللاللب لليربأ سللطسبوكل نبحيمتوسللطبحيسللنويبحيعل مبيدرجل بال حررلبمتل هبحيراتلرلب
00.57بدرج بمئوت .بوم بأنبحينت ئ بتو

بحيتف وابحيوح

بيدرج بحيا حررلبخاللبحي يوربحيمخت ف بإالبأنبدرج با حررلب

مت هبحيراترلبمن سر بيات لبونموبحألسم كبمعظمب يوربحيسن .بب

شفافية المياه

تعرربدرج ب ف فت بحيمت هبض ىبمدىبادرلبحي و بض ىبحينف ذبخاللبحيمت هابمم بتجعلبدرج بحي ف فت بأادبحيعوحملبحيي مل ب
حيمؤثرلبض ىبحيعم ت ابحياتوت بحيتلبتتمبدحخلبحيمسطا ابحيم ئت .بترحو باتمب ف فت بحيمت هبرتنبأالباتم بيدرج بحي لف فت بب
3بسمبر يماطل اب5اب0ب(حيمزرضل بحيسلمكت )باب7ب(بحينجعل )برتنمل بسلج ابأض لىباتمل ب82بسلمبفللبماطل ب6بخلاللبفللب
يربم توب0255برمتوسطبسنويبض مبفلبحيراترلب00سم.بب

المموحة

تديلدبرم وال بحيمتل هب(مجمللوعبحألمللال بحيذحئرل بفلللبحيمل )بأو لاابحيد حرسل بحيا يتل ببأنبحيم وال بفلللبراتلرلبحدكللوبا ت ل ب
ض للىبحيعمللوم.بوم ل بذيللكبك ل نبىن ل كبتف ل وابوح ل بفلللبدرج ل بحيم وا ل برللتنبحيماط ل ابحيمخت ف ل بات ل بترحواللابدرج ل ب
بسج ابأض ىباتم ب‰09.25بر يماطل ب
حيم وا برتنبأالباتم ب2.9ب‰بر يماط اب0اب3باب7بخاللب يربنوفمرربرتنم ُ

9ب(حيرو ز)بخاللب يربم تو0255برمتوسطبض مبفلبحيراترلب.‰0.50بب

درجة التوصيل الكهربي

ب درجل بحيتويللتلبحيكيررلللبىللوبتعرتللربضللنباللدرلبحيمتل هبيتويللتلبحيتت ل ربحيكيررلللابترحواللابدرجل بحيتويللتلبحيكيررلللبرللتنبب
بسلج ابأض لىباتمل ب(00.05ب
أالباتم ب(5.66بم لبستمن/سمب)برماط ب0ب(حيدىره)بخلاللب ليربنلوفمررب0252ببرتنمل ُ

م لبستمن/سم)بفلبماط ب9ب(حيرو ز)بخلاللب ليربمل تو0255بوكل نبحيمتوسلطبحيسلنويبحيعل مبفللبحيراتلرلب0.20م للب
ستمن/سم.ب

تركيز أيون الهيدروچين )(pH
ب تركتزبأتونبحييتدروچتنبمنبأىمبحيعوحملبحيمؤثرلبض ىبحيرتئ بحيم ئت بات بيوبتيثتربكرتربض لىبجمتل بحيعم تل ابحياتوتل ب

دحخلللبحيمسللطا ابحيم ئت ل .بكم ل بت عللببتركتللزبأتللونبحييتللدروچتنبدورحبى م ل بفلللبترسللتببأوبذور ل نبحيمع ل دنبحيثدت ل بفلللب
حيمسللطا ابحيمل ئلابأو للاابحيد حرسل بأنبمتل هبحيراتلرلبتدل بفلللبحيج نللببحيد للويبوترحواللاباللتمبتركتللزبأتللونبحييتللدروجتنب
يمت هبحيراترلبرتنبأالباتم ب7.57بفلبماط ب6ب(جزترلبحيمتا)ببفلب يربنوفمررب0252بوأض ىباتم ب9.20بفللبماطل ب
5ب(حيمزرض بحيسمكت )بفلب يربفررحتر0255بورمتوسطبض مبيمت هبراترلب.7.98ب
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األكسچين الذائب )(DO
حألكسچتنبحيذحئببفلبحيمت هبيلوبحيلدوربحألكرلربوحيملؤثربض لىبجمتل بحيخيل ئصبحيكتمت ئتل بوحيفتزت ئتل بوحياتوتل بدحخللب
حيمسطا ابحيم ئت بكمل بأنلوبأالدبحألسلر ببحيرئتسلت بفللبردل بجمتل بحيك ئنل ابحياتل باتل بردونلوبتملوابىلذهبحيك ئنل ابوتتالولب

حيمسللطا ابحيم ئت ل بإيللىبمسللتندع ابآسللن .بترحواللاباللتمبحألكسللچتنبرللتنبأالللباتم ل ب5.23م تج لرحم/يتللربفلللبماط ل ب0ب(مخللرجب
حيمزرض )بخاللب يربأ سطسبوأض ىباتم ب57.73بم تجرحم/يتربفلبماط ب7ب(حينجع )بخاللب ليربنلوفمررب0252برمتوسلطب
سنوي ض مبفلبحيراترلب(8.36م تجرحم/يتر).ب
ب

األكسچين المستهمك بيولوجيا )(BOD
حألكسلچتنبحيمسللتي كباتوتل بىلوبكمتل بحألكسللچتنبحيمسلتي كبينا لللبحيك ئنل ابحيداتدل بابأو للاابحيد حرسل بحيا يتل بأنب
يوجتل بترحواللابرللتنبأالللباتمل ب5.70بم تجلرحم/يتللربوأض للىباتمل ب07.28م تجلرحم/يتللربفلللبماطل ب9ب
اللتمبحألكسللچتنبحيمسللتي كبرت بو ب
(حيرو ز)بفلب يرىبم تو0255بوبأ سطسب0252برمتوسطبسنوي ض مبفلبحيراترلب(55.70م تجرحم/يتر).ب

األكسچين المستهمك كيميائيا )(COD

تو ل باتم ل بحألكسللچتنبحيمسللتي كبكتمت ئت ل بكمت ل بحألكسللچتنبحيللالزمبألكسللدلبحيم لوحدبحيع للوت بحيموجللودلبفلللبحيمت ل هب

وتاوت يل بإيللىبثل نلبأكسللتدبحيكررللونبومل بابوفللبحيد حرسل بحيا يتل بترحواللاباللتمبحألكسللتجتنبحيمسللتي كبكتمت ئتل برللتنبأالللباتمل ب
55.02بم تجللرحم/يتللربفلللبماطل ل ب9ب(حيرو ل ل ز)بخللاللب لليرم توب0255بوأض للىباتملل ب030.32بم تجل لرحم/يت للربفلللبماطل ل ب6ب
(م تدىبحيثال بمي رفبابأدكوابحيرويت ىابحيخترى)بخاللب يربنوفمررب0252برمتوسطبسنوي ض مبفللبحيراتلرلب(526.07ب
م تجرحم/يتر).ب

الكبريتيدات )(H2S

توجدبحيكررتتتدحابفلبحيم بفلبيورلبكررتتتدبحييتدروچتنبحيذيبتنت بمنبتاوتلبحيكررتت ابإيىبكررتتتدحابي ايولب

ض للىبحألكسللچتنبروحسللط بحيركتترتل بحيكررتتتل بحيموجللودلبفلللبحيرسللورت ا.بأو للاابحيد حرس ل بحيا يتل بضللدمبوجللودبحيكررتتتللدحابفلللب
مت هبراترلب.ب
بمقارنة المتوسطات السنوية لبعض المتغي ارت الهيدروجرافية خالل الدراسة الحالية بمثيالتها من المستويات المسموح

بها دولياً وجد اآلتى:


وجدابمستوت ابحألسبحالتدروجتنىبفلبادودبحيمسمو بري بدويت ب(9.2ب–ب)6.2بيجمت بموحا بحيراترل.ب



وجدابمستوت ابحالكسجتنبحيذحئببفلبادودبحيمسمو بري بدويت ً بفلبجمت بحيماط اب()0.2-50.6بر ستثن بحيماط ب



وجدا بمستوت ا بحالكسجتن بحيمستي ك برتويوجت بأض ى بمن بحيادود بحيمسمو بري بدويت ب) (3.0-6.0mg/lبفل بجمت ب

9بوحيتىبوجدبأض ىبمنبىذهبحيادودب(.)12.93 mg/l

حيماط ابمم بتؤكدبزت دلبحياملبحيع وىبرمت هبحيراترل.ب
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الكمورفيل – أ ,المواد العالقة الكمية واألمالح المغذية
الكمورفيل-أ

ترحواابتركتزحابحيك ورفتلبفىبراترلبحدكلوبرلتنبحاللباتمل ب5.7بمتكروجلرحم/يتلربوأض لىباتمل ب505.7بمتكروجلرحم/يتلرب

فىب يربنوفمررب(بحيخرتف)بفىبماط ب7بوىىبتدل ب لم لبحيطرتل بحيسل ا ىبوبماطل ب9ببب(حيرو ل ز).برمتوسلطبسلنوىببضل مب
ي راترلب65.5بمتكروجرحم/يتر.ب
ب

المواد العالقة الكمية)(TSM
تت تربتركتزحابحيموحدبحيك ت بحيع يد بفىبراترلبحدكوبض ىبمدىبوحس بات بسج ابأالباتمل ب53.93م تجلرحم/يتلربفلىب

لليربفر حرتللرب(حي للت )بفللىبحيماط ل ب0بوتد ل بفللىبمنتيللفبحيرات لرهبوأض للىباتم ل بك نللاب535.5بم تج لرحم/يتللربفللىب لليربم ل توب
(حيررت )بفىبحيماط ب9ب(حيرو ز)برمتوسطبسنوىبض مب02.85بم تجرحم/يترب.ب بب
بمقارنة نتائج المتوسط السنوى لمكموروفيل-أ والمواد العالقة الكمية والذى تم الحصول عميو خالل الدراسة الحالية وجد

التالى:


سجل بحيك وروفتل -بأبمستوت ابفلبادودبحيمستوت ابحيمسمو بري بدويت ب(ب -3.2ب 502بمتكروجرحم/يتر)برجمت بموحا ب
حيراترل.



بسج ا بحيموحد بحيع يد بحيك ت بمستوت ا بأض ى بمن بحيادود بحيمسمو بري بدويت ب( 03بمتكروجرحم /بيتر) برجمت بموحا ب
حيراترل.

االمالح المغذية
ب

ىلىبضر ل رلبضللنبمركر ل ابذحئر ل بفلىبحيمت ل هبحيطرتعت ل بوتعتللرربىللذهبحيمركر ل ابحيميللدربحيرئتسللىبيت ذت ل بحيك ئن ل ابفلىب

ح يرتئ ل بحيم ئت ل بخيوي ل بحيك ئن ل ابحيداتد ل بمثلللبحيركترت ل بوحيطا يللببكم ل بتعترللربأس ست ل بفللىبضم ت ل بحيتمثتلللبحي ذحئللىبي نر ت ل اب
وحياتوحنل ابفلىبىلذهبحيرتئل بوىذهبحألمال بضر رلبضنبمركر ابنتتروجتنت بابفوسفورت بوس تك ا.ب

االمونيا )(NH4-N

حالمونتل ل بحا للدىبي للوربحينتتل لروجتنبحيمف ل ل بك للذح بيكثت للربم للنبحيي ئمل ل ابحينر تتل ل بوبحيطا ي للب.بترحوا للابتركتل لزحاب
حالمونت ل بفللىبمت ل هبحيرات لرلبض للىبمللدىبوحس ل برللتنبحالللباتم ل ب2.25بم تج لرحم/يتللربفللىب لليربم ل توب(حيررت ل )بر يماط ل اب5ب&0بب
(حيمزرض بحيسمكت )بوب5.03بم تجرحم/يتربخاللب يربفررحترب(حي ت )برماط بب(6م تدىبحيثال بمي رفبابأدكوابحيرويت ىاب
حيخترى)بب.بات بحضطابحيراترلبمتوسطبسنوىبض مب2.80بم تجرحم/يتر.ب

ضدببحينتترتابنتتج بحكسدلبحيركترت بي موحدبحي تربض وت بي ايولبض ىبحيط ا بوىذحبحي زبردورهب تربمستدربفيوبتؤكسدبحيىب
نت ابروحسط بركترت بمعتن بحوبتختزلبحيىبحمونت بروحسط بركترت بأخرىبمع كس بيالويى.بوتعتاب زبحينتترتابمنبحي زحاب
حيس م بووجودهبرتركتزحابض يت بتؤكدبض ىبوجودبميدربي ت و .ب

كلبحينتترتابحالبتركتزبفىبيوربحينتتروجتنبفىبمت هبحيراترلبإالبحنبحيت تربفىبتركتزحابحينتترتابفىبمت هبحيراترلب

يواظبفىبمدىبوحس بات بترحو برتنبحالباتم ب5.93بمتكروجرحم/يتربفىب يربنوفمررب(حيخرتف)بفىبماط ب5بوك نلابحض لىب
اتم ب099.7بمتكروجرحم/يتربفىب يربفررحترب(حي ت )بفىبماط ب9ب(حيرو ز).بحمل بحيت تلربفلىبحيمتوسلطبحي ليرىب(حيموسلمى)ب
فكل ل نبر للتنب02.35ب–ب505.92متكروجل لرحم/يت للربخللاللب لليرىبأ س للطسب(حيي للتف)بوبمل ل توب(حيررتل ل )بض للىبحيتل لوحيى.بوت للروح ب
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حيمتوسللطبحيسللنوىبرللتنب0.27ب–ب567.39متكروجلرحم/يتللربفللىبحيماطتللتنب5بوب8بض للىبحيتلوحيىبورمتوسللطبسللنوىبضل مب528.90ب
متكروجرحم/يتر.ب

النترات )(NO3-N
حينترحابىىبحثرابيوربحينتتروجتنبفىبحيرتئ بحيم ئت بوىىبحي ذح بحالس سىبيكثترحبملنبحيي ئمل ابحينر تتل بوحيطا يلب.ب

حواللاباللتمبحينت لرحابفللىبمت ل هبحيرات لرلبرللتنبحالللباتم ل ب2.20بم تج لرحم/يتللربفللىب لليربأ سللطسب(حييللتف)بر يماط ل ب3بو لليرب
ترب
نللوفمرربرماط ل ب5بوأض للىباتم ل ب5.50م تج لرحم/يتللربفللىب لليربفر حرتللرب(حي للت )بر يماط ل ب9ب(بحيرو ل ز).برمتوسللطبسللنوىبض ل مب
2.05بم تجرحم/يتر.ب

النيتروجين الكمى TN
ترحواللاباللتمبحينتتللرجتنبحيك للىبفللىبمتل هبحيراتلرلبرللتنبأالللباتمل ب0.30بم تجلرحم/يتللربسللج ابفللىب لليربفر حرتللرب(حي للت )ب

رماط ب5بوبأض ىباتم ب52.5بم تجرحم/يتربسج ابفىب يربنوفمرربر يماط ب.0برمتوسطبسنوىبض مب6.52بم تجرحم/يتر.ب

مركبات الفوسفور
تعترللربحيفوسللفوربضني للربحس سللىبي ك ئنلل ابحيم ئتل ل بونمللوىم.بنظ لبلرحبالنبحيفوس للفوربضنيللرب تللرب ل ل زىبوتوج للدبف للىب
حيطرتعت بض ىبىتئ بحمال بفوسدورت ب تربذحئر بيذيكبفيوبرطرعت بحيا لبتوجدبرتركتلزحابا ت ل بفلىبحيرتئل بحيم ئتل .بتلزدحدبتركتلزب
حيفوسللفوربفللىبحيمسللطا ابحيم ئت ل بنتتج ل بي يللرفبحييللاىبحوبحييللرفبحييللن ضىبحوبحيز حرضللىبمم ل بتللؤدىبحيللىبحيعدتللدبمللنب

حيم كلبحيرتئت .ب

الفوسفور الفعال )(PO4-P
ترحواابتركتزحابحيفوسفوربحيفع لبفىبمت هبحيراتلرلبرلتنبحاللباتمل ب9.07متكروجلرحم/يتلربفلىب ليربنلوفمررب(حيخرتلف)ب

ف ل للىبماطل ل ل ب5بوأض ل للىباتمل ل ل ب080.5بمتكروجل ل لرحم/يت ل للربف ل للىب ل لليربمل ل ل توب(حيررتل ل ل )بف ل للىبماطل ل ل ب8بابرمتوس ل للطبس ل للنوىبضل ل ل مب
030.33متكروجرحم/يتر.ب

الفوسفور الكمى

سج ابا حر حابحيفوسفوربحيك ىبيراترلبحدكوبومي رفي بتركتزحابض يت بنسرت بات بترحواابتركتزحابحيفوسفوربحيك ىب

فىبمت هبحيراترلبرتنبحالباتم ب596.5بمتكروجرحم/يتربوبأض ىباتم ب727.3متكروجرحم/يتربفىب يربمل توب(حيررتل )برماطل ب9ب
(حيرو ل ز)بوماطل ب6ب(م تدللىبحيللثال بمي ل برفبابأدكللوابحيرويللت ىابحيختللرى)بض للىبحيتلوحيىب.بوسللجلبحيمتوسللطبحيسللنوىبحيع ل مب
يمت هبحيراترلب008.2بمتكروجرحم/يتر.ب
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السيميكات الفعالة )(SiO4-Si
تتوحجللدبحيسللت ك ابفللىبحيم للطورحابحيدت تومت ل ب تللربحيمتك س ل بوىللىبطا يللببمجيرت ل بواتللدلبحيخ ت ل بجللدرحني بم للرع ب
ر يست تك بوتتوحجدبر يترر .ب

سج ابحيست تك ابتركتزحابمتف وت بفىبمت هبحيراتلرلبخلاللبحيعل مباتل بك نلابحاللباتمل ب2.00م تجلرحم/يتلربفلىب ليرب

م ل توب(حيررت ل )بفللىبحيماط ل ب(9حيرو ل ز)بوك نللابأض للىباتم ل ب3.20بم تج لرحم/يتللربفللىب لليربأ سللطسب(حييللتف)بفللىبحيماط ل ب
(0مخرجبحيمزرض بحيسمكت ).برمتوسطبسنوىبض مب5.58بم تجرحم/يتر.ب
بمقارنة المتوسط السنوى لممتغيرات المختمفة والتى تم الحصول عميها بمياه بحيرة إدكو خالل الدراسة الحالية بمثيالتها

من المستويات المسموح بها دوليا وجد اآلتى:

بوجدابحألمونت بفلبادودبحيمستوت ابحيمسمو بري بدويت برجمت بموحا بحيراترلب).(0.05-2.20 mg/lببوجدابحينتترتت ابأض ىبمنبحيادودبحيمسمو بري بدويت ب)(5.0-60.0µg/lبرجمت بمموحا بحيراترلبر ستثن بحيماطل اب5اب0ب(4.07, 8.27 µg/lبض ىبحيترتتب).ب

بوجللدابحينت لرحابض م ل بفلللباللدودبأالللبمللنبحيمسللمو بري ل بدويت ل ب()10.0-14.0 µg/lبرجمت ل بموحا ل بحيرات لرلب(متوسللطبض ل مب0.74mg/lب).ب
بوراسل ل ببحينتت للروجتنبحيع للوىبألال لوحضبحيراتل لرلبحيمخت فل ل بوى للوباتمل ل بحيف للر بر للتنبحينتت للروجتنبحيك للىبوحينتت للروجتنبحي ت للربض وىب(بحألمونت ب+بحينتترتت اب+بحينترحاب)بوجدبض م بأكثربمنبحيادودبحيمسمو بري ببدويت ب(0.1م تجرحم/يتلر)بفللبجمتل ب
من ط بحيراترل.ب

بوجلدبحيفوسلفوربحيدعل لبأض لىبملنبحياللدودبحيمسلمو بريل بدويتل ب()16.0-63.0 µg/lبفلللبجمتل بموحال بحيراتلرلبرمتوسلطبضل مب(.)254.6 µg/lب
بوجدبحيفوسفوربحيك ىبأض ىبملنبحيالدودبحيمسلمو بريل بدويتل ب()25-100 µg/lبرجمتل بموحال بحيراتلرلب(ورمتوسلطبضل مب 428.)µg/lب

 الفمزات الثقيمة

أتضح من نتائج الدراسة الحاليو ما يمي:


بتركتزبحيادتدبم برتنب(520.8ب–ب036.0بمتكروجرحم/يتر).ب
ترحو ب



ترحو بتركتزبحيمنجنتزبم برتنب(-50.3ب58.5بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحينا سبم برتنب(– 3.5ب59.7بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحيزنكبم برتنب(-141.4ب300.7بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحيكرومبم برتنب(14.9ب–ب17.6بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحينتكلبم رتنب(5.4ب–ب12.0بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحيك دمتومبم برتنب(0.2ب–ب0.0بمتكروجرحم/يتر).



ترحو بتركتزبحيري صبم برتن(-55.9ب32.8بمتكروجرحم/يتر).



ترحو بتركتزبحيزئر بم برتن(2.58ب–ب0.3بمتكروجرحم/يتر).

ب
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 المبيدات
المبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكمور الذائبة بمياه بحيرة إدكو خالل 2100-2101

ترحو بمجموعبتركتزحابمركر ابفتنتلبمتعددلبحيك ورب()PCBsبم رتنب 53300بن نوجرحم/يترب م لبحيطرت بحيدويىب

إيىب 06352بن نوجرحم/يتربضندبماط بوشبحيكن تسبرمتوسطب 09327ببن نوجرحم/يتربوتركتزحابمركر ابحيمرتدحابحيك ت ب()TPب

م رتنب 8385بن نوجرحم/يترب(ماط بحيرو ز)بإيىب 09360بن نوجرحم/يترب(ماط بوشبحيكن تس)برمتوسطب 53355بن نوجرحم/يتر.ب
كم بترحواا بمجموع بمركر ا ب PCBsب& ب TPبم رتن ب 00380بن نوجرحم/يتر ب م ل بحيطرت بحيدويى بحيس ا ى بإيى ب73370ب
ن نوجرحم/يتربضندبماط بوشبحيكن تسببرمتوسطبك ىبب00358بن نوجرحم/يتر.ب

 الهيدروكربونات البترولية

المواد الهيدروكربونية البترولية بمياه بحيرة إدكو خالل 2100-2101
ترحو بمتوسط ا بحيتركتز بحيك ى بي موحد بحييتدروكررونت بحيذحئر بفى بمت ه براترل بإدكو بم رتن ب50363ب
متكروجرحم/يتربضندبجنوببحيطرت بحيدويىبحيس ا ىبإيىب35360بمتكروجرحم/يتربوحيتىبتمبريدى ب م لبحيطرت بحيدويىب
حيس ا ىبرمتوسطبك ىبيجمت بضتن ابحيراترلبتر ب55352بمتكروجرحم/يتر.بب

 الميكروبيولوجى

وتعترربمت هبحيمج رىبوحادلبمنبأخطربحيم كلبض ىبحييا بحيع م بفىبمعظمبدولبحيع يمبحيث ي ابألنبأ ببىذهب
حيدولبيتسبيدتي ب رك ابيرفبياىبمتك م بابرلبوفىبرعضبحيمدنبالتوجدب رك ابيرفبياىبوتاتوىبمت هب

حيمج رىبض ىبكمت بكرترلبمنبحيمركر ابحيع وت بوحضدحدبرىتر بمنبحيك ئن ا بحيات بحيداتد بحييوحئت بوحيالىوحئت بوتؤثرب
ىذه بحيك ئن ا بفل بحيمركر ا بحيع وت بوحي تر بض وت بمسرر بندي بفل بحالوكسجتن بإذح بأيدتا بفل بحيراترحا بورذيكب

تختن بحيك ئن ابحيتلبتعتشبفتي بوادبتموا.بوضندبموابحيك ئن ابحيرارت بتردأبحيركترت بأوبحيك ئن ابحيداتد بحيتلبتعملب
الىوئت برتا ت ي بمادث بتعفنبوفس دحبفلبطرتع بحيمت ه.بب
ب

بب

ب
وتعترربراترلبإدكوبخزحنبيمت هبحييرفبحيم وث بر يمخ ف ابح دمت بفيىبتستدرلبمت هبحيمي رفبحيزرحضت بمنب
خالل بأررع بمي رف(حيخترىب توحدكوبوحيرويت ىبوررست )بورن حبض توبوضندبتطرت بمعت ربجودل بحيمت هبحيمذكورلبض يتوب

)0222ب)Ministry of health,بفتكونبنت ئ بحيدرحس بحيا يت بخاللبأ سطسب0252باتىبم توب0255ببك تى:ب

 .5ب منبوجيوبنظربحييا بحيع م بحألدمت بوخ ي بحييت دتنبنتتج بتع م يمبم بحيمت هبوضندبتطرت بمعت ربجودل ب
حيمت هبحيمذكورلبض يتوبففىبأ سطسب بونوفمرربوجدبحنبجمت بحيماط ابم وث بضدح بحيمط ب 5،0با 9بوفىبفررحترب
وجدبحنبجمت بحيماط ابم وث بضدحبحيماط ب5اب0بوفىبم توبوجدبحنبجمت بحيماط ابم وث بضدحبحيماط اب5اب

0اب5اب0ب.بب

 .0فىبمرحرىبحألسم كبفىبمت هبحيراترلب(مت هبحيراترلبك ي )بفينبحضدحدبحيركتترت بحيم ربإيتي بتفو بحيادبحيمسمو بروب
بمتيثرل برمت ه بحيمي رف بحيم وث بضدح بحيماط ا ب5ا ب5ا ب 0با 9بفى بأ سطس بونوفمررب
ب
فل بجمت بحيماط ا
وحيماط اب5اب0ببفىبفررحتربوحيماط اب5با0با5بفىبم تو.ب
 .5ضندبإستخدحمبمتوسط ابأضدحدبحيركترت بي فيولبحألررع :ب

بببببب*بمنبوجيوبنظربحييا بحيع م بتعترربحيراترلبك ي بم وث بض ىبمدحربفيولبحيسن .ب
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ببببب*بفىبمرحرىبحألسم كبفىبمت هبحيراترلبتعترربحيراترلبك ي بم وث بض ىبمدحربفيولبحيسن .ب

 الهائمات النباتية

ت كللبحيي ئمل ابحينر تتل بجلز حبأس ستل بإلنت ل جبحيملوحدبحيع وتل بر يراللترلبابكم ل بتمثلللبحيمستللوىبحألولبملنبحييللرمبحي ذحئللىب
وك للذيكبتكل للونبحي ل للذح بحألس سل للىبي ك ئن ل ل ابحياتوحنت ل ل بر يرات ل لرلب-ببكم ل ل بت كل لللبحيرالنكتل للونبحينر تل للىبوحياتوحنل للىبحي ل للذح ب
حألس سلىبيألسمل كبحيس ئلدلبر يراتلرل.

حت

بمنبنت ئ بحيدرحس بحيا يت بم بت ى:

 ريللدابحيراللترلب555بنللوعبمللنبحيي ئم ل ابحينر تت ل بحيللتىبإنتمللابإيللىب60بجنس ل بممث للوبب3بمج متلل بورللذيكبندللصبض للددبحيي ئمل ابحينوضتل بضلنبحيمسجل بخلاللبب0229ب-ب0252باتل بسلج اب595بنلوعبمنبحيي ئم ل ابحينر تت ل ب(ب6بمج مت ل )ب
.
 -ك نلابحيسلت دلبي طا يلببحيخ ل حر بضكسبمل بالد بخلاللبب0229ب0252-بات بس دابحيدت توم ا.

 بريلدابمنبحيطا يببحيخ حر ب 00بنوضل بإنتملابإيلىب 05بجنلسبرنسرل ب%03.85ببر ينسرل بي مجملوعبحيك لىبي ي ئمل ابحينر تتل بت تيل بحيدت تومل اب( 35بنلوعبتنتملىبإيلىب 00بجنلسبرنسرل ب%58.06بر ينسرل بي مجملوعبحيك لىبي ي ئمل ابحينر تتل اب
ثلمبحيطا يلببحيخ ل حر بحيمزرال ب59بنوضل بتنتملىبإيلىب55بجنس برنسرل ب%50.05برتنمل بسجل ابحألتوج تنل ابب53بنوضل ب
منتمتل بإيلىب5بأجنل سبرنسر بب.%5.50بحم ببحيطا يلببثن ئتل بحيسلوطبسج اب0بأنلوحعبتنتملىبإيلىب5بأجنل سبرياللبنسرل ب
%2.59ب

 ك نابحيست ده بممث وبطولبفترلبحيدرحسوبرنوضتنبفدطبحادىم بمنبحيدت توم ا Melosira variansبب%02.36بوحألخربمنبحيطا يببحيخ حر بChlorella valgarisب%00.69بر ينسرل بي مجملوعبحيك لىبي ي ئمل ابحينر تتل بي راترل.ب
الديـــاتومـــات :

كونلابحيدت تومل اب( 35بنلوعبتنتملىبإيلىب 00بجنلسبرنسرل ب%58.06بر ينسرل بي مجملوعبحيك لىبي ي ئمل ابحينر تتل بوك نلاب

ييل بحيسلت دلبفىبحيمالط اب0با3باب6اب7باب8اب9باتل بكونلاب
 %36.6با %39.72با ب%39.72ا ب %80.00با ب%05.65ا ب %70.29ب بر ينسرل بي مجملوع بحيك لى بي ي ئمل ا بحينر تتل ب

يكللبماطل .بوادبس داب AgardhبMelosira variansبحيماط ابحيس رد برنسببمتف وتوبوىىبب%35.59باب42.10%ب
اب76.89%باب%00.30باب19.01%باب%02.66بض لىبحيتوحيلىبر ينسرل بي مجملوعبحيك لىبي ي ئمل ابحينر تتل بيكللبماطل .ب
الطحالــب الزرقــاء المخضــرة

ظيلرابحيطا يلببحيزرال بحيمخ لرلبفىبجمتل بحيماطل ابريلورلب عتفل ب(53بنوضل )برنسرل ب%5.23بر ينسرل بي مجملوعب

حيك لى بضلدح بحيماطل برالم ب5ا ب0ا ب 5بات بكونلا بحيطا يلب بحيزرال بحيمخ لرل برنسرل ب%55.20ا ب 53.59ب%ا ب%50.26ب
ر ينسرل بي مجملوعبحيك لىبض لىبحيتوحيلىابوسجل ابحيماطل برالمب()5بأض لىبكث فل بضددت ل ب 002.6ب× ب 552بوالدل/يلترب 56بنوض بب

رستل دل ب Merismopedia punctata Meyenب( )%58.20بو )6.58%((Merismopedia tenuissimaبو
Oscillaloria limneticaبأمل بأاللبكث فل بضددتل بفسجل ابفىبحيماطل برالمب()6ب×9.3ب552بوالدل/يلترب.بب

-4األيوجمينـــات

ظيلرابحألتوج تنل ابفىبجمتل بحيماطل ابويكلنبرنسلرلبمتف وتل ب ئت وبابسجللب53بنلوعبرنسرل ب%5320بر ينسرل ب

ي مجملوعبحيك لىبي ي ئمل ابحينر تتل .ببوسجل ابأض لىباتمل بيألتوج تنل ابفىبحيماطل برالمب( )5ب 95.6ب×ب 552بوالدل/يلترب
ظيلربمنيل ب55بنلوض بمنتمتل بإيلىببب5بأجن سبEuglenaب(3بأنلوحع)ابPhacusب(7بأنلوحع)بو. Trachalomonas
ب
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-5الطحالــب ثنائيـة الســـوط

ظيلرابحيطا يلببحيثن ئتل بحيسلوطبريلورلب عتفل بجلدحبفىبحيماطل ابضدحبحيماطل برالمب 6بوظيلربمنيل ب 0بأنلوحعب

رنسرل ب%2.19بر ينسرل بي مجملوعبحيك لىبي ي ئمل ابحينر تتل بوك نلابأض لىبحيد حر حابفىبحيماطل برالمب5ابوك نبحيخرتفبحألكثرب
ظيو حر.ب

ب

الهائمات الحيوانية

حيي ئم ابحياتوحنت بىلبك ئن ابات باتوحنت بتعتشبى ئم بفلبحيرتئ ابحيم ئت بحيمخت فل بسلوح بك نلابرتئل ابرارتل بأوبمتل هب

ضذرللوبأوبمخت طل ب.بوتتمتللزبحيي ئم ل ابحياتوحنتل برعللدمباللدرتي بض لللبحياركل بحيموجي ل بكوني ل بتتاللركبترع ل بياركل بحيتت رحيم ل ئلب.ب
وترج بأىمتتي بإيلبأني بتمثلبحيا د بحيث نت بفلبا ضدلبحييرمبحي ذحئلببفلبحيرتئ بحيم ئت ل برعدبحيي ئم ابحينر تت ب.ب

النتائج والمناقشة:

فلبحيدرحس بحيا يت ب(0252ب–ب)0255بتمبجم بضتن ابي ي ئم ابحياتوحنت بمنبتسع بماط ابتمثللبحيرتئل ابحيمخت فل بفللب
راترلبإدكو.بوراس ببحيمتوسطبحيسنويبإلنت جت بحيي ئم ابحياتوحنت بحيك تل بفللبحيماطل ابحيمخت فل بترلتنبأنبحيماطل برالمب()5ب
ر ببزتتونب(ميخذبوميرفبي مزحرعبحيسمكت )بسلج ابأض للبإنت جتل بض للبمسلتويبحيراتلرلب(5298ب×ب552بكل ئن/متلر)5برتنمل ب
ك نابحيماط برامب()6بات بميببميرفبحيختريبأالبحيماط ابإنت جت ب(530.3ب×ب552بك ئن/متر)5ب.بب

واللدبأظيللربحيتوزت ل بحيزمنلللبي ي ئم ل ابحياتوحنت ل بفلللبحيرات لرلبفلللبحيموحسللمبحيمخت ف ل بأنبأض لللبمتوسللطبإنت جت ل بسللجلبخللاللب
موسللمبحيررت ل ب(م ل توب)0255بات ل بر ل ب5595ب×552بك ل ئن/متللر5برتنم ل بأالللبمتوسللطبإنت جت ل بسللجلبخللاللبموسللمبحييللتفب
(أ سطسب)0252بات بر ب576ب×ب552بك ئن/متر5ب(جدولب.)5بب

 الحيوانات القاعية

تعترللربمجتم ل بالفد رت ل ابحيد ل عبمللنبحيمؤ لرحابحيجتللدلبحيدحي ل بض للىبنوضتللوبحيمت ل هبوخيللور بحيرات لرحا.بوذيللكبألنب

حيثر ل ابحينسللرىبفللىبتوحجللدهبض للىبا ل عبحيرات لرحابر يمد رن ل بر يي ئم ل ابتجع للوبتعكللسبحييللورلبحيادتدت ل بيخ لوحصبكللالبمللنبضمللودب
حيمت هبوحيترر بفىبحيمك نبحيمتوحجدبرو.بر ال

فوبإيىبذيكبت عبباتوحن ابحيد عبدو حًربى م ًبفىبحييرمبحي ذحئىباتل بتعترلرب لذح ب

حس ست ًبيكثتربمنبحألسم كبذحابحألىمت بحألاتي دتو.
أو

بتا تلبحيعتن ابحيمجموض بمنبرسورت ابحيد عبفىبراترلبحدكوبض ىبمدحربفتلرلبحيد حرسل بضلنبتوحجلدب57بنوضل ب

ممث ل بيللب3بمجموضل ابمللنبأاتل بحيدل عبحياتل بوىللىب:بحيدتللدحنبضدتمل بحأل لوحكبOligochaetaب(5بأنلوحع)بابوحيدتللدحنبضدتللدلب
حألى للالبب(Polychaetaنوضل ل بوحا للدح)بابوحيد ل لرت اب3(Crustaceaبأنل لوحع)بابوحيا ل لرحابInsectaبممث ل ل برك لللبم للنبحيط للورب
حيتراىبوحيعذحرىبحيارلابوأخترحبمجموض بحيرخوتل اب6( Molluscaأنلوحع)باب ل م بكللبملنبذوحابحيميلرحضتنب(نوضل بوحالدح)باب

وحيرطنددمت اب(3بأنوحع)ب.ب

 النباتات المائية
التقرير السنوي عن النباتات المائية في بحيرة ادكو عن 2100-2101

ببحينر ابحيد ئمب Scirpus maririmusبحيمعروفبردولبتام وبي م وا بحيع يت بحيتركتزابحنت ربفلبمعظمبحيماط ابتااب

حالختر ر(5و ب0و ب )5بو بأت

بأم م بميرف بحيرويت ى بفل بحدكوا بفل بجمت بفيول بحيسن  .بو بتد بىذه بحيماط ا بض لب

حيميرفبحيذيبتستدرلبحيمت هبحيم وث بمنبمخ ف ابحيمزحرعبحيسمكت .بوبادبسجلبىذحبحينر ابي مرلبحألويىبر يرجوعبحيىبحيمرحج ب
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حيمسج .بوبأم مبميرفلبررزت بوبحيختريبس دبحينر ابحيم موربا مولبحيم ب Potamogeton pectinatusب(إم بادت ب
حينمو بأو بتامل بثم حر بأو ب ئخ )ا بض ى بمدحر بحيع م بم بضدح بفيل بحي ت  .بوفى برعض بحألات ن بسجل بنخ وش بحياواب

 Ceratophyllum demersumبأم مبميرفلبحيختريبوبحيرويت ىبفلبفي ىبحي ت

ب 0255-0252بوبحيررت ب.0255ب

حيماط ب3ب وبىلبأضم بموا بفلبحدكوبتوحجدبفتوبوردبحينتلبفدطبوبيمبترىبأيبنوعبمنبحينر ت ابحيم مورلبض ىبمدحربحيع مبم ب
ضدحبفيلبحي ت .ب
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الرواسب
ثانيا :الرواسب القاعية

تمبجم بضتن ابحيروحسببحيد ضت بمنبحيراترحابحيمخت ف بوينفسبحيموحا بحيتىبتمبجم بضتن ابحيمت هبمنيل برسسلتخدحمبحيكرل شب

حيخ صبرذيكبر رضبإج حر بحيتا يتلبوحيدت س ابحيمخت ف بض تي ب-:

النتائج والمناقشة
 الحجم الحبيبى

الحجم الرممي )(Sand

أو لاابحيد حرسل بأنبحيرسلورت ابحيد ضتل بيراتلرلبإدكللوبتاتلويبض لللبحياجلمبحيرم لللبرنسلببتتلرحو بمل برللتنبحض للباتمل ب

87.66ب%بفىبماط بب8بوحالباتم ب%5.95بضندبماط ب6بمل بمتوسلطبالدرلب%57.67بوذيلكبخلاللب ليربح سلطسب
0252ببابرتنمل بخللاللب لليربفر حرتللرب0255بترحواللابنسللببحياجللمبحيرم للىبرللتنبحض لىباتم ل بفللىبماط ل ب8ب( للم لب للر ب
حيراتلرل)باتمتيل ب%85.00بوسلج ابحاللباتمل ب%2.9بفلىبماطل ب6ببمل بمتوسللطبالدرلب%59.57بابرتنمل بترحوالاباتمل ب
حيمتوسطبحيسنويبينسر بحياجمبحيرم لبم رتنبحالباتمل ب()%0.05برمنطدل بميلببحيختلريب(جنلوبب لر بحيراتلرلبماطل ب
6بوحض لباتم ب()%85.98بفىبماط ب9ببم بمتوسطبض مبادرلبب57.63ب.%بب
الغرين} ){Mud (Silt & Clay
تاتويبحيرسورت ابحيد ضت بيراترلبإدكوبض لبحي رتنبرنسببتترحو بم برتنبحض لباتمل ب(( )%96.19ماطل ب)6بخلاللب

لليربأ سللطس0252بوبحالللباتم ل بيي ل ب()%02.24برمنطد ل بحيرو ل زبأايلللب للم لبحيرات لرلب(ماط ل ب)8بخللاللب لليرب
أ سطسب0252برمتوسطبادرلب%62.22ابرتنم بترحواابحض لىباتمل بفلىب ليربفر حرتلرب0255ب( )%99.0فلىبماطل ب6ب

وحالباتم ب%06.78بفىبماط ب9بم بمتوسطبادرلب. %61.82ب
ببحت

ببترحواابباتمل ببحيمتوسلطبحيسلنويبينسلر بحي لرتنبمل رتنبحاللباتمل ب()%56.20برمنطدل بحيرو ل زب(ماطل ب)9ب

وحض لللباتمل ل ب()%97.39برمنطدل ل بجن للوبب للر بحيراتل لرلبمنطدل ل بمي للببحيخت للرىب(ماطل ل ب)6بمل ل بمتوس للطبضل ل مبا للدرلب
%60.53ب.ب(جدولب89بوب كلب)63بببببب
الكربون العضوي و المحتوي العضوي

تتل لرحو بنس للر بحيكرر للونبحيع للويبيرس للورت ابال ل عبراتل لرلبإدك للوبف للىب لليربفر حرت للرب0255بمل ل بر للتنبحض لللباتمل ل ب

()%0.53بفىبماط ب7بوبحالباتم بيي ب()%2.30بضندبحيرو زبأايلب م لبحيراترلب(ماط ب)9برمتوسطبادرلب5.95ب
%برتنم ل بفللىب لليربح سللطسب0252بسللج ابضنللدبمنطد ل ب للرببحيرات لرلب للم لبحيطرت ل بحيللدويلبماط ل ب0بحض للىباتم ل بب
()%7.90بوحالباتم ب%5.0بسج ابفىبماط ب8ابم بمتوسطبادرلب.%0.93ب
بب

رتنم بترحوااباتم بحيمتوسطبحيسنويبينسر بحيكررلونبحيع لويبمل رتنبحاللباتمل ب()%5.9بضنلدبحيرو ل زبأايللب لم لب

حيرات لرلب(ماط ل ب9بوب)8بوبررم ل بترج ل بذيللكبيسللرض بحيتت ل رحابحيم ئت ل بوبحيتلللبتعملللبض لللب سلللبروحسللببحيد ل عبوبحيتلللبتللؤديب
يزت ل دلبحألاج ل مبحيرم ت ل بوبحيخ للن بحيتلللبتتمتللزبرد ل بماتوحى ل بحيع للوياببوحض لللباتم ل ب(ب)%0.35ب(ماط ل ب)5بم ل بحيمتوسللطب

حيسنوىبحيع مبرمددحرب5.53ب.%ب(جدولب95بوب كلب.)67ب
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أو للاابحيد حرس ل بأنبنسللر بحيماتللويبحيع للويبيرسللورت ابا ل عبرات لرلبإدكللوبتت لرحو بم ل برللتنبحض لللباتم ل ب()%7.85ب
(ماطل ب)7بخللاللب لليربفر حرتللرب0255بوبحالللباتمل بييل ب()%2.97بضنللدبحيرو ل زبأايلللب للم لبحيراتلرلب(ماطل ب)9برمتوسللطب
ادرلب%5.07ب.برتنم بخاللب يربأ سطسب0252ببسج ابضندبمنطد ب لرببحيراتلرلب لم لبحيطرتل بحيلدويلبماطل ب0بحض لىب

اتم ب()%50.09بوحالباتم ب()%3.76بفىبماط ب8برمتوسطبادرلب.%8.95ب
برتنم ل بترحواللاباتم ل بحيمتوسللطبحيسللنويبينسللر بحيماتللويبحيع للويبم ل رتنبحالللباتم ل ب()%5.05بضنللدبحيرو ل زبأايلللب
للم لبحيراتلرلب(ماطل ب)9بوبررمل بترجل بذيللكبيسللرض بحيتتل رحابحيم ئتل بوبحيتلللبتعملللبض لللب سلللبروحسللببحيدل عبوبحيتلللبتللؤديب

يزتل دلبحألاجل مبحيرم تل بوبحيخ للن بحيتلللبتتمتللزبرد ل بماتوحىل بحيع للوياببوحض لللباتمل ب()%8.55بماطل بب5بمل بمتوسللطبض ل مب
ادرلب%6.20ب.ب
ر كلبض مبفسنبنسرتلبحيكررونبحيع ويبوبحيماتويبحيع لويبفللبرسلورت ابحيدل عبتلزدحدباتمتيمل بفللبحيمنل ط بحيتللب
تللزدحدبفتي ل بحي لرتنبوبحيتلللبتللزدحدبفتي ل بحيعم ل بات ل بتللزدحدبفلللبمن ل ط بوسللطبوب للرببوبجنللوبب للرببوبجنللوببحيرات لرلبأم ل مب
مير ابحيمي رفبوبتدلبباتمتوبك م بزحدابحألاج مبحيرم ت بوحيخ ن بات بمن ط بحيتت رحابحيم ئت بوبىلبحيمن ط بحيتللبتلتمب

فتي ل ب سلللبحيروحسللببمثلللبحيمنطد ل بأم ل مبحيرو ل زبوب للم لب للر بحيرات لرلبخ ي ل بفلللب لليربفر حرتللرب0255بات ل بتللزدحدبسللرض ب
حيتت رحابحيم ئت بحيتلبتاملبحألاج مبحين ضم بمنبىذهبحيمن ط بت رك بروحسببم سوي با ت بحيماتويبحيع وي.ب

ب

المحتوي المائي المطمق

ب تعترللربحيماتللويبحيمل ئلبي رسللورت ابمللنبأىللمبحيعوحملللبحيمللؤثرلبفلللبحيعم تل ابحيكتمت ئتل بوبحيفتزت ئتل بوبحيرتويوجتل بحيتلللب

)Baruah and Barthakur, 1997.بتؤثربض لبرسورت ابحينظ مبحيرتئلب
ب تلرحو بحيماتللويبحيمل ئلبحيمط ل بيرسللورت ابال عبراتلرلبإدكللوبمل برللتنبحض لللباتمل ب()%76.89بفللىب(ماطل ب)5بخللاللب
لليربأ سللطسب0252بوبحالللباتمل بييل ب()%57.58بأمل مبحيرو ل زبأايلللب للم لبحيراتلرلب(ماطل ب)9بمل بمتوسللطباللدرلب

%60.28ببوررمل بترجل بذيلكبيسلرض بحيتتل رحابحيم ئتل بأمل مبحيرو ل زبوبحيتللبتعمللبض للب سللبروحسلببحيدل عباتل بتللؤديب
يزتل دلبحألاجل مبحيرم تل بوبحيخ للن بحيتللبتتمتللزبرد ل بماتوحىل بحيمل ئلبابوالدبر ل بحيمتوسلطبحيسللنويبينسلر بحيماتللويبحيمل ئلب
م رتنبحالباتم ب()%50.79بأمل مبحيرو ل زبأايللب لم لبحيراتلرلب(ماطل ب)9بوحض للباتمل ب()%70.00ب(ماطل ب)7بمل ب
حيمتوسطبحيسنوىبحيع مبي راترلب%38.58ب.بب

مركبات الفوسفور
 .0األورثوفوسفات

أو للاابحينتلل ئ بأنبتركتللزحابحألورثوفوسللف اب(بحيفسللفوربحيفعل ل لبأوبحي تللربض للوي)بف لللبرسللورت ابراتللرلب

متكروجلرحم/جلرحمبفلىبماطل ب3بوحاللباتمل بوىلىب070ببب
إدكوفىب يربفررحترب0255بحني بتترحو برتنبحض ىباتمل ب5027ب ب
متكروجرحم/جرحم.ببب
متكروجرحم/جرحمبفىبماط ب9ب(منطد بحيرو زبحايىب م لبحيراترل)بم بمتوسطبادرلب805ب ب
ب
 .2الفسفور العضوي

متكروجلرحم/جلرحمببمل بمتوسلطبضل مب
حيمتوسطبحيسنوىبيتركتزحابحيفسفوربحيع ويبيراترلبحدكوبتترحو برلتنب062بو03ب ب

متكروجرحم/جرحم.ب
ادرلب567ب ب
 .2الفسفور الكمي
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متكروج لرحم/ج لرحمبخللاللب
متكروج لرحم/ج لرحمبفللىبماط ل ب7بوحالللباتم ل ب706ب ب
ت لرحو بتركتللزبحيفسللفوربحيك لللبرللتنب5357ب ب
متكروجرحم/جرحمبرتنم بر بحيمتوسطبحيسلنوىبي فسلفوربحيك لىبفلىبراتلرلبحدكلوبتتلرحو برلتنب
فررحتر0255ببم بمتوسطبادرلب5203ب ب
متكروجرحم/جرحم.بب
متكروجرحم/جرحمبم بحيمتوسطبحيع مب927ب ب
5068بوب603ب ب

 الفمزات الثقيمة


ترحو بتركتزبحيادتدبم برتنب( 7875ب–ب 03062بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحيمنجنتزبم برتنب(-036ب5505بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحينا سبم برتنب(– 58.3ب78.7بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحيزنكبم برتنب(-25.7ب123.2بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحيكرومبم برتنب(38بب–ب101.5بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحينتكلبم رتنب(10.4ب–ب44بمتكروجرحم/يتر).ب



ترحو بتركتزبحيك دمتومبم برتنب(0.02ب–ب2.23بمتكروجرحم/يتر).



ترحو بتركتزبحيري صبم برتن(– 8.5ب305.5ببمتكروجرحم/يتر).



ترحو بتركتزبحيزئر بم برتن(2.2ب–ب7.2ببمتكروجرحم/يتر).

المبيدات
المبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكمور الذائبة فى رواسب بحيرة إدكو خالل 2100-2101

بترحو بمجموعبتركتزحابمركر ابفتنتلبمتعددلبحيك ورب()PCBsبم رتنب2353بن نوجرحم/جرحمبضندبحيماط ب0بر ببخنفور&ب
حيماط ب 0ب(حيموحجي بيميرفبررست )بببإيىب 5387بن نوجرحم/جرحمبضندبماط بجنوببحيطرت بحيدويىبحيس ا ىبرمتوسطب

 2365بن نوجرحم/جرحمبوتركتزحابمركر ابحيمرتدحابحيك ت ب()TPبم رتنب 2350بن نوجرحم/جرحمب(ميببميرفبحيخترى)بإيىب
3370بن نوجرحم/جرحمب(وشبكن تس)برمتوسطب0368بن نوجرحم/جرحم.ب

بالهيدروكربونات البترولية
المواد الهيدروكربونية البترولية فى رواسب بحيرة إدكو خالل 2100-2101

سج ابمستوت ابحيموحدبحييتدروكررونت بحيك ت برروحسببحيراترلبحيمخت ف بم رتن ب 2305بمتكروجرحم/جرحمبمسج بضندبماط ب
حيرو زبإيىب00300بمتكروجرحم/جرحمبمسج ب م لبحيطرت بحيدويىبحيس ا ىبرمتوسطبك ىب50355بمتكروجرحم/جرحم.بب
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