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ﻣلخص
نتائج الرحلة الحقلية الثانية " نوفمبر " 2015
لبرناﻣج الرصد البيئى للبحيرات المصرية
" بحيرة إدكو "

ﻣقدﻣة
تمثل البحيرات المصرية أھمية اقتصادية بالغة نظرا لما تتميز به ﻣن أعماق ضحلة وحركة ﻣياه ھادئ:ة وخص:وبة عالي:ة فانھ:ا تعتب:ر
ﻣربى وحضانات طبيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البحيرات ونظرا لم:ا تتع:رض ل:ه ھ:ذه البحي:رات ﻣ:ن
عمليات صرف ﻣس:تمرة لمختل:ف أن:واع الملوث:ات الص:ناعية والص:حية والزراعي:ة ﻣم:ا ي:ؤثر عل:ى ك:ل ﻣ:ن ج:ودة ونوعي:ة ﻣي:اه ھ:ذه
البحيرات وإنتاجھا السمكى .لذلك فان البرناﻣج المقترح للرصد البيئى للبحيرات المصرية يھدف الى المتابعة الدورية لھذه البحي:رات
للوقوف على الظروف البيئية والملوثات المؤثرة عليھا فى األوقات و األﻣاكن المختلفة بغرض وضع برناﻣج قوﻣى للحد ﻣن تأثير ھذه
الملوثات ووقف التدھور المستمر للبحيرات ووضع الخطط المستقبلية لحمايتھا وحل ﻣشاكلھا وتنميتھا المستداﻣة.

وصف البحيرة:
تعتبر بحيرة إدكو واحدة ﻣما يعرف باألراضي الرطبة في ﻣنطقة الدلتا شمال ﻣصر ،حيث ت:رتبط ب:البحر المتوس:ط خ:الل فتح:ة ض:يقة
تعرف ببوغاز المعدية .تبلغ المساحة الكلية لبحيرة إدكو حوالي  62.78ﻣليون ﻣتر ﻣربع .حيث تغطى النبات:ات نس:بة  ٪ 68.74ﻣ:ن

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 ﻣياھھا حوالي  65سم .وتمت عملية الرصد ﻣن
خالل ) (9نقاط كما بالجدول ﻣوزعة لتشمل ﻣساحة البحيرة والمصارف التي تصب عليھا كما ھو ﻣوضح بالخريطة التالية:
المحطة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الموقع
باب زيتون )ﻣأخذ و ﻣصرف للمزارع السمكية(
)ﻣأخذ و ﻣصرف للمزارع السمكية(
النجعة )ﻣجري لإلنتقال بين شمال وجنوب البحيرة(
قرن دياب )ﻣواجھة لمصرف برسيق و لكن بعبد عنه بعدة ﻣئات ﻣن األﻣتار(
في ﻣنطقة البركة و ھي أعمق ﻣكان في البحيرة ) 2ﻣتر عمق(
ﻣصب ﻣصرف الخيري
باب حرب )جنوب الطريق الدولي(
شمال الطريق الدولي
البوغاز

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيميائية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة -:
ﺘراوﺤت درﺠﺔ ﺤ اررة ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة إدﻜو ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) 20,50درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ) 22,00درﺠـﺔ ﻤﺌوﻴـﺔ( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم
) 21,06درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية -:
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻝﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒــﻴن )  55 – 25ﺴــم ( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ) 34,44ﺴــم ( وﻴوﻀــﺢ ذﻝــك اﻝﻌﻜــﺎرة اﻝواﻀــﺤﺔ ﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـرة وذﻝــك ﻨﺘﻴﺠ ـﺔً
ﻝﻠﻜﻤﻴﺎت اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة.

الملوحة -:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻴـرة ادﻜـو ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـوم وﻝـﻴس ﻫﻨـﺎك ﺘﻔـﺎوت واﻀـﺢ ﻓـﻲ درﺠـﺔ اﻝﻤﻠوﺤـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤﺤطـﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ،
ﺤﻴث ﺘراوﺤت درﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﺒﻴن ) (‰ 1,72 – 1,00ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) (‰ 1,18ﻤﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ان ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﺘدﻓﻘـﺔ اﻝـﻰ اﻝﺒﺤـر
ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم.

درجة التوصيل الكھربي -:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﺒﻴن ) 3,10 – 1,84ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 2,17ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجيني -:
أوﻀــﺤت اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ أن ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرة ﺘﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻘﻠــوي ﻜﻤــﺎ أن ﻗــﻴم أﻴــون اﻝﻬﻴــدروﺠﻴن ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ اﻝﻤﻌــدﻻت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ .وﺘراوﺤــت ﻗــﻴم
اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) (8,59 – 7,86ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ).(8,12

األكسجين الذائب -:
أوﻀــﺤت اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ أن ﻗ ــﻴم اﻷﻜﺴــﻴﺠﻴن اﻝ ــذاﺌب ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴـ ـرة ﺘﺘــوزع ﺘوزﻴﻌ ـ ًﺎ ﻏﻴ ــر ﻤﻨﺘظﻤ ـ ًﺎ ,وﺘراوﺤــت ﻗ ــﻴم اﻻﻜﺴــﺠﻴن اﻝــذاﺌب ﺒ ــﻴن )– 1,59
 10,49ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 4,80ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسيجين الحيوي الممتص )-: (BOD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﺒﻴن ) 77,58 - 36,48ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 55,87ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسچين الكيميائي المستھلك )-: (COD
ﺘراوﺤـت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﻴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴــﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﺒــﻴن ) 151,02 -107,96ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺤﻴــث ُﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ) أﻤــﺎم ﻤﺼــب ﻤﻠﺘﻘــﻰ
اﻝﺜﻼث ﻤﺼﺎرف اﻝﺨﻴرى  ،اﻝﺒوﺼﻴﻠﻰ  ،أدﻜو( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 128,69ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكبريتيدات -:
ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻤﻪ ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
بمقارنة الدراسة الحالية للخصائص الھيدروكيميائية لبحيرة البردويل بالمستويات المسموح بھا دوليا ً وجد اآلتى:
ﻼ ﻤـن اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ ) (9,0 – 6,0ﺒﻌظـم ﻤواﻗـﻊ اﻝﺒﺤﻴـرة ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم
ﺴﺠل اﻷس اﻻﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (pHﻤﺴـﺘوﻴﺎت أﻋﻠـﻰ ﻗﻠـﻴ ً

•

ﻝﻠﺒﺤﻴرة ).(8,12
ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴـ ًﺎ ) 4,0 – 12,6ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﻤﻌظـم ﻤواﻗـﻊ اﻝﺒﺤﻴـرة وﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم

•

ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 4,80ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﻤﺤطﺎت  3,50 , 2,86 , 1,59 , 1,19) 9 , 8 , 6 , 4ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.
ﺴــﺠل اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﺤﻴــوي اﻝﻤﻤــﺘص ) (BODﻤﺴــﺘوﻴﺎت أﻋﻠــﻰ ﻤــن اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴ ـﺎً ) 3,0 – 6,0ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﺠﻤﻴــﻊ

•

اﻝﻤواﻗﻊ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 55,87ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية -:
 ﺘراوح ﻗﻴم اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ ﺒﻴن ) 66,77 – 7,02ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 24,97ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(. -ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) 68,70 – 31,50ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 52,67ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

المغـذيات -:
ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﻤرﻜﺒــﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴــﺔ ذاﺌﺒ ــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔ وﺘﻌﺘ ــﺒر ﻫ ــذﻩ اﻝﻤرﻜﺒ ــﺎت اﻝﻤﺼ ــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻲ ﻝﺘﻐذﻴ ــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨ ــﺎت ﻓــﻲ اﻝﺒﻴﺌ ــﺔ
اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ  -اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت  -اﻝﻨﺘرات  -اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ(.
•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن ) 1,50 - 0,10ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,83ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﻴﺘرﻴت ﺒﻴن ) 487,95 – 71,50ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘرﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 280,09ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر
ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•
•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) 2,45 – 0,10ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 1,24ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﻓﻘد أﺸﺎرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل أن أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ) 2,77ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن
أﻜﺜرﻫﺎ ﺘرﻜﻴز ) 13,87ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 8,38ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى( -:
أوﻀ ــﺤت اﻝﻘﻴﺎﺴ ــﺎت أن أﻗ ــل ﺘرﻜﻴ ــز ﻝﻠﻔوﺴـ ــﻔور اﻝﻔﻌ ــﺎل ) 72,61ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام /ﻝﺘ ــر ﻓوﺴ ــﻔور( ﻓ ــﻰ ﺤ ــﻴن ﻜ ــﺎن أﻋﻠ ــﻰ ﺘرﻜﻴـ ــز )405,13
ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴـرة ) 258,45ﻤﻴﻜروﺠـرام /ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﻝﻠﻔوﺴـﻔور اﻝﻔﻌـﺎل .ﻜﻤـﺎ أوﻀـﺤت اﻝﻘﻴﺎﺴـﺎت أن أﻗـل
ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻰ ) 355,34ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﻓـﻰ ﺤـﻴن ﻜـﺎن أﻋﻠـﻰ ﺘرﻜﻴـز ) 1204,09ﻤﻴﻜروﺠـرام /ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﺒﻤﺘوﺴـط
ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 837,02ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

السليكات الفعالة -:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن ) 4,35ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( و ) 6,45ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘرﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 4,47ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.
بمقارنة نتائج الدراسة الحالية بالمستويات الدولية لمياه البحيرات اتضح ﻣايلى :
•

اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 0,005 – 2,2ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

•

اﻝﻨﻴﺘرﻴت وﺠدت أﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) 5,0 – 60ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت وﺘﻔﺴﻴر ذﻝك
ﻝوﺠود ﻨوﻩ وﺴﻴول ﻏزﻴرة أدت اﻝﻰ ﻏرق ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎرف وﺴﻴرﻫﺎ اﻝﻰ اﻝﺒﺤﻴرﻩ وﻜﺎن ذﻝك ﻗﺒل ﺠﻤﻊ اﻝﻌﻴﻨﺎت ﺒﻴوم واﺤد .

•

اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) 14,7 – 10,0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.

•

ﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﻔﺴــﻔور اﻝﻔﻌـﺎل وﺠــدت أﻋﻠــﻰ ﺒﻜﺜﻴـر ﻤــن اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴـًﺎ )16 – 63ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴـﻔور( ﺒﻤﻌظــم ﻤﺤطــﺎت
اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺔ ) (1ﻓﻬﻰ ﻓﻰ اﻝﺤدود .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔوﺴﻔﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ
دوﻝﻴﺎ ) 100 – 25ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور )-: (PCBs
• ﺘراوﺤت ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺒﺎﻴﻔﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒﻴن ) 8,839 – 2,120ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 5,068ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر(.
• وﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن ) 1,939 –1,007ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 1,606ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر(.

الفلزات الثقيلة:
•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺤدﻴد ﻤﺎ ﺒﻴن ) 298,02 – 14,56ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 88,35ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻤﺎ ﺒﻴن ) 4,53 – 0,29ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 2,14ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺤﺎس ﻤﺎ ﺒﻴن ) 6,33 – 0,29ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 2,36ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﻨك ﻤﺎ ﺒﻴن ) 14,41 – 5,45ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 8,71ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜروم ﻤﺎ ﺒﻴن ) 4,58 – 2,81ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 3,57ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﻜل ﻤﺎ ﺒﻴن ) 14,25 – 5,65ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 7,17ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤﺎ ﺒﻴن ) 1,14 – 0,69ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,95ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝرﺼﺎص ﻤﺎ ﺒﻴن ) 10.387 – NDﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 5,25ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﺌﺒق ﻤﺎ ﺒﻴن ) 0,0156 - NDﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,0146ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

الھيدروكربونات البترولية الكلية -:
ﺘ ـراوح ﻤﺘوﺴــطﺎت اﻝﺘرﻜﻴــز اﻝﻜﻠــﻰ ﻝﻠﻤ ـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ ذات اﻷﺼــل اﻝﺒﺘروﻝــﻰ ﻤــﺎﺒﻴن ) 0,35 – 0,22ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم
) 0,27ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

الدالئل البكتيرية )القولون الكلية – البرازية  -السبحية( -:
ﺘــم اﺴــﺘﺨدام ﺘواﺠــد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ اﻝداﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻠــوث ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴــﺎﻩ واﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ ) )،Total coliforms (TC
) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCﻜﻤﻘﻴـﺎس ﻝﺠـودة اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻤـن وﺠـﻪ ﻨظـر اﻝﺼـﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻺﻨﺴـﺎن وذﻝـك ﻓـﻲ
ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺸــرب وﻤﻴــﺎﻩ اﻻﺴــﺘﺤﻤﺎم واﻝﺸ ـواطﺊ وذﻝــك ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن اﻷﻤ ـراض اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺘﻘــل ﻋــن طرﻴــق اﻝﻤﻴــﺎﻩ وﻜــذﻝك ﻓــﻲ ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـ ارت
ﻝﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻝﺜــروة اﻝﺴــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﺴــﻤﺎك ﻤــن ﺘــﺄﺜﻴر ﺼــرف اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ )أي أن وﺠــود ﻫــذﻩ اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ ﻴﻌﻨــﻰ اﺤﺘﻤــﺎﻻت ﻗوﻴــﺔ
ﻝوﺠود ﺒﻜﺘرﻴﺎ أﺨرى ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻷﻤراض ﺨطﻴرة(.
وﻝﻘــد اﺴــﺘﺨدم ﻤﻘﻴــﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻷوروﺒﻴــﺔ )(European commission, 1988

ﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺸ ـواطﺊ واﻻﺴــﺘﺤﻤﺎم وﻫــو ﻨﻔــس اﻝﻤﻘﻴ ـﺎس

اﻝﻤﺼري ﻝو ازرة اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻜﺎن ) (Ministry of health, 1996واﻝذي أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺒـﺄﻻ ﺘزﻴـد ﻋـن )500
ﺨﻠﻴـﺔ100 /ﻤـل( ﻤـن ﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ) Total coliforms (TCوأﻻ ﺘزﻴـد ﻋـن ) 100ﺨﻠﻴـﺔ 100 /ﻤـل( ﻝﻜـل ﻤـن ﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ Fecal coliform
) (FCوﺒﻜﺘﻴرﻴ ــﺎ ) Fecal streptococci (FSﻋﻠــﻰ اﻝﺘـ ـواﻝﻲ .ﻜﻤ ــﺎ اﺴــﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴ ــﺎس اﻝﻤﺼــري ﻝ ــو ازرة اﻝﺼــﺤﺔ واﻝﺴ ــﻜﺎن )2000
 (Ministry of health,واﻝذي ﻴﺤدد ﻋدم زﻴﺎدة اﻝﻌدد اﻝﻜﻠﻰ ﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliforms (TCﻓﻲ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات )ﻤ ارﺒـﻲ اﻷﺴـﻤﺎك(
ﻋن ) 70ﺨﻠﻴﺔ 100 /ﻤل( ﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻋن ) 5000ﺨﻠﻴﺔ 100 /ﻤل(.
وﺘﻌﺘﺒــر ﺒﺤﻴـرة إدﻜــو ﺨـزان ﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺼــرف اﻝﻤﻠوﺜــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﻓﻬــﻰ ﺘﺴــﺘﻘﺒل ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝزراﻋﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل أرﺒﻌــﺔ ﻤﺼــﺎرف
وﺒﻨــﺎءا ﻋﻠﻴــﻪ وﻋﻨــد ﺘطﺒﻴــق ﻤﻌﻴــﺎر ﺠــودة اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻤــذﻜورة ﻋﺎﻝﻴــﻪ

) (Ministry of health, 2000ﻓﺘﻜــون ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻠــﺔ اﻝﺤﻘﻠﻴــﺔ

)ﻨوﻓﻤﺒر (2015ﻜﺎﻵﺘﻲ:
 - 1ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة
ﻋﺎﻝﻴﻪ وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌدى اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت )(9 ،8 ،7 ,6 ،5 ،4 ,3 ،2 ,1

وﻫﻰ رﻗم ) 1ﺒﺎب زﻴﺘون( ،رﻗم ) 2ﻤﺄﺨذ وﻤﺼرف اﻝﻤزارع اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ( ،ورﻗم ) 3اﻝﻨﺠﻌﺔ( ،ورﻗم ) 4ﻗرن دﻴﺎب(  ،ورﻗم ) 5اﻝﺒرﻜﺔ(،
ورﻗم ) 6ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﺨﻴرى( ،ورﻗم ) 7ﺒﺎب ﺤرب -ﺠﻨوب اﻝطرﻴق اﻝدوﻝﻰ( ورﻗم ) 8ﺸﻤﺎل اﻝطرﻴق اﻝدوﻝﻰ( ،ورﻗم 9
)اﻝﺒوﻏﺎز( وﺘﻌﺘﺒرﻤﻠوﺜﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ ) نوفمبر .(2015
 - 2ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻠﻬﺎ( ﻓﺄن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻔوق اﻝﺤد اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
اﻝﻤﺤطﺎت ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ وﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ ) نوفمبر .(2015

التحدي ات التى تواجه تنمية بحيرة إدكو:
• زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت ﻜﻤﻴﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ واﻝزراﻋﻲ اﻝﻤﺤﻤل ﺒﺎﻝﻤﺒﻴدات اﻝﺤﺸرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة )ﺤﻴث ﻴﺼل اﻝﺒﺤﻴرة  2062ﻤﻠﻴون
ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن ﻤﺼﺎرف إدﻜو واﻝﺒوﺼﻴﻠﻰ وﺒرﺴﻴق(.
ﻼ ﻋن
• ﺴﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ واﺤد ﻤن اﻝﺒﺤﻴرة إﻝﻲ اﻝﺒﺤر ﻨﺘﻴﺠﺔ زﻴﺎدة ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف ﺒﻜل أﻨواﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ،ﻓﻀ ً
ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﻤﺴﺘوي ﺴطﺢ اﻝﺒﺤر ﺒﺸﻜل ﻴﺤرﻤﻬﺎ ﻤن ﺘطﻬﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺘﻠوث ﺒواﺴطﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر
اﻝﻤﺘوﺴط.

ﻣما سبق يتضح اآلتي:
 .1ﻴوﺠد اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ )ﻨوﻓﻤﺒر  (2015ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻼت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ )ﺨﺼوﺼﺎً ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷ ﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب
واﻷ ﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص واﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك واﻝﻤواد اﻝﻌﻀوﻴﺔ( وﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻲ ﺘﻌرض ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺒﺤﻴرة
اﻝﻰ ﻫطول اﻤطﺎر ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﺠدا )ﻗﺒل ﺠﻤﻊ اﻝﻌﻴﻨﺎت ﺒﺄﻴﺎم( ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك زﻴﺎدة ﻤﻨﺎﺴﻴب ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﺒﺤﻴرة ﻤﻊ
ﺘﻘﻠﻴب ﻋﻤود اﻝﻤﻴﺎﻩ.
 .2ﺴﺠﻠت اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 25ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت
اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺴﺒب اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻨﺸﺎط اﻝﺒﺸري واﻝﺤﻴوي ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة.
 .3ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة وﺘرﻜﻴز اﻝﻤواد اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﺒﻬﺎ وﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ﻴﺘﻀﺢ أن " ﺴﻴر
اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ واﺤد ﻤن اﻝﺒﺤﻴرة إﻝﻰ اﻝﺒﺤر ﻨﺘﻴﺠﺔ زﻴﺎدة ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف ﺒﻜل أﻨواﻋﻪ ،ﻓﻀﻼً ﻋن ارﺘﻔﺎع اﻝﺒﺤﻴرة ﻋن
ﻤﺴﺘوى ﺴطﺢ اﻝﺒﺤر ﺒﺼورة ﺘﺠﻌل اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﺤروﻤﻪ ﻤن ﺘطﻬﻴر اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر وﻝذﻝك أﺼﺒﺤت اﻝﺒﺤﻴرة
ﻜﻤﺤزن ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻠوﺜﺎت ".
 .4اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) (6أﻜﺜر ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻠوﺜﺎً ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻲ ﺘرﻜﻴز ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ,واﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ,
واﻝﻤﻐذﻴﺎت )اﻷﻤوﻨﻴﺎ – اﻝﻨﻴﺘرﻴت – اﻝﻨﺘرات – اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻲ( ,واﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻲ ,واﻝﺴﻠﻴﻜﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت
أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة وﻴرﺠﻊ ذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﻠﺘﻘﻲ ﺜﻼث ﻤﺼﺎرف رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺼب ﻋﻠﻲ اﻝﺒﺤﻴرة
وﻫﻲ ﻤﺼﺎرف )اﻝﺨﻴرى  ،اﻝﺒوﺼﻴﻠﻰ  ،أدﻜو( ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺠل أﻋﻠﻲ ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻤﻠوﺜﺎت داﺨل اﻝﺒﺤﻴرة.
 .5ﺒﺤﻴرة إدﻜو ﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة ﻤﻠوﺜﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم )ﻨوﻓﻤﺒر (2015ﺤﻴث ﺘﻌدي ﻤﺘوﺴط اﻝﻌد اﻹﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝداﻝﺔ
ﻋﻠﻲ اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ )ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﻜﻠﻴﺔ – ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ  -ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﺴﺒﺤﻴﺔ( اﻝﺤدود
اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻲ وﺠود ﺘﻠوث ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ.
وﺘﻔﺴﻴر ذﻝك ﻴرﺠﻊ إﻝﻲ إﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﺒﺤﻴرة ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ اﻝﻤﻌﺎﻝﺞ ﺠزﺌﻴﺎً ﻝﻤدﻴﻨﺔ إدﻜو واﻝﻤدن اﻝﻤﺠﺎورة ,وﻜذﻝك ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف
اﻝﺼﺤﻲ اﻝﻐﻴر ﻤﻌﺎﻝﺞ واﻝﺼرف اﻝزراﻋﻰ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺘﻲ ﺘﺼب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻤﺼﺎرف )اﻝﺨﻴرى ٕوادﻜو واﻝﺒوﺼﻴﻠﻲ وﺒرﺴﻴق(.

