ٚسارح اٌجـ١ئخ
عٙبس شئ ْٛاٌجـ١ئخ
لطبع ٔٛػ١خ اٌجـ١ئخ
اإلدارح اٌّزوش٠خ ٌٕٛػ١خ اٌّ١بٖ

ٍِخض
ٔزبئظ اٌزؽٍخ اٌؾمٍ١خ األ " ٌٟٚأغظطض " 2016
ٌجـزٔبِظ اٌزطذ اٌجـ١ئٌٍ ٝجـؾ١زاد ايِظز٠خ
" ثـؾ١زح ِزٛ٠ؽ "

ِمذِخ
رّضً اٌجـؾ١زاد ايِظز٠خ أّ٘١خ الزظبد٠خ ثـبٌغخ ٔظزا ٌّب رزّ١ش ثـٗ ِٓ أػّبق ػؾٍخ ٚؽزوخ ِ١بٖ ٘بدئخ
ٚخظٛثـخ ػبٌ١خ فبٔٙب رؼزجـز ِزثـٚ ٝؽؼبٔبد ؽجـ١ؼ١خ ٌّخزٍف أٔٛاع األطّبن االلزظبد٠خ ٌ١ض فمؾ داخً
٘ذٖ اٌجـؾ١زاد ٔٚظزا ٌّب رزؼزع ٌٗ ٘ذٖ اٌجـؾ١زاد ِٓ ػٍّ١بد طزف ِظزّزح ٌّخزٍف أٔٛاع اٌٍّٛصبد
اٌظٕبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٚاٌشراػ١خ ِّب ٠ؤصز ػٍ ٝوً ِٓ عٛدح ٛٔٚػ١خ ِ١بٖ ٘ذٖ اٌجـؾ١زاد ٚإٔزبعٙب اٌظّى.ٝ
ٌذٌه فبْ اٌجـزٔبِظ اٌّمززػ ٌٍزطذ اٌجـ١ئٌٍ ٝجـؾ١زاد ايِظز٠خ ٙ٠ذف اٌ ٝاٌّزبثـؼخ اٌذٚر٠خ ٌٙذٖ اٌجـؾ١زاد
ٌٍٛلٛف ػٍ ٝاٌظزٚف اٌجـ١ئ١خ ٚاٌٍّٛصبد اٌّؤصزح ػٍٙ١ب ف ٝاألٚلبد  ٚاألِبوٓ اٌّخزٍفخ ثـغزع ٚػغ
ثـزٔبِظ لٌٍ ِٝٛؾذ ِٓ رأص١ز ٘ذٖ اٌٍّٛصبد ٚٚلف اٌزذ٘ٛر اٌّظزّز ٌٍجـؾ١زاد ٚٚػغ اٌخطؾ اٌّظزمجـٍ١خ
ٌؾّب٠زٙب ٚؽً ِشبوٍٙب ٚرّٕ١زٙب اٌّظزذاِخ.

ٚطف اٌجـؾ١زح
ٚرٕمظُ اٌجـؾ١زح إٌ ٝػذح أؽٛاع ِمطؼخ
رمغ ثـؾ١زح ِزٛ٠ؽ ف ٝألظ ٝغزثـ ِٕطمخ اٌذٌزب شّبي ِظز
ثـٛاططخ ؽزق ٚعظٛر وّب أٔٙب ال رزظً ِجـبشزح ثـبٌجـؾز اٌّزٛطؾٌٚ ،ىٓ رزُ ػٍّ١خ ػخ اٌّ١بٖ اٌشائذح إٌٝ
اٌجـؾز اٌّزٛطؾ ػٓ ؽز٠ك ِؾطخ رفغ اٌّىض٠ ,ؼزجـز ِظزف اٌمٍؼخ ٚاٌؼّٚ َٛوذا رزػخ إٌٛثـبر٠خ اٌّظبدر
اٌزئ١ظ١خ ٌٍّ١بٖ ف ٝثـؾ١زح ِزٛ٠ؽ٠ ,ؾذ اٌجـؾ١زح ثـؼغ اٌّشارع اٌظّى١خ ٚاٌمز ٜاٌظىٕ١خ ٚوذا األراػٟ
اٌشراػ١خٚ ,رجـٍغ ِظبؽخ اٌجـؾ١زح ؽبٌ١ب ؽٛاٌ 68,8 ٝوِ ٍٛ١زز ِزثـغ اِ ٜب ٠ؼبدي  17اٌف فذاْ ّ٠ٚ ,ضً
اٌغطبء إٌجـبر ٝثـٙب ؽٛاٌ ِٓ %63,1 ٝاٌّظبؽخ اٌىٍ١خ ٌٍجـؾ١زح ,رؼزجـز ثـؾ١زح ِزٛ٠ؽ ؽٛع ِبئ ٝػؾً
رززاٚػ أػّبلٗ ثـِ 0,3 ٓ١زز ِ 6,3 ٚزز ثـِزٛطؾ ِ 0,83ززا.

رّذ ػٍّ١خ اٌزطذ ِٓ خالي ٔ 10مبؽ ِٛسػخ ٌزشًّ أؽٛاع اٌجـؾ١زح ٚاٌّظبرف اٌز ٟرظت ػٍٙ١ب
اٌؾٛع
األؽٛاع اٌظّى١خ
اٌؾٛع اٌزئ١ظٟ

اٌؾٛع اٌغٕٛثـ ٟاٌغزثـٟ
اٌؾٛع اٌشّبٌ ٟاٌغزثـٟ

اٌّؾطخ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اٌّٛلغ
اٚي ِشرػخ  1000فذاْ (شبدر اٌظّه)
أخز ِشرػخ  1000فذاْ (اٌؾجـبطبد)
أِبَ ِظزف اٌمٍؼخ
شّبي شزق وٛثـز ٞأثـ ٛاٌخ١ز
ٔظف ؽٛع  3000فذاْ
أِبَ ؽٍّجـبد اٌّىض
أٚي ؽٛع  5000فذاْ
أخز ؽٛع  5000فذاْ أِبَ ٔغغ اٌشزارِخ
أِبَ اٌزٕم١خ اٌغزثـ١خ
ٚطؾ ؽٛع  2000فذاْ

ٔٛػ١خ اٌّ١ــــبٖ
اٌخٛاص اٌ١ٙذرٚو١ّ١بئ١خ ٌّ١بٖ اٌجـؾ١زح
درعخ اٌؾـزارح:
رزاٚؽذ درعخ ؽزارح ِ١بٖ ثؾ١زح ِزٛ٠ؽ ثٓ١
درعخ ِئ٠ٛخ).

(  31.50 -28.50درعخ ِئ٠ٛخ) ثّزٛطؾ ػبَ ( 30.33

اٌشفبف١خ:

أٚػؾذ اٌذراطخ اٌؾبٌ١خ ٔز١غخً ٌٍٍّٛصبد ٚاٌّخٍفبد اٌّزٕٛػخ اٌز ٟرٍم ٝف ٟاٌجـؾ١زح ػٓ ؽز٠ك ػذد ِٓ
اٌّظبرف ،أطجؾذ ِ١بٖ اٌجؾ١زح ألً شفبف١خ ثً رزّ١ش ثبٌؼىبرح اٌٛاػؾخ ؽزٚ ٝطٍذ اٌشفبف١خ إٌ 20 ( ٟطُ )
طغٍذ أػٍ ٝلّ١خ (  200طُ) ثّزٛطؾ ػبَ ف ٟاٌجؾ١زح (  42.50طُ).
ثّٕ١ب ُ

اٌٍّٛؽخ:

ِ١بٖ ثؾ١زح ِزٛ٠ؽ ِ١بٖ شزٚةٚ ،لذ أٚػؾذ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن رفبٚرب ً ٍِؾٛظب ثـٍِٛ ٓ١ؽخ ِ١بٖ األؽٛاع
طغٍذ أػٍ ٝلّ١خ (  )‰ 6.24ثّزٛطؾ
طغٍذ ألً لّ١خ (  ،)‰1.84ثّٕ١ب ٌ
اٌّخزٍفخ اٌّىٔٛخ ٌٍجـؾ١زحٚ ,لذ ُ
ػبَ ( .)‰ 3.71

درعخ اٌزٛط ً١اٌىٙزثـ:ٟ
رزاٚؽذ ل ُ١اٌزٛط ً١اٌىٙزثـ ٟث ٍٍِٟ 12.41 – 3.75 ( ٓ١ط/ّٓ١طُ) ثّزٛطؾ ػبَ ٌٍجؾ١زح ( ٍٍِٟ7.42
ط/ّٓ١طُ).

األص ايٖ ٠ذرٚع:ٞٓ١
أٚػؾذ اٌذراطخ اٌؾبٌ١خ أْ ِ١بٖ اٌجؾ١زح رمغ ف ٟاٌغبٔت اٌمٍ ٞٛوّب أْ ل ُ١األص اي ٖ ٠ذرٚع ٕٝ١وبٔذ أػٍٝ
لٍ١ال ِٓ اٌّؼذالد اٌطج١ؼ١خ ف٘ ٟذا اٌٛلذ ِٓ اٌؼبَٚ .رزاٚؽذ ل ُ١األص اي ٖ ٠ذرٚع١ٌّ ٕٝ١بٖ اٌجؾ١زح ثٓ١
(  ..)8.05 –7.24ثّزٛطؾ ػبَ ٌٍجؾ١زح ( .)7.63

األوظغ ٓ١اٌذائت:
ٔزبئظ اٌذراطخ اٌؾبٌ١خ أْ رزو١ش األوظ١غ ٓ١اٌذائت ف ٟاٌّؾطبد اٌّخزٍفخ ف ٟاٌجؾ١زح ٠زأصز ثمزة اٌّؾطبد
ِٓ ِظبدر اٌزٍٛس (اٌّظبرف) ؽ١ش ٌُ ٠زُ رظغ ً١أ ٜلّ١خ ٌألوظچ١ٍِ 0.00 ( ٓ١غزاٌَ/زز) ف ٟاٌّؾطز3 ٓ١
(أِبَ ِظزف اٌمٍؼخ) ( 6 ٚاِبَ ؽٍّجبد اٌّىض)ٚ .لذ طغٍذ أػٍ ٝلّ١خ ١ٍِ 9.34غزاٌَ/زز فِ ٟؾطخ 5
(ِٕزظف ؽٛع اٌـ  6000فذاْ) ثّزٛطؾ ػبَ ( ١ٍِ4.77غزاٌَ/زز).

األوظ١غ ٓ١اٌؾ ٞٛ١اٌّّزض (-: )BOD
رزاٚؽذ ل ُ١األوظ١غ ٓ١اٌؾ ٞٛ١اٌّّزض ث١ٍِ 69.88 – 11.39 ( ٓ١غزاٌَ/زز) ثّزٛطؾ ػبَ ف ٟاٌجؾ١زح
( ١ٍِ 29.09غزاٌَ/زز).

األوضط ٓ٠اٌى١ّ١بئ ٟاٌّظزٍٙه (-: )COD
أٚػؾذ إٌزبئظ أْ لّ١خ األوضط ٓ٠اٌى١ّ١بئ ٟاٌّظزٍٙه لذ ٚطٍذ اٌ ٝأػٍ ٝلّ١خ ( ١ٍِ 90.60غزاٌَ/زز )
طغٍذ ألً لّ١خ
ثبٌّؾطخ ( 3أِبَ ِظزف اٌمٍؼخ) اٌّؾًّ ثأٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌٍّٛصبد ،ثّٕ١ب ُ
( ١ٍِ20.59غزاٌَ/زز ) فِ ٟؾطبد ( ( )2 ، 12اِبَ ِظزف اٌمٍؼخ – اخز ؽٛع اٌؾجظبد ػٍ ٝاٌززر١ت )
ثّزٛطؾ ػبَ ٌٍجؾ١زح ( ١ٍِ 50.24غزاٌَ/زز).

اٌىجـز٠ز١ذاد:
ف ٟاٌذراطخ اٌؾبٌ١خ رُ رظغٚ ً١عٛد ٌٍىجز٠ز١ذاد ف ٟاٌّؾطز( 3 ٓ١أِبَ ِظزف اٌمٍؼخ) ( 6 ٚأِبَ ؽٍّجبد
اٌّىض) ٔز١غخ إلٌمبء ِ١بٖ طزف طؾٚ ٟغ١ز٘بٚ .لذ طغٍذ ألً لّ١خ ( ١ٍِ 8.04غزاٌَ/زز) ثبٌّؾطخ ،3
ثّٕ١ب طغٍذ أػٍ ٝلّ١خ ( ١ٍِ 28.44غزاٌَ/زز) ٠ ٌُٚزُ رظغٚ ً١عٛد ٌٍىج١ز٠ز١ذاد ف ٟثبل ٟاٌّؾطبد.
ثّمبرٔخ اٌذراطخ اٌؾبٌ١خ ٌٍخظبئض اٌ١ٙذرٚو١ّ١بئ١خ ٌجؾ١زح إٌّشٌخ ثبٌّظز٠ٛبد اٌّظّٛػ ثٙب د١ٌٚبً ٚعذ
ا٢ر:ٝ
 وجد األس االيدروجينى ) (pHفي حدود المستويات المسموح بيا دولياً (  )6.0-9.0بجميع اجزاء البحيرة
(متوسط عام .)7.63

وجد االكسجين الذائب أقل من المسموح بو (  4.0-12.6مميجرام/لتر) بالمحطات  8 ،6 ،4 ،3و



 10أما باقى المحطات فيو فى الحدود المسموح بيا وبمتوسط عام بالبحيرة ( 4.77مميجرام/لتر).


وجود زيادة بجميع المحطات بمستويات االكسجين المستيمك بيولوجيا عن الحدود المسموح بيا

دولياً (  3.0-6.0مميجرام/لتر) وبشكل ممحوظ بالمحطة
مميجرام/لتر).



 3وبمتوسط عام بالبحيرة ( 29.09

وجود زيادة ممحوظة باألكسجين المستيمك كيميائيا بالمحطة ( 3أمام مصرف القمعة) وبمتوسط عام

لمبحيرة  50.24مميجرام/لتر.

اٌىٍٛرف-ً١أ  ،اٌّٛاد اٌؼبٌمخ اٌىٍ١خ :
تم قياس كموروفيل -أ فى مياه البحيرة وكانت تتراوح بين 3.49ميكرو جرام  /لتر بالمحطة ( 10حوض

الشمال الغربى) و

71.30ميكرو جرام  /لتر بالمحطة

25.61ميكروجرام/لتر.

وبالنسبة لممواد العالقة فقد تراوحت بين أقل قيمة (

الجنوب الغربى ) وأعمى قيمة كانت

64.29مميجرام/لتر.

( 5بالحوض الرئيسى بمتوسط عام لمبحيرة

23.60مميجرام/لتر) بالمحطة ( 8الحوض

152.90مميجرام/لتر بالمحطة (1الشوادر) بمتوسط عام لمبحيرة

اٌّغـذ٠بد:
ىي عبـارة عن مركبـات نيتروجينية ذائبــة فى الميـاه الطبـيعيـة وتعتـبـر ىـذه المركبــات المصـدر الرئيسـى

لتغذيـة الكائنـات فى البـيئـة المائيـة (األمونيا  -النيتريتات  -النترات  -النيتروجين الكمى).

تراوحت قيم األمونيا بين (  15.19 –0.038مميجرام /لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة(1.99مميجرام /لتر).

 تراوحت قيم النيتريتات بين ( 253.66 -NDميكروجرام /لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة( 41.86ميكروجرام /لتر نيتروجين).

 تراوحت قيم النترات بين ( 0.92 – 0.017مميجرام /لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة (0.15مميجرام /لتر).

 بـالنسبـو لمنيتروجين الكمى فقد أشارت التحاليل الى أن أقل تركيز (  1.91مميجرام /لتر نيتروجين)بينما أكبر تركيز ( 25.37مميجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة (

6.70مميجرام /لتر

نيتروجين).

اٌفـٛطـفٛر ( اٌفٛطفبد اٌفؼبي ٚاٌىٍ:) ٝ

 أوضحت القياسات أن أقل تركيز لمفوسفور الفعال (  7.60ميكروجرام /لتر فوسفور) فى حين أنأعمى تركيز (  1338.4ميكروجرام /لتر فوسفور) وبمتوسط عام لمبحيرة (  229.65ميكروجرام /لتر)
لمفوسفات الفعالة.

 كما تبين من القياسات أن أقل تركيز لمفوسفور الكمى (أعمى تركيز (

ميكروجرام/لتر).

 44.73ميكروجرام /لتر فوسفور) وكانت
394.08

 1795.34ميكروجرام /لتر فوسفور) وبمتوسط عام لمبحيرة (

اٌظٍ١ىبد اٌفؼبٌخ:
تراوحت قيم السميكات بين (  17.14 –6.69مميجرام /لتر سميكا) بمتوسط عام لمبحيرة (
مميجرام /لتر).

11.79

ثّمبرٔخ ٔزبئظ اٌذراطخ اٌؾبٌ١خ ثبٌّظز٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ ٌّ١بٖ اٌجؾ١زاد ارؼؼ ِب: ٍٝ٠
 األمونيا وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا (  0.005 – 2.2مميجرام /لتر) بمعظم أحواض البحيرةباستثناء المحطو ( 3أمام مصب مصرف القمعة) &

( 6طممبات المكس) فيى أعمى من الحدود

المسموح بيا دوليا ( 3.51 & 15.19مميجرام/لتر).

 النيتريتات وجدت فى الحدود مسموح بيا دوليا (  5.0 – 60ميكروجرام/لتر) بمعظم المحطات باستثناءالمحطات  80.97 & 253.66( 9&4ميكروجرام/لتر) .

 النترات وجدت عامة أقل بكثير من الحدود المسموح بيا (  14.7 – 10.0مميجرام/لتر) بجميع أحواضالبحيرة البحيرة.

 مركبات الفسفور الفعال وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 16 – 63ميكروجرام/لتر) بمعظم أحواضالبحيرة بإستثناء الحوض الرئيسى باإلضافو الى محطة  2136.1 - 77.86( 8ميكروجرام/لتر).

 -مركبات الفسفور الكمية وجدت أنيا أعمى بكثير من الحدود المسموح بيا دوليا (

100 – 25

ميكروجرام/لتر) بالحوض الرئيسى لمبحيرة وفى الحدود بحوض المزرعة السمكية والحوض الغربى.

اٌفٍشاد اٌضمٍ١خ:
تراوح تركيز الحديد مابـين (  275.24 – 28.62ميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة ( 72.70ميكروجرام /لتر(

3-شميكروجرام /لتر).

 -تراوح تركيز المنجنيز ما بـين (

– 9.22

102.72ميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة

(9.22ميكروجرام /لتر).

 تراوح تركيز النحاس مابـين (  5.30 –0.47ميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة ( 1.61ميكروجرام/لتر).

 تراوح تركيز الزنك مابـين (  19.53 –3.89ميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة ( 11.71ميكروجرام/لتر).

 تراوح تركيز الكروم ما بـين (  10.45 –NDميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة (  6.00ميكروجرام/لتر).

 تراوح تركيز النيكل ما بـين ( 96.61 –4.25ميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة (  31.84ميكروجرام/لتر).

 تراوح تركيز الكادميوم ما بـين (  0.56 -NDميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة ( 0.25ميكروجرام/لتر).

 تراوح تركيز الرصاص مابـين (ميكروجرام /لتر).

 -تراوح تركيز الزئبق مابـين (

(0.0048ميكروجرام /لتر).

 18.64 –4.45ميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة (
– ND

10.53

 0.0119ميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبـحيرة

اٌّجـ١ذاد (ِٚ )TPزوجـبد اٌجـب٠فِ ً١ٕ١زؼذدح اٌىٍٛر (:)PCBs
تراوحت مجموع تركيزات مركبـات البـايفينيل متعددة الكمور (  )PCBsمابـين ( 3.450 –2.248نانوجرام /لتر)

بـمتوسط عام لمبـحيرة (  2.831نانوجرام /لتر) ،وتراوحت تركيزات مركبـات المبـيدات الكمية (

 )TPما بـين

(1.483 – 0.945نانوجرام /لتر) بـمتوسط عام (1.166نانوجرام /لتر)

اٌ١ٙذرٚوزثـٔٛبد اٌجـزز١ٌٚخ اٌىٍ١خ:
تراوح متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربـونية ذات األصل البـترولى مابـين (

0.71 – 0.41

ميكروجرام /لتر) بـمتوسط عام لمبحيرة ( 0,58ميكروجرام /لتر).

اٌذالئً اٌجـىز١ز٠خ (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ – اٌجـزاس٠خ  -اٌظجـؾ١خ):
تم استخدام تواجد البكتيريا الدالة عمى التموث بالمخمفات اآلدمية بالمياه والمستخدمة محميا وعالميا

( ) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FC) ،Total coliforms (TCكمقياس لجودة
المياه من وجو نظر الصحة العامة لالنسان وذلك فى مياه الشرب ومياه االستحمام والشواطئ وذلك لحماية
االنسان من األمراض التي تنتقل عن طريق المياه وكذلك في مياه البحيرات لمحفاظ عمى الثروة السمكية

وحماية األسماك من تأثير صرف المخمفات اآلدمية (أى أن وجود ىذه البكتيريا يعنى إحتماالت قوية لوجود

بكتريا أخرى مسببة ألمراض خطيرة).

ولقد استخدم مقياس المجموعة األوروبية (

 )European Commision , 1998لمياه شواطئ

واالستحمام وىو نفس المقايس المصرى ( )Ministry of health, 1996والذى أقر الحدود المسموح بيا

في ىذه المياه بأال تزيد عن  500 cfu/100mlمن بكتيريا ) Total coliforms (TCوأال تزيد عن

 100cfu/mlلكل من بكتيريا ) Fecal coliform (FCوبكتيريا ) Fecal streptococci (FSعمى
التوالى .كما استخدم المقياس المصرى لوزراة الصحة والسكان ) )Ministry of health, 1996والذى
يحدد عدم زيادة العدد الكمى لبكتيريا )Total coliforms (TC

في مياه البحيرات (مرابى االسماك) عن

 70 cfu/100mlوكذلك في مياه المصارف والمسموح بصرفيا فى مياه البحيرات عن cfu/100
.5000ml

وتعتبر بحيرة مريوط خزان لمياه الصرف المموثة بالمخمفات اآلدمية فيى تستقبل مياه المصارف

الزراعية من خالل ثالث مصارف (النوبارية والعموم والقمعة) وبناءا عميو وعند تطبيق معيار جودة

المياه

المذكورة عاليو ) )Ministry of health, 1996فتكون نتائج الرحمة الحقمية أغسطس  2015كاآلتى:

 - 1من وجيو نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعامميم مع المياه وعند تطبيق معيار
جودة المياه المذكورة عاليو:

 المزرعة السمكية فى شرق البحيرة وجد أن المحطة رقم ( 1شرق المزرعة) والمحطة رقم ( 2غرب المزرعة)
سجمت أعداد من البكتريا المشار إلييا فى الحدود المسموح بيا وتعتبر نظيفة.

 المحطات (  )6 ,4 ,3فى الحوض الرئيسى والمحطة (  )10فى الحوض الشمالى الغربى سجمت أعداد عالية

من البكتريا تفوق الحدود المسموح بيا وتعتبر مموثة بينما المحطة ( )5فى الحوض الرئيسى والمحطة ()7,8

فى الحوض الجنوبى الغربى والمحطة (  )9فى الحوض الشمالى الغربى كانت أعداد البكتريا فى الحدود
المسموح بيا وتعتبر نظيفة.

 - 2فى مرابى األسماك فى مياه البحيرة:
 المزرعة السمكية فى شرق البحيرة المحطة رقم ( 1شرق المزرعة) سجمت أعداد من البكتريا تفوق الحدود
المسموح بيا وتعتبر مموثة وغير صالحة لتربية األسماك ,بينما المحطة رقم

( 2غرب المزرعة) فكانت أعداد

من البكتريا المشار إلييا فى الحدود المسموح بيا وتعتبر نظيفة وصالحة لتربية األسماك.
 جميع المحطات (  )6 ,5 ,4 ,3فى الحوض الرئيسى والمحطة (  )7فى الحوض الجنوبى الغربى والمحطة

( )10فى الحوض الشمالى الغربى سجمت أعداد عالية من البكتريا تفوق الحدود المسموح بيا وتعتبر مموثة
وغير صالحة لتربية األسماك ,بينما المحطة (  )8فى الحوض الجنوبى الغربى والمحطة (  )9فى الحوض
الشمالى الغربى كانت أعداد البكتريا فى الحدود المسموح بيا وتعتبر نظيفة وصالحة لتربية األسماك.

 - 3فى مياه المصارف (القمعة والعموم) وجد أن أعداد البكتريا تفوق وبشدة الحدود المسموح بيا لمصرف
فى مياه البحيرات التى تستقبل مياه صرف صحى وتعتبر شديدة التموث وال يسمح بصرفيا فى بحيرة

مريوط بينما فى مياه مصرف النوبارية لم تتجاوز أعداد البكتريا الحدود المسموح بيا لمصرف فى مياه

البحيرة وبالتالى يسمح بصرفيا فى بحيرة مريوط فى ىذه الفترة (أغسطس .)2016

 مؤشر جودة المياه Water Quality Index
تم تقييم جودة المياه بحساب "مقياس أو مؤشر أوريجون لجودة المياه"

(Oregon Water

) Quality Indexوالذي يتم فيو تقييم جودة المياه كبيئة صالحة لمكائنات الحية المائية أو كمصيد لألسماك
والذي يعتمد عمى حساب تكاممي لعدد من الخصائص الكيمائية والطبيعية لمياه البحيرات تشمل درجة الحرارة،

األس الييدروجيني ،األكسجين الذائب ،األكسجين المستيمك بيولوجيا ،مجموع األمونيا والنترات (كنتيتروجين)،

الفسفور الكمي ،باإلضافة إلى البكتريا البرازية .Fecal Coliform

ويمكن تقسيم جودة المياه طبقا لمؤشر أوريجون إلى خمس مستويات بداية من مياه فقيرة (سيئة أو

متدىورة) جدا ( )WQI = 0-25ومياه فقيرة (سيئة أو متدىورة) ( )WQI = 25-50ومياه مقبولة ( WQI

 )= 50-70ومياه ذات جودة حيدة ( )WQI = 70-90ومياه ذات جودة ممتازة ()WQI = 90-100

وبتطبيق (” )Oregon Water Quality Index “OWQIعمى مياه بحيرة مريوط خالل شير أغسطس

 2016نجد تدىور وسوء حالة المياه كبيئة لألحياء المائية حيث تصنف المياه بجميع المواقع المواقع كمياه
ما بين فقيرة (سيئة أو متدىورة) إلى فقيرة (سيئة أو متدىورة) جدا باستثناء المحطتين  2و 9

