وزارة البٌئة
جهاز شئون البٌئة
قطاع نوعٌة البٌئة
اإلدارة المركزٌة لنوعٌة المٌاه

ملخص
نتائج الرحلة الحقلٌة األولً " أغسطس " 2016
لبرنامج الرصد البٌئى للبحٌرات المصرٌة
" بحٌرة إدكو "

مقدمة
تمثل البحيرات المصرية أهمية اقتصادية بالغة نظرا لما تتميز به من أعماق ضحلة وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية فانها تعتبر
مربى وحضانات طبيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل هذه البحيرات ونظرا لما تتعرض له هذه البحيرات من
عمليات صرف مستمرة لمختلف أنواع الملوثات الصناعية والصحية والزراعية مما يؤثر على كل من جودة ونوعية مياه هذه
البحيرات وإنتاجها السمكى .لذلك فان البرنامج المقترح للرصد البيئى للبحيرات المصرية يهدف الى المتابعة الدورية لهذه البحيرات
للوقوف على الظروف البيئية والملوثات المؤثرة عليها فى األوقات و األماكن المختلفة بغرض وضع برنامج قومى للحد من تأثير هذه
الملوثات ووقف التدهور المستمر للبحيرات ووضع الخطط المستقبلية لحمايتها وحل مشاكلها وتنميتها المستدامة.
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وصف البحٌرة:
تعتبر بحيرة إدكو واحدة مما يعرف باألراضي الرطبة في منطقة الدلتا شمال مصر ،حيث ترتبط بالبحر المتوسط خالل فتحة ضيقة
تعرف ببوغاز المعدية .تبلغ المساحة الكلية لبحيرة إدكو حوالي  62.78مليون متر مربع .حيث تغطى النباتات نسبة  ٪ 68.74من
المساحة الكلية للبحيرة ،في حين أن المياه المفتوحة يمثل الجزء المتبقي من المساحة اإلجمالية للبحيرة  .٪ 31.26وتعتبر بحيرة إدكو
حوض مائي ضحل تتراوح عمق المياه به بين  420-30سم ،في حين بلغ متوسط عمق مياهها حوالي  65سم .وتمت عملية الرصد
من خالل ( )9نقاط كما بالجدول موزعة لتشمل مساحة البحيرة والمصارف التي تصب عليها كما هو موضح بالخريطة التالية:
المحطة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الموقع
باب زٌتون (مأخذ و مصرف للمزارع السمكٌة)
(مأخذ و مصرف للمزارع السمكٌة)
النجعة (مجري لإلنتقال بٌن شمال وجنوب البحٌرة)
قرن دٌاب (مواجهة لمصرف برسٌق و لكن بعبد عنه بعدة مئات من األمتار)
فً منطقة البركة و هً أعمق مكان فً البحٌرة ( 2متر عمق)
مصب مصرف الخٌري
باب حرب (جنوب الطرٌق الدولً)
شمال الطرٌق الدولً
البوغاز

نوعٌة المٌــــاه
الخواص الهٌدروكٌمٌائٌة لمٌاه البحٌرة
درجة الحـرارة -:
تراوحت درجة ح اررة مياه بحيرة إدكو بين أقل قيمة (  28.8درجة مئوية) بينما ُسجمت أعمى قيمة (  32.0درجة مئوية) بمتوسط عام
( 29.98درجة مئوية).

الشفافٌة -:
تراوحت قيم الشفافية بين ( 70 – 30سم) بمتوسط عام ( 37.78سم) ويوضح ذلك العكارة الواضحة لمياه البحيرة وذلك نتيجةً لمكميات
الضخمة من مياه المصارف والمموثات التي تمقى في البحيرة.

الملوحة -:
أوضحت النتائج أن المموحة في بحيرة ادكو قميمة عمى العموم وليس ىناك تفاوت واضح في درجة المموحة بين المحطات المختمفة،
حيث تراوحت درجة المموحة بين (  )‰ 26.65 – 1.04بمتوسط عام لمبحيرة (  )‰ 6.16مما يوضح ان مياه البحيرة متدفقة الى
البحر فى ىذا الوقت من العام.

درجة التوصٌل الكهربً -:
تراوحت قيم التوصيل الكيربي بين ( 43.11 – 2.14مممي سيمن/سم) بمتوسط عام لمبحيرة ( 10.43مممي سيمن/سم).

األس اله ٌدروجٌنً -:
أوضحت النتائج أن مياه البحيرة تقع في الجانب القموي كما أن قيم أيون الييدروجين كانت في المعدالت الطبيعية .وتراوحت قيم
األس الهيدروجينى لمياه البحيرة بين (  )8.55 – 7.71بمتوسط عام (.)8.22

األكسجٌن الذائب -:
أوضحت النتائج أن قيم األكسجين الذائب في البحيرة تتوزع توزيعاً ير منتظماً ,وتراوحت قيم االكسجين الذائب بين أقل قيمة ()2.94

امام مصب مصرف الخيرى ,وأعمي قيمة ( 20.27مميجرام/لتر) منتصف البحيرة بمتوسط عام ( 12.50مميجرام/لتر).

األكسجٌن الحٌوي الممتص (-: )BOD

تراوحت قيم األكسجين الحيوي الممتص بين ( 43.02 – 23.88مميجرام/لتر) بمتوسط عام ( 30.99مميجرام/لتر).
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األكسجٌن الكٌمٌائً المستهلك (-: )COD

تراوحت قيم األكسجين الكيميائي المستيمك بين ( 736.0 – 296.0مميجرام/لتر) حيث ُسجمت أعمى قيمة ( أمام مصب ممتقى
الثالث مصارف الخيرى  ،البوصيمى  ،أدكو) بمتوسط عام في البحيرة ( 283.22مميجرام/لتر).

الكبرٌتٌدات -:
لم يتم تسجيل قيمو لمكبريتيدات في الدراسة الحالية في كافة محطات البحيرة.
بمقارنة الدراسة الحالٌة للخصائص الهٌدروكٌمٌائٌة لبحٌرة البردوٌل بالمستوٌات المسموح بها دولٌا ً وجد اآلتى:


سجل األس الهيدروجينى ) (pHمستويات في الحدود المسموح بيا دولياً ( )9.0 – 6.0بجميع مواقع البحيرة بمتوسط عام



سجل األكسجين الحيوي الممتص ) (BODمستويات أعمي من الحدود المسموح بيا دولياً ( 3.0 – 6.0مميجرام/لتر) بجميع



سجل األكسجين الذائب في حدود المستويات المسموح بيا دولياً (  4.0 -12.6مميجرام/لتر) بمعظم مواقع البحيرة وبمتوسط

لمبحيرة (. )8.22

المواقع بمتوسط عام لمبحيرة ( 30.99مميجرام/لتر).

عام لمبحيرة ( 12.50مميجرام/لتر) فيما عدا المحطات  2.94 ,19.40 ,20.27 ,13.36( 7 ,6 , 5 , 4 , 3و 15.34

عمى التوالى مميجرام/لتر) عمى التوالى.
بعض الخصائص الهٌدروكٌمٌائٌة لمصارف بحٌرة إدكو خالل أغسطس :2016
 -1تم تسجيل أقل قيمة لمتوصيل الكيربي (  1.50مممي سيمن/سم) ودرجة المموحة (  )‰ 0.72في المصرف الخيرى ،بينما كانت
أعمى قيم (  3.23مممي سيمن/سم) و(  )‰ 1.62مسجمة بمصرف ادكو بمتوسط عام لممصارف (  2.04مممي سيمن/سم) و

( )‰ 1.12لمتوصيل الكيربي ودرجة المموحة عمى الترتيب.

 -2سجمت أقل قيمة لألس الييدروجينى ( )7.43في المصرف البوصيمى  ،بينما كانت أعمى قيمة ( )7.87في مصرف ادكو بمتوسط
عام (.)7.68
 -3ترواحت قيم لألكسجين المذاب بين اقل قيمة (

 2.86مميجرام/لتر) في مصرف الخيرى  ،بينما سجمت أعمى قيمة (

19.08

ميمجرام/لتر) بمصرف البوصيمى بمتوسط عام لممصارف ( 7.31مميجرام/لتر).

 -4سجمت أقل قيمة لألكسچين المستيمك حيوياً (  17.58ميمجرام/لتر) في مصرف البوصيمى ،بينما سجمت أعمى قيمة ( 43.02
مميجرام/لتر) في مصرف برسيق بمتوسط عام ( 27.12مميجرام/لتر).

 -5سجمت أقل قيمة لألكسجين المستيمك كيميائياً (  288.00ميمجرام/لتر) في مصرف ادكو  ،بينما سجمت أعمى قيمة ( 1728.00
ميمجرام/لتر) في المصرف البوصيمى بمتوسط عام لممصارف ( 253.09مميجرام/لتر).

 -6سجمت أقل قيمة لممادة العضوية الذائبة ( 6.00ميمجرام/لتر) في مصرف ادكو  ،بينما سجمت أعمى قيمة (  12.00ميمجرام/لتر)
في مصرف برسيق بمتوسط عام لممصارف ( 7.50مميجرام/لتر).
 -7لم تسجل قيمة لمكبريتيدات فى المصارف.

الكلورفٌل-أ  ،المواد العالقة الكلٌة :
 تراوح قيم الكموروفيل -أ بين ( 85.76 - 22.38ميكروجرام/لتركموروفيل) بمتوسط عام لمبحيرة ( 42.58ميكروجرام/لتركموروفيل). بالنسبة لممواد العالقة فقد تراوحت بين ( 103.05 -55.10مميجرام/لتر) وبمتوسط عام لمبحيرة ( 70.82مميجرام/لتر). أما المصارف فكان مصرف البوصيمى أقل محتوى لمكموروفيل و لممواد العالقة الكمية (مميجرام/لتر) و مصرق برسيق أعمى تركيز ليما (

 7.68ميكروجرام/لتر كموروفيل &

41.90

 47.85ميكروجرام/لتر كموروفيل &  99.25مميجرام/لتر ) بمتوسط عام لممصارف

( 20.50ميكروجرام/لتر كموروفيل &  74.0مميجرام/لتر) لكال من الكموروفيل والمواد العالقة الكمية عمى التوالى.

 -مستويات الكموروفيل-أ وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا (  140 - 5.0ميكروجرام/لتر) بجميع محطات البحيرة.
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 -المواد العالقة الكمية وجدت أعمى من الحدود المسموح بيا دوليا ( 25مميجرام/لتر) بجميع محطات البحيرة.

المغـذٌات :
ىي عبارة عن مركبات نيتروجينية ذائبـة في الميـاه الطبيعيـة وتعتـبر ىـذه المركبـات المصـدر الرئيسي لتغذيـة الكائنـات في البيئـة
المائيـة (األمونيا  -النيتريتات  -النترات  -النيتروجين الكمى).



تراوحت قيم األمونيا بين ( 2.453 - 0.039مميجرام/لتر نيتروجين) وبمتوسط عام لمبحيرة  0.338مميجرام/لتر نيتروجين.

تراوحت قيم النيتريت بين (  60.86 - 4.47ميكروجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة (  22.27ميكروجرام/لتر

نيتروجين).


تراوحت قيم النترات بين ( 0.172 - 0.020مميجرام/لتر نيتروجين) ،بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.083مميجرام/لتر نيتروجين).



وبالنسبة لمنيتروجين الكمى فقد أشارت التحاليل أن أقل تركيز لمنيتروجين الكمى ( 2.11مميجرام/لتر نيتروجين) في حين كان
أكثرىا تركيز ( 3.27مميجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة ( 2.88مميجرام/لتر نيتروجين).



أما المصارف فكان مصرف برسيق األقل تركيز فى األمونيا والنيتروجين الكمى (  3.83 & 1.169مميجرام/لتر نيتروجين)

وكان مصرف الخيرى االعمى تركيز ليما (  5.02 & 2.081مميجرام/لتر نيتروجين) وأقل تركيز لمنيتريت والنترات ( 61.29
ميكروجرام/لتر نيتروجين &

 0.248مميجرام/لتر نيتروجين) ومصرف ادكو ىو األعمى تركيز لمنتريت (

117.47

ميكروجرام/لتر نيتروجين) ومصرف البوصيمى لمنترات (  0.710مميجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لممصارف ( 1.477
مميجرام/لتر نيتروجين  88.45 ،ميكروجرام/لتر نيتروجين  4.33 & 0.424 ،مميجرام/لتر نيتروجين).

الفـوسـفور ( الفوسفات الفعال والكلى) :
 أوضحت القياسات أن المحطة ( 9أمام البو از) األقل تركيز لمفوسفور الفعال والكمى (  165.17 & 20.63ميكروجرام/لترفوسفور) كما كانت المحطة ( 6أمام مجمع الثالث مصارف الخيرى  ،البوصيمى  ،أدكو) أعمى تركيز لمفوسفور الفعال
والكمى عمى التوالى ( 712.29 & 235.30ميكروجرام/لتر فوسفور).

 -وبالنسبو لممصارف فكان مصرف ادكو األقل تركيز لمفوسفور الفعال والكمى (

 525.61 & 151.18ميكروجرام/لتر

فوسفور) كما كان مصرف الخيرى األكثر تركي اًز لمفوسفور الفعال والكمى (  611.64 & 205.15ميكروجرام/لتر فوسفور)
بمتوسط عام لممصارف  560.67 & 175.78ميكروجرام/لتر فوسفور لكال من الفوسفور الفعال والكمى.

السلٌكات الفعالة -:
 تراوحت قيم السميكات بين  0.46مميجرام  /لترسميكا بالمحطو ( 9أمام فتحة البو از) و (  3.45مميجرام/لتر سميكا) وذلكبمحطة ( 6أمام مجمع الثالث مصارف الخيرى  ،البوصيمى  ،أدكو) بمتوسط عام لمبحيرة ( 1.45مميجرام/لتر سميكا).
 -وكان مصرف برسيق األعمى فى تركيز السميكات (

 2.26مميجرام/لتر سميكا) ومصرف البوصيمى األقل تركي از ( 1.53

مميجرام/لتر سميكا) بمتوسط عام لممصارف ( 1.88مميجرام/لتر سميكا).
 بمقارنة محتوى الكموروفيل فى البحيرة والمصارف وجد أن المصارف أقل محتوى وذلك يبث عن وجود صرف صناعى ناتجمن الشركات المجاورة مثل شركات البترول  ،الكيرباء  ،األسمدة باألضافو الى شركات الصبا و و يرىا.
بمقارنة نتائج الدراسة الحالٌة بالمستوٌات الدولٌة لمٌاه البحٌرات اتضح ماٌلى :


األمونيا وجدت في الحدود المسموح بيا دوليا (  0.005 – 2.2مميجرام /لتر نيتروجين) بجميع محطات البحيرة بإستثناء المحطة



النيتريتات وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 5.0 – 60ميكروجرام/لتر) بجميع محطات البحيرة.



النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بيا ( 14.7 – 10.0مميجرام /لتر نيتروجين) في جميع مناطق البحيرة.



مركبات الفسفور الفعال وجدت أعمى من الحدود المسموح بيا دوليا (  16 – 63ميكروجرام/لتر) بمعظم محطات البحيرة باستثناء

 2.453( 6مميجرام/لتر).

المحطات ( )9 & 8 ، 2 ،1فيم فى الحدود.
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مركبات الفوسفات الكمية وجدت أنيا أعمى بكثير من الحدود المسموح بيا دولياً (



محطات البحيرة حيث تتراوح بين ( 712.29 -165.17ميكروجرام/لتر فوسفور).

 100 – 25ميكروجرام/لتر فوسفور) بجميع

الفلزات الثقٌلة:


تراوح تركيز الحديد ما بين ( 53.80 - 3.62ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 25.36ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز المنجنيز ما بين ( 25.94 – 7.21ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 13.71ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز النحاس ما بين ( 7.0 – 3.76ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 5.49ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الزنك ما بين ( 23.90 – 16.28ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 17.69ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الكروم ما بين ( 8.87 – 3.07ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 5.50ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز النيكل ما بين ( 6.17 - 0.21ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 2.91ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الكادميوم ما بين ( 1.359 - 0.191ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.510ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الرصاص ما بين ( 27.19 – 15.47ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 21.45ميكروجرام/لتر).



سجل أقل تركيز للزئبق (  NDميكروجرام/لتر ) بينما سجمت المحطة

) 8الطريق الدائر ي) اعمى تركيز ( 0.0109

ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.0051ميكروجرام/لتر).

المصارف التى تصب على بحٌرة أدكو:


سجل مصرف أدكو أعمى تركيز لمحديد ،لممنجنيز ،النحاس  ،النيكل & الزئبق (

& 5.72 ،10.41 ،12.96 ،66.66

 0.0231ميكروجرام/لتر عمى التوالي) بينما سجل مصرف الخيرى أعمى تركيز

لمزنك  ،الكادميوم  ،الكروم والكادميوم

( 0.498 & 7.21 ،24.51ميكروجرام/لتر) ،وسجل مصرف برسيق أعمى تركيز لمرصاص وعمى الجانب اآلخر فقد

سجل مصرف برسيق أقل تركيز لمنيكل  ،وسجل مصرف أدكو أقل تركيزات لمزنك & الكروم وسجل مصرف البوصيمى أقل
التركيزات لمحديد  ،المنجنيز ،النحاس  ،الكادميوم ،الرصاص والزئبق.



وبمقارنة مستويات العناصر موضوع الدراسة بالمستويات المسموح بيا فى مياه الصرف تبعاً لقانون شئون البيئة المصري رقم

 4لسنة  1994فإن جميع العناصر أقل بكثير من المستويات المسموح بيا.

المبٌدات ( )TPومركبات الباٌفٌنٌل متعددة الكلور (-: )PCBs

 تراوحت مجموع تركيزات مركبات البايفينيل متعددة الكمور (  )PCBsمابين (  3.663 – 2.396نانوجرام/لتر) بمتوسط عام
لمبحيرة ( 3.062نانوجرام/لتر).
 وتراوحت تركيزات مركبات المبيدات الكمية (

 )TPمابين (  1.550 –1.308نانوجرام/لتر) بمتوسط عام (

1.396

نانوجرام/لتر).
 تراوح مجموع تركيزات مركبات المبيدات الكمية (  )TPمابين  2.005نانوجرام/لتر (مصرف برسيق) إلى  3.456نانوجرام/لتر
(مصرف الخيري) بمتوسط  2.434نانوجرام/لتر.

 وتراوح مجموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور (  )PCBsمابين  4.285نانوجرام/لتر (مصرف إدكو) إلى

5.983

نانوجرام/لتر (مصرف الخيري) بمتوسط  5.079نانوجرام/لتر بعينات مياه مصارف بحيرة إدكو عمى الترتيب.

الهٌدروكربونات البترولٌة الكلٌة -:
 تراوح متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ذات األصل البترولى مابين (  0.91 – 0.40ميكروجرام/لتر) بمتوسطعام ( 0.57ميكروجرام/لتر).
-تراوح متوسط التركيز الكمى مابين سجمت عينات المياه المجمعة من مصارف إدكو مابين

 0.89ميكروجرام/لتر عند

مصرف البوسيمي إلى  1.43ميكروجرام/لتر عند مصرف الخيري بمتوسط  1.03ميكروجرام/لتر.
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الدالئل البكتٌرٌة (القولون الكلٌة – البرازٌة  -السبحٌة) -:
تم استخدام تواجد البكتيريا الدالة عمى التموث بالمخمفات اآلدمية بالمياه والمستخدمة محميا وعالميا (

)،Total coliforms (TC

) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCكمقياس لجودة المياه من وجو نظر الصحة العامة لإلنسان وذلك في
مياه الشرب ومياه االستحمام والشواطئ وذلك لحماية اإلنسان من األمراض التي تنتقل عن طريق المياه وكذلك في مياه البحيرات
لمحفاظ عمى الثروة السمكية وحماية األسماك من تأثير صرف المخمفات اآلدمية (أي أن وجود ىذه البكتيريا يعنى احتماالت قوية

لوجود بكتريا أخرى مسببة ألمراض خطيرة).

ولقد استخدم مقياس المجموعة األوروبية ( )European commission, 1988

لمياه شواطئ واالستحمام وىو نفس المقياس

المصري لو ازرة الصحة والسكان ( )Ministry of health, 1996والذي أقر الحدود المسموح بيا في ىذه المياه بأال تزيد عن ( 500
خمية100 /مل) من بكتيريا ) Total coliforms (TCوأال تزيد عن (  100خمية 100 /مل) لكل من بكتيريا Fecal coliform
) (FCوبكتيريا

) Fecal streptococci (FSعمى التوالي .كما استخدم المقياس المصري لو ازرة الصحة والسكان

)2000

 )Ministry of health,والذي يحدد عدم زيادة العدد الكمى لبكتيريا ) Total coliforms (TCفي مياه البحيرات (مرابي األسماك)
عن ( 70خمية 100 /مل) كذلك في مياه المصارف والمسموح بصرفيا في مياه البحيرات عن ( 5000خمية 100 /مل).
وتعتبر بحيرة إدكو خزان لمياه الصرف المموثة بالمخمفات اآلدمية فيى تستقبل مياه المصارف الزراعية من خالل أربعة مصارف
) )Ministry of health, 2000فتكون نتائج الرحمة الحقمية

وبناءا عميو وعند تطبيق معيار جودة المياه المذكورة عاليو

(أ سطس  )2016كاآلتي:

من وجيو نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعامميم مع المياه وعند تطبيق معيار جودة المياه المذكورة عاليو وجد
أن اعداد البكتريا المشار إلييا تتعد ت الحدود المسموح بيا في جميع االمحطات المدروسة (التسعة محطات) وتعتبرمموثة فى ىذا
الوقت من السنة (أ سطس :)2016
 - 1فى مرابى األسماك فى مياه البحيرة (مياه البحيرة كميا) فأن اعداد البكتيريا المشار إلييا يفوق الحد المسموح بو في جميع
المحطات متأثرة بمياه المصارف المموثة و ير صالحة لتربية األسماك فى ىذا الوقت من السنة (أ سطس .)2016
 - 2فى مياه المصارف وجد أن أعداد البكتريا تفوق الحدود المسموح بيا لمصرف فى مياه البحيرات وذلك فى مياه المصارف التى
تصب فى بحيرة إدكو من ناحية الشرق (الخيرى وادكو) وكذلك مصرفى برسيق والبوصيمي فى الجنوب الشرقى وبالتالى ال
يسمح بصرف مياه ىذه المصارف فى البحيرة فى ىذا الوقت من السنة (أ سطس .)2016

ٌستنتج مما سبق أن:
بمقارنة المموحة وتركيز كل المواد المموثة داخل البحيرة بالمصارف اتضح أن سير المياه في اتجاه واحد إلى البحر نتيجة زيادة مياه
الصرف بكل أنواعو ،فضالً عن ارتفاعيا عن مستوى سطح البحر بشكل يحرميا من مياىو التي تطير البحيرة

البحيرة كمحزن ليذة المموثات.

حيث أصبحت

مؤشر جودة المٌاه Water Quality Index

 تم تقييم جودة المياه بحساب "مقياس أو مؤشر أوريجون لجودة المياه" ) (Oregon Water Quality Indexوالذي يتمفيو 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 الح اررة ،األس الييدروجيني ،األكسجين الذائب ،األكسجين
المستيمك بيولوجيا ،مجموع األمونيا والنترات (كنيتروجين) ،الفسفور الكمي ،باإلضافة إلى البكتريا الب ارزية

Fecal

.Coliform
 وبتطبيق (” )Oregon Water Quality Index “OWQIعمى مياه بحيرة إدكو خالل شير أ سطس  2016نجد تدىور وسوءحالة المياه كبيئة لألحياء المائية حيث تصنف المياه بجميع المواقع كمياه فقيرة (سيئة أو متدىورة جدا).
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التحديات التى تواجه تنمية بحيرة إدكو:


زيادة معدالت كميات مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي الممقى في البحيرة مما أدى إلى زيادة نسبة المعادن
الثقيمة والمبيدات وغيرىا من المموثات في مياه ورسوبيات البحيرة.

حيث يصل للبحيرة حوالي  2062مميون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي المحممة باألسمدة الكيماوية والمبيدات
((حيث
الزراعية إلى جانب مياه الصرف الصناعي الغير معالج من الشركة العربية لمسجاد ومحمج إيتاي البارود ومصنع الغزل

وبرسيق))
ومحطة كيرباء كوم حمادة والمجزر اآللي بدمنيور ىذا باإلضافة الي التي تأتي من مصارف إدكو والبوصيمى وبرسيق
مما يسبب لكثير من المشاكل البيئية التي تؤثر عمى النظام البيئي للبحيرةة..

 سير المياه في اتجاه واحد من البحيرة إلي البحر نتيجة زيادة
ارتفاعيا عن مستوي سطح البحر بشكل يحرميا من

المتوسط..
المتوسط

كمية مياه الصرف بكل أنواعو في البحيرة  ،فضالً عن

تطيير المياه بيا من جميع أنواع التموث بواسطة مياه البحر

التـوصيـــــــات:
من الواضح أن التموث الناتج عن تدفق مياه الصرف المحممة بأنواع مختمفة من المموثات العضوية عبر المصارف الرئيسية التي

تنصب في بحيرة إدكو قد أثر عمي الصفات الطبيعية والكيميائية لمياه البحيرة والذي أنعكس أثره عمي اإلنتاجية والتركيب النوعي

باألتي::
لميائمات الحيوانية في البحيرة وإلعادة التوازن واالستقرار لمنظام البيئي المائي في البحيرة نوصي باألتي
وثانوية..
 معالجة مياه الصرف التي تصب في البحيرة معالجة إبتدائية وثانوية
 إستزراع أنواع من الطحالب في البحيرة ليا القدرة عمي إمتصاص المموثات لتنقية مياه البحيرةة..

 تطيير وتعميق بوغاز المعدية الذي يصل البحيرة بالبحر المتوسط ويساىم بإمدادىا باألنواع البحرية من اليائمات
الحيوانية مما يثري التنوع البيولوجي في البحيرةة..

 تخصيص جزء من البحيرة بعيدا عن تأثير المصارف وجعمو محمية طبيعية تستزرع فييا المجموعات الحيوانية الميددة

باإلنقراض نتيجة لمتموث إلعادة ضخيا في البحيرة  ,وتكوين مجتمعات جديدة مما يؤدي الي ثراء التنوع البيولوجي في
البحيرة لضمان صحة واستقرار النظام المائي بيا والذي ينعكس بالضرورة عمي اإلنتاج السمكي في البحيرة بإعتبارىا

األساسي..
المصدر الغذائي األساسي
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