وزارة البيئة املرصية
هجاز ش ئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
الإدارة املركزية لنوعية املياه

مواقع محطات الرصد الخاصة ببحيرة مريوط
الحوض

المحطة

الموقع

1

اٚي ِضسػخ  1000فذاْ (شبدس اٌغّه)

2

أخش ِضسػخ  1000فذاْ (اٌؾجـبعبد)

3

أِبَ ِظشف اٌمٍؼخ

4

شّبي ششق وٛثـش ٞأثـ ٛاٌخ١ش

5

ٔظف ؽٛع 3000فذاْ

6

أِبَ ؿٍّجـبد اٌّىظ

7

أٚي ؽٛع  5000فذاْ

8

أخش ؽٛع 5000فذاْ أِبَ ٔغغ
اٌششاسِخ

9

أِبَ اٌزٕم١خ اٌغشثـ١خ

10

ٚعؾ ؽٛع  2000فذاْ

األؽٛاع اٌغّى١خ

اٌؾٛع اٌشئ١غٟ

اٌؾٛع اٌغٕٛثـٟ
اٌغشثـٟ
اٌؾٛع اٌشّبٌٟ
اٌغشثـٟ

وصف البحيرة:


بحيرة مريوط ىي جسم منعزل من المياه تقع إلى الجنوب من مدينة اإلسكندرية ،حيث تقع تمك
البحيرة في شمال غرب إقميم غرب الدلتا ،والمتمثمة فى شمال غرب محافظة البحيرة وجنوب غرب

محافظة اإلسكندرية


ليس ليا اتصال مباشر بالبحر المتوسط؛



عند إنشاء اإلسكندرية امتدت البحيرة

أصغر بحيرات الدلتا الشمالية.

وتدخميا مياه الصرف الزراعي من عدة مصارف وتعد
عبر حدودىا الجنوبية .كانت البحيرة متصمة من الجية

الجنوبية بنير النيل و من الجية الشمالية بالبحر المتوسط و أثناء القرن التاسع عشر و بداية
القرن العشرين تحولت أجزاء من البحيرة إلى مالحات واألجزاء األخرى خاصة األجزاء الجنوبية

استخدمت كمصايد.


تصل مساحة البحيرة  17000فدان ويتراوح العمق بيا بين  0.6و  2.7متر ويبمغ متوسط انتاجيا



تتميز بحيرة مريوط بكثافة الغطاء النباتى األخضر عمى جميع أحواضيا .ويرجع ذلك إلى ضحالة مياه

من األسماك  4700طن سنويا .وتمثل أسماك البمطى والقراميط غالبية المصيد.

تمك البحيرة .من ناحية أخرى تمعب مموحة بحيرة مريوط والتى التتجاوز متوسطيا ‰3

أعماق المياه فى بحيرة مريوط


جندرج بحيرة مريوط جحث مايطلق عليه المسطحات المائية الضحلة.

حيث تتغير أعماق المياه فى

تمك البحيرة من منطقة إلى أخرى .حيث سجل أعمى عمق لممياه فى الحوض األول والذى يطمق
عميو حوض المزرعة السمكية .بينما سجمت أقل أعماق لممياه بتمك البحيرة قرب الحواف
البيانات الخاصة بأعماق المياه فى بحيرة مريوط

وبتحميل

فان نسبة أعماق المياه األقل من  0.5متر تقدر

بحوالى  ،%22.3فيما مثمت أعماق المياه من  0.5متر إلى متر النسبة األكبر والتى تقدر بحوالى
 .%60.7بينما تمثل مساحة المياه والتى تتراوح أعماقيا بين متر إلى متر ونصف حوالى
من مساحة بحيرة مريوط .أيضا فان أعماق المياه التى تتراوح من

%9.6

 1.5متر إلى  2متر تبمغ

مساحتيا حوالى  ،%5.9أما النسبة األقل والتى يعبر عنيا بحوالى  %1.4من مساحة بحيرة مريوط

فتمثل أعماق المياه التى تزيد عن مترين

التحديات التى تواجو تنمية بحيرة مريوط


اإلسكندرية ىي ثاني أىم مركز صناعي في مصر؛ حيث يتركز فييا

 % 37من حجم الصناعة

المصرية وتنتج الصناعات الموجودة بيا أكثر من مميون متر مكعب من المخمفات السائمة المحممة

بحوالي  260ط ًنا من المواد الصمبة العالقة يوميا ،وتُمقى ىذه المخمفات بغير معالجة في البحر وفي
بحيرة مريوط جنوب اإلسكندرية ،وفي ترع المياه العذبة وفي المصارف ومجاري الصرف الصحي.


كما تنتج المدينة يوميا أكثر من مميون متر مكعب من مخمفات الصرف الصحي المختمفة ،المختمطة

بالصرف الصناعي ومخمفات المستشفيات ومحطات الوقود ،وتمقى نصف ىذه الكمية تقريبا بغير
معالجة في المسطحات المائية ،أما النصف اآلخر فيمقى بعد معالجة أولية في بحيرة مريوط.



يوجد في زمام المحافظة  200ألف فدان من األراضي الزراعية التي ينتج عنيا صرف زراعي محمل



مصانع تكرير البترول ،واألسمنت ،والحديد والبتروكيماويات التى تموث البحيرة بالمخمفات الكيميائية

بمتبقيات مبيدات حشرية ومخصبات كيميائية تصل في النياية إلى المسطحات المائية.

انتشار الحشائش والبوص وغيرىا من النباتات المائية.

 مصادر ومأخذ المياه فى بحيرة مريوط








مصرف القلعة
مصرف العموم
ترعة النوبارية
مصرف غرب النوبارية
مصرفى شركة البترول
محطة معالجة الصرف الصحى الغربية
محطة رفع المكس

إٌزبئـط
اٌخظبئض اٌ١ٙذسٚو١ّ١بئ١خ:
 .1دسعخ اٌؾشاسح
دسعخ ؽشاسح اٌّ١بٖ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍ ٝاٌج١ئخ
اٌّبئ١خ وىً ؽ١ش رؤصش ػٍٔ ٝشبؽ وً اٌىبئٕبد اٌؾ١خ
اٌّٛعٛدح ف ٟاٌّغـؾبد اٌّبئ١خ ِٓ أعّبن ٘ٚبئّبد ؽٛ١أ١خ
ٔٚجبر١خ ٚثىز١ش٠ب٘ .زا ثبإلػبفخ ٌزأص١ش٘ب ػٍ ٝوً اٌخظبئض
اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٌٍّ١بٖٚ .ف ٟاٌذساعخ اٌؾبٌ١خ
19.00 -13.80
رشاٚؽذ دسعخ ؽشاسح ِ١بٖ ثؾ١شح ِشٛ٠ؽ ث( ٓ١
ثّزٛعؾ ػبَ  15.51دسعخ ِئ٠ٛخ .
دسعخ ِئ٠ٛخ)

 .2شفبف١خ اٌّ١بٖ
رؼجش دسعخ شفبف١خ اٌّ١بٖ ػٍِ ٝذ ٜلذسح اٌؼٛء ػٍ ٝإٌفبر
ً ٌزغف١ف اٌجؾ١شح
خالي اٌّ١بٖ  ,أٚػؾذ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ ٔز١غخ
رؾغجب ٌغمٛؽ األِـبس أْ اٌشفبف١خ ٚطٍذ إٌ ٝاألػّبق فِ ٝؼظُ
ِٛالغ اٌجؾ١شح ؽ١ش ٚطٍذ اٌشفبف١خ اٌ 10.0 ٝعُ ثّٕ١ب عُغٍذ
أػٍ ٝلّ١خ ( 100عُ)ثّزٛعؾ ػبَ ف ٟاٌجؾ١شح  48.50عُ.

 .3اٌٍّٛؽخ
٠مظذ ثٍّٛؽخ اٌّ١بٖ (ِغّٛع األِالػ اٌزائجخ ف ٟاٌّبء
‰ 6.45
 2.39ثّٕ١ب عٌغٍذ أػٍ ٝلّ١خ
ٚلذ عُغٍذ ألً لّ١خ
ثّزٛعؾ ػبَ .‰ 4.19

 .4دسعخ اٌزٛط ً١اٌىٙشثٟ
دسعخ اٌزٛط ً١اٌىٙشث ٛ٘ ٟرؼج١ش ػٓ لذسح اٌّ١بٖ ٌزٛطً١
رشاٚؽذ ل ُ١اٌزٛطً١
اٌز١بس اٌىٙشث ٟف ٟاٌذساعخ اٌؾبٌ١خ
اٌىٙشث ٟث ٍٍِٟ 10.27 – 3.99( ٓ١ع/ّٓ١عُ ) ثّزٛعؾ ػبَ 6.77
ٍٍِ ٟع/ّٓ١عُ.

 .5رشو١ض أ ْٛ٠اٌ١ٙذسٚط(pH) ٓ٠
ٍ٠ؼت رشو١ض أ ْٛ٠اٌ١ٙذس ٚط ٓ٠دٚسا ٘بِب ف ٟرشع١ت أٚ
رٚثبْ اٌّؼبدْ اٌضمٍ١خ ف ٟاٌّغـؾبد اٌّبئ ٟح .أٚػؾذ اٌذساعخ
وّب أْ لُ١
اٌؾبٌ١خ أْ ِ١بٖ اٌجؾ١شح رمغ ف ٟاٌغبٔت اٌمٍٞٛ
األط اال٠ذسٚع ٕٝ١وبٔذ ف ٟاٌّؼذالد اٌـج١ؼ١خ  ٚ .رشاٚؽذ ل ُ١األط
 .)9.04–7.74ثّزٛعؾ ػبَ
اال٠ذسٚع١ٌّ ٕٝ١بٖ اٌجؾ١شح ث( ٓ١
.8.19

 .6األوظط ٓ٠اٌزائت )(DO
األوظط ٓ٠اٌزائت ف ٟاٌّ١بٖ ٌٗ اٌذٚس األوجش ٚاٌّؤصش ػٍٝ
عّ١غ اٌخظبئض اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ داخً
اٌّغـؾبد اٌّبئ١خ وّب أٔٗ أؽذ األعجبة اٌشئ١غ١خ ف ٟثمبء عّ١غ
اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ؽ١ش ثذ ٗٔٚرّٛد ٘زٖ اٌىبئٕبد ٚرزؾٛي
أٚػؾذ ٔزبئظ اٌذساعخ
اٌّغـؾبد اٌّبئ١خ إٌِ ٝغزٕمؼبد.

اٌؾبٌ١خ أْ رشو١ض األوغ١غ ٓ١اٌزائت ف ٟاٌّؾـبد اٌّخزٍفخ فٟ
اٌجؾ١شح ٠زأصش ثمشة اٌّؾـبد ِٓ ِظبدس اٌزٍٛس (اٌّظبسف) ؽ١ش
ٌُ ٠زُ رغغ ً١أ ٜلّ١خ ٌألوغچ١ٍِ 0.00 ( ٓ١غشاٌَ/زش) ٚلذ عغٍذ
أػٍ ٝلّ١خ ١ٍِ 15.84غشاٌَ/زش ثّزٛعؾ ػبَ ١ٍِ 9.09غشاٌَ/زش.
.

 .7األوظط ٓ٠اٌؾ ٞٛ١اٌّّزض )(BOD
ط ٓ٠اٌّغزٍٙه
األوظط ٓ٠اٌؾ ٞٛ١اٌّّزض ٘ ٛوّ١خ األوظ
يدؽًٍ اٌىبئٕبد اٌذل١مخ ٌٍّٛاد اٌؼؼ٠ٛخ ٚف ٟاٌذساعخ اٌؾبٌ١خ
ً ث224.25 – 114.56( ٓ١
رشاٚػد ل ُ١األوغ١غ ٓ١اٌّغزٍٙه ؽ٠ٛ١ب
ٍِ١غشاٌَ/زش) ثّزٛعؾ ػبَ ف ٟاٌجؾ١شح (١ٍِ 159.66غشاٌَ/زش).

األوظط ٓ٠ايو١ّ١بئ ٟاٌّغزٍٙه )(COD
رٛػؼ لّ١خ األوظ ط ٓ٠اٌّغزٍٙه و١ّ١بئ١ب وّ١خ األوظ ط ٓ٠اٌالصَ
ألوغذح اٌّٛاد اٌؼؼ٠ٛخ اٌّٛعٛدح ف ٟاٌّ١بٖ ٚرؾٍٙ٠ٛب إٌٝ
صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشثِٚ ْٛبء  ،أٚػؼ د إٌزبئظ أْ لّ١خ األوغچٓ١
409.76
ً لذ ٚطٍذ اٌ ٝأػٍ ٝلّ١خ
اٌّغزٍٙه و١ّ١بئ١ب
ٍِ١غشاَ /ثّزٛعؾ ػبَ ١ٍِ 243.58غشاٌَ/زش.

 .8اٌىجش٠ز١ذاد )(H2S
رٛعذ اٌىجش٠ز١ذاد ف ٟاٌّبء ف ٟطٛسح وجش٠ز١ذ
اٌ١ٙذسٚط ٓ٠اٌزٕ٠ ٞزظ ِٓ رؾ ً٠ٛاٌىجش٠زبد إٌ ٝوجش٠ز١ذاد
ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاألوظ ط ٓ٠ثٛاعـخ اٌجىز١ش٠ب اٌىجش٠ز١خ اٌّٛعٛدح فٟ
اٌشعٛث١بدٚ .ف ٟاٌذساعخ اٌؾبٌ١خ رُ رغغٚ ً١عٛد ٌٍىجش٠ز١ذاد
فِ ٟؾـزٔ ٓ١ز١غخ إلٌمبء ِ١بٖ طشف طؾٚ ٟغ١ش٘بٚ .لذ عغٍذ ألً
 ،ثّٕ١ب عغٍذ أػٍ ٝلّ١خ ( 23.64
لّ١خ ( ١ٍِ 19.18غشاٌَ/زش)
ٍِ١غشاٌَ/زش) ٠ ٌُٚزُ رغغٚ ً١عٛد ٌٍىج١ش٠ز١ذاد ف ٟثبلٟ
اٌّؾـبد.

ثّمبسٔخ ٔزبئظ ثؼغ اٌخظبئض اٌ١ٙذسٚو١ّ١بئ١خ ٌجؾ١شح
ً خالي اٌذساعخ
إٌّضيح ثبٌّغز٠ٛبد اٌّغّٛػ ثٙب د١ٌٚب
اٌؾبٌ١خ ٚعذ ا٢ر:ٝ






ٚعذ األط اال٠ذسٚع (pH) ٕٝ١ف ٟؽذٚد اٌّغز٠ٛبد اٌّغّٛػ
ً (  )6.0-9.0ثغّ١غ اعضاء اٌجؾ١شح ثبعزضٕبء
ثٙب د١ٌٚب
ِؾـخ ٚاؽذح (ٚ )9.04ثّزٛعؾ ػبَ . 8.19
4.0-12.6
ٚعذ االوغغ ٓ١اٌزائت ألً ِٓ اٌّغّٛػ ثٗ (
فِ 4 ٝؾـبد أِب ثبل ٝاٌّؾـبد ف ٝٙفٝ
ٍِ١غشاٌَ/زش)
9.09
اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب ٚثّزٛعؾ ػبَ ثبٌجؾ١شح (
ٍِ١غشاٌَ/زش).
ٚعٛد ص٠بدح ثغّ١غ اٌّؾـبد ثّغز٠ٛبد االوغغ ٓ١اٌّغزٍٙه
3.0-6.0
ً (
ثٌٛٛ١ع١ب ػٓ اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب د١ٌٚب
159.66
ٍِ١غشاٌَ/زش) ٚثّزٛعؾ ػبَ ثبٌجؾ١شح (
ٍِ١غشاٌَ/زش).

اٌىٍٛسف – ً١أ ,اٌّٛاد اٌؼبٌمخ اٌىٍ١خ ٚاألِالػ
اٌّغز٠خ
 .1اٌىٍٛسف-ً١أ
اعزخذَ اٌىٍٛسٚف ً١اٌّٛعٛد ف ٝاٌٙبئّبد إٌجبر١خ
وظجغح أعبع١خ ّ٠ىٓ األعزذالي ِٓ خالٌٙب ػٍِ ٝغز ٜٛإٌشبؽ
اٌؾ ٜٛ١ثبٌّ١بٖ ٚ ،ف ٝاٌذساعخ رُ ل١بط وٍٛسٚف -ً١أ ف١ِ ٝبٖ
اٌجؾ١شح ٚوبٔذ رزشاٚػ ث١ِ2.60 ٓ١ىش ٚعشاَ ٌ /زش ١ِ217.80ىشٚ
عشاَ ٌ /زش ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح ١ِ45.87ىشٚعشاٌَ/زش.

 .2اٌّٛاد اٌؼبٌمخ اٌىٍ١خ )(TSM
ثم١بط اٌّٛاد فمذ رشاٚؽذ ث ٓ١ألً لّ١خ
ٚأػٍ ٝلّ١خ وبٔذ ١ٍِ116.0غشاَ/
(١ٍِ54.0غشاٌَ/زش)
ػبَ ٌٍجؾ١شح ١ٍِ80.31غشاٌَ/زش.

ثّزٛعؾ

 .3االِالػ اٌّغز٠خ


٘ـ ٝػجـبسح ػـٓ ِشوجـبد رائجـخ ف ٝاٌّ١ـبٖ اٌـج١ؼ١ـخ
ٚرؼزـجش ٘ـزٖ اٌّشوجـبد اٌّظـذس اٌشئ١غـٌ ٝزغز٠ـخ
اٌىبئٕـبد ف ٝاٌج١ئـخ اٌّبئ١ـخ خظٛطـب اٌىبئٕـبد
اٌذل١مـخ ِضـً اٌجىزش٠ـب ٚاٌـؾبٌـت وّـب رؼزجـش أعبع١ـخ
ف ٝػٍّ١ـخ اٌزّض١ـً اٌغزائـٌٍٕ ٝجبرـبد ٚاٌؾٛ١أـبد فـٝ
٘ـزٖ اٌج١ئـخ ٘ٚزٖ األِالػ ػجبسح ػٓ ِشوجبد ٔ١زشٚع١ٕ١خ،
فٛعفٛس٠خ ٚعٍ١ىبد.

 االِ١ٔٛب )(NH4-N


االِ١ٔٛب اؽذ ٜطٛس إٌز١شٚع ٓ١اٌّفؼٍخ وغزاء ٌىض١ش ِٓ
اٌٙبئّبد إٌجبر١خ  ٚاٌـؾبٌت .رشاٚؽذ ل ُ١األِ١ٔٛب ثٓ١
١ٍِ6.199غشاَ ٌ /زش
١ٍِ0.017غشاَ ٌ /زش ٔ١زشٚعٓ١
ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح ١ٍِ1.223غشاٌَ/زش.
ٔ١زشٚعٓ١

 آٌٞرش٠زبد ()NO2-N


ٕ٠زظ إٌ١زش٠ذ ٔز١غخ اوغذح اٌجىزش٠ب ٌٍّٛاد اٌغ١ش ػؼ٠ٛخ
ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاٌـبلخ ٘ٚزا اٌغبص ثذٚسٖ غ١ش ِغزمش ف٠ ٛٙؤوغذ
أٌ ٝزشاد ثٛاعـخ ثىزش٠ب ِؼٕ١خ ا٠ ٚخزضي اٌ ٝاِ١ٔٛب
ثٛاعـخ ثىزش٠ب أخشِ ٜؼبوغخ ٌال٠ٚ .ٌٝٚؼزجش غبص إٌ١زش٠ذ
ِٓ اٌغبصاد اٌغبِخ ٚٚعٛدٖ ثزشو١ضاد ػبٌ١خ ٠ؤوذ ػٍٚ ٝعٛد
ِظذس ٌٍزٍٛس.
رشاٚؽذ ل ُ١إٌ١زش٠زبد ِٓ ١ِ561.66-3.88ىشٚعشاَ ٌ /زش
ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح ١ِ 225.83ىشٚعشاٌَ/زش.
ٔ١زشٚعٓ١

 إٌزشاد )(NO3-N


ً ف ٝاٌج١ئخ اٌّبئ١خ
إٌزشاد ٘ ٝأوضش طٛس إٌ١زشٚع ٓ١صجبرب
 ٝ٘ٚاٌغزاء األعبعٌ ٝىض١شا ِٓ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ
-0.025
إٌزشاد رزشاٚػ ثٓ١
ٚاٌـؾبٌت .ؽ ٓ١وبٔذ لُ١
ثّزٛعؾ ػبَ
١ٍِ0.971غشاَ ٌ /زش ٔ١زشٚعٓ١
١ٍِ0.387غشاٌَ/زش..

 إٌ١زشٚع ٓ١اٌىٍ)TN( ٝ


أشبسد اٌزؾبٌ ً١اٌ ٝأْ ألً رشو١ض ( ١ٍِ2.78غشاَ ٌ /زش
١ٍِ20.57غشاَ ٌ /زش
ٔ١زشٚع )ٓ١ثّٕ١ب أوجش رشو١ض (
ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح
ٔ١زشٚع)ٓ١
١ٍِ8.30غشاٌَ/زشٔ١زشٚعٓ١

ِ شوجبد اٌفٛعفٛس


٠ؼزجش اٌفٛعفٛس ػٕظش اعبعٌٍ ٝىبئٕبد اٌّبئ١خ ، ُّ٘ٛٔٚ
ٔظشا الْ اٌفٛعفٛس ػٕظش غ١ش غبصٛ٠ٚ ٜعذ ف ٝاٌـج١ؼ١خ ػٍٝ
٘١ئخ اِالػ فٛعفٛس٠خ غ١ش رائجخ ٌزٌه ف ٛٙثـجؼ١خ اٌؾبي
ٛ٠عذ ثزشو١ضاد لٍٍ١خ ف ٝاٌج١ئخ اٌّبئ١خ٠ .ضداد رشو١ض
اٌفٛعفٛس ف ٝاٌّغـؾبد اٌّبئ١خ ٔز١غخ ٌٍظشف اٌظؾ ٝاٚ
اٌظشف اٌظٕبػ ٝا ٚاٌضساػِّ ٝب ٠ؤد ٜاٌ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ
اٌّشبوً اٌج١ئ١خ ؽ١ش رُ سطذ رٍه اٌّشوجبد وّب :ٍٝ٠

 .1اٌفٛعفٛس اٌفؼبي )(PO4-P


16.93
أٚػؾذ اٌم١بعبد أْ ألً رشو١ض ٌٍفٛعفٛس اٌفؼبي (
ِ١ىشٚعشاَ ٌ/زش) ف ٝؽ ٓ١أْ أػٍ ٝرشو١ض ٌٍفٛعفٛس اٌفؼبي
١ِ3009.4ىشٚعشاَ ٌ /زشفٛعفٛس) ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 544.85
ِ١ىشٚعشاَ ٌ /زشفٛعفٛس

 .2اٌفٛعفٛس اٌىٍٝ


52.78
أٚػؾذ اٌم١بعبد أْ ألً رشو١ض ٌٍفٛعفٛس اٌىٍ( ٝ
ِ١ىشٚعشاَ ٌ /زشفٛعفٛس) ) ف ٝؽ ٓ١أْ أػٍ ٝرشو١ض ٌٍفٛعفٛس
749.36
 3258.95ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح
اٌىٍٝ
ِ١ىشٚعشاٌَ/زشفٛعفٛس

 اٌغ١ٍ١ىبد اٌفؼبٌخ )(SiO4-Si


رزٛاعذ اٌغٍ١ىبد ف ٝاٌذ٠برِٛبد غ١ش اٌّزىٍغخ  ٝ٘ٚؿؾبٌت
ِغٙش٠خ ٚؽ١ذح اٌخٍ١خ عذسأٙب ِشجؼخ ثبٌغ١ٍ١ىب ٚرزٛاعذ
-2.858
ثبٌزشثخ ,رشاٚؽذ ل ُ١اٌغٍ١ىبد اٌفؼبٌخ ثٓ١
7.339
١ٍِ12.277ٚغشاَ ٌ /زشعٍ١ىب ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح
ٍِ١غشاَ ٌ /زشعٍ١ىب.

ثّمبسٔخ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ ثبٌّغز٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ
ٌّ١بٖ اٌجؾ١شاد ارؼؼ ِب:ٍٝ٠








0.005 – 2.2
األِ١ٔٛب ٚعذد ف ٝاٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب د١ٌٚب (
ٍِ١غشاٌَ /زش) ثّؼظُ أؽٛاع اٌجؾ١شح ثبعزضٕبء ِؾـز ٓ١ف ٝٙأػٍٝ
ِٓ اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب د١ٌٚب(١ٍِ3.58 & 6.199غشاٌَ/زش).
5.0
إٌ١زش٠زبد ٚعذد أػٍ ِٓ ٝاٌؾذٚد ِغّٛػ ثٙب د١ٌٚب ( – 60
ِ١ىشٚعشاٌَ/زش) ثبعزضٕبء ِؾـز.ٓ١
إٌزشاد ٚعذد ػبِخ ألً ثىض١ش ِٓ اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب ( – 10.0
١ٍِ 14.7غشاٌَ/زش) ثغّ١غ أؽٛاع اٌجؾ١شح اٌجؾ١شح.
ٚثؾغبة إٌز١شٚع ٓ١اٌؼؼ ٜٛألؽٛاع اٌجؾ١شح اٌّخزٍفخ  ٛ٘ٚلّ١خ
اٌفشق ث ٓ١إٌ١زشٚع ٓ١اٌىٍٚ ٝإٌ١زشٚع ٓ١اٌغ١ش ػؼ ( ٜٛاألِ١ٔٛب
 +إٌ١زش٠زبد  +إٌزشاد ) ٚعذ ػبِخ أوضش ِٓ اٌؾذٚد اٌّغّٛػ
ثٙب د١ٌٚب (١ٍِ1.0غشاٌَ/زش) ف ٟعّ١غ ِٕبؿك اٌجؾ١شح.
ِشوجبد اٌفغفٛس اٌفؼبي ٚعذد أػٍ ِٓ ٝاٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب د١ٌٚب
( 3009.4-365.60
ِ 5ؾـبد
فٝ
(١ِ16 – 63ىشٚعشاٌَ/زش)
ِ١ىشٚعشاٌَ/زش).
ِشوجبد اٌفغفٛس اٌىٍ١خ ٚعذد أٔٙب أػٍ ٝثىض١ش ِٓ اٌؾذٚد
اٌّغّٛػ ثٙب د١ٌٚب ( ١ِ 100 – 25ىشٚعشاٌَ/زش) ثّؼظُ ِؾـبد
اٌجؾ١شح ثبعزضٕبء ِ 3ؾـبد .

اٌفٍضاد اٌضمٍ١خ
أرؼؼ ِٓ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌؾبٌٟح ِب :ٍٟ٠










(–10.739
رشاٚػ رشو١ض اٌؾذ٠ذ ِب ثٓ١
١ِ174.868ىشٚعشاٌَ/زش) .ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 75.069
(–1.074
رشاٚػ رشو١ض إٌّغٕ١ض ِب ثٓ١
١ِ117.830ىشٚعشاٌَ/زش) .ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 34.185
رشاٚػ رشو١ض إٌؾبط ِب ث١ِ8.509 –0.318 ( ٓ١ىشٚعشاٌَ/زش).
ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 3.356
رشاٚػ رشو١ض اٌضٔه ِب ث١ِ6.640 –2.290 ( ٓ١ىشٚعشاٌَ/زش).
ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 8.290
رشاٚػ رشو١ض اٌىشِ َٚب ث١ِ7.897 –4.684 ( ٓ١ىشٚعشاٌَ/زش).
ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 5.889
91.744 – 7.451
رشاٚػ رشو١ض إٌ١ىً ِبث( ٓ١
ِ١ىشٚعشاٌَ/زش) .ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 5.08
– 0.663
رشاٚػ رشو١ض اٌىبدِِ َٛ١ب ث( ٓ١
١ِ2.897ىشٚعشاٌَ/زش) .ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 1.61
(11.626 –0.830
رشاٚػ رشو١ض اٌشطبص ِب ثٓ١
ِ١ىشٚعشاٌَ/زش) .ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح 4.554
(0.028 –0.0010
ِب ثٓ١
صئجك
رشاٚػ رشو١ض اي
ِ١ىشٚعشاٌَ/زش) .ثّزٛعؾ ػبَ ٌٍجؾ١شح0.0138

اٌّج١ذاد


رشاٚػ ِغّٛع رشو١ضاد ِشوجبد فِ ً١ٕ١زؼذدح اٌىٍٛس (



ٔ( 4.004بٔٛعشاٌَ/زش)
وّب رشاٚؽذ ل ُ١رشو١ضاد ِشوجبد اٌّج١ذاد اٌىٍ١خ (
ٔ( 0.498بٔٛعشاٌَ/زش)

)PCBs
)TP

اٌ١ٙذسٚوشثٔٛبد اٌجزش١ٌٚخ


رشاٚػ ِزٛعؾ ايرشو١ض اد اٌىً٠خ ٌٍّٛاد اٌ١ٙذسٚوشث١ٔٛخ
0,70
إٌٝ
0,13
اٌزائجخ ف١ِ ٝبٖ ثؾ١شح ِبثٓ١
ِ١ىشٚعشاٌَ/زش ثّزٛعؾ وٌٍ ٝغّ١غ ػٕ١بد اٌجؾ١شح ٠جٍغ
١ِ0,32ىشٚعشاٌَ/زش

ٚلذ عبءِز ٛعؾ ِزٛعؾ رشو١ضاد اٌ١ٙذسٚوشثٔٛبد اٌىٍ١خ فٟ
ِ١باٌّظبسف ١ِ 0.47ىشٚعشاٌَ/زش

اٌّ١ىشٚثٌٛٛ١عٝ


رؼزجش ِ١بٖ اٌّغبسٚ ٜاؽذح ِٓ أخـش اٌّشبوً ػٍ ٝاٌظؾخ
اٌؼبِخ فِ ٝؼظُ دٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ،ألْ أغٍت ٘زٖ اٌذٚي
ٌ١ظ ٌذٙ٠ب شجىبد طشف طؾِ ٝزىبٍِخ  ،ثً ٚف ٝثؼغ اٌّذْ
الرٛعذ شجىبد طشف طؾٚ ٝرؾز١ِ ٜٛبٖ اٌّغبس ٜػٍ ٝوّ١خ وج١شح
ِٓ اٌّشوجبد اٌؼؼ٠ٛخ ٚاػذاد س٘١جخ ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ
اٌذل١مخ اٌٛٙائ١خ ٚاٌال٘ٛائ١خ ٚرؤصش ٘زٖ اٌىبئٕبد فٟ
اٌّشوجبد اٌؼؼ٠ٛخ ٚغ١ش ايػؼ٠ٛخ ِغججخ ٔمظب ف ٟاالوغغٓ١
إرا أٌم١ذ ف ٟاٌجؾ١شاد ٚثزٌه رخزٕك اٌىبئٕبد اٌز ٟرؼ١ش
فٙ١ب ٚلذ رّٛدٚ .ػٕذ ِٛد اٌىبئٕبد اٌجؾش٠خ رجذأ اٌجىزش٠ب
أ ٚاٌىبئٕبد اٌذل١مخ اٌز ٟرؼًّ ال٘ٛئ١ب ثزؾٍٍٙ١ب ِؾذصخ
رؼفٓ ٚفغبدا ف ٟؿج١ؼخ اٌّ١بٖ.
European commission,
رُ اعزخذَ ِم١بط اٌّغّٛػخ األٚسٚث١خ (
١ٌّ )1988بٖ شٛاؿئ ٚاالعزؾّبَ ٔ ٛ٘ٚفظ اٌّمب٠ظ اٌّظشٜ
(ٚ )Ministry of health, 1996 and 2000اٌز ٜألش اٌؾذٚد اٌّغّٛػ
ثٙب ف٘ ٟزٖ اٌّ١بٖ ٚ،ثٕبءا ػٍٚ ٗ١ػٕذ رـج١ك ِؼ١بس عٛدح
اٌّ١بٖ اٌّزوٛسح ػبٌٚ ٗ١إعزخذاَ ِزٛعـبد أػذاد اٌجىزش٠ب
ٌٍفظٛي األسثؼخ فزىٔ ْٛزبئظ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ وب٢ر:ٝ



ٚ ِٓ - 1عٔ ٗٙظش اٌظؾخ اٌؼبِخ األدِ١خ ٚخبطخ اٌظ١بدٓ٠



ٔز١غخ رؼبٍِِ ُٙغ اٌّ١بٖ ٚػٕذ رـج١ك ِؼ١بس عٛدح
اٌّزوٛسح ػبٌ:ٗ١

اٌّ١بٖ











اٌّضسػخ اٌغّى١خ ف ٝششق اٌجؾ١شح ٚعذ أْ اٌّؾـخ ٚاؽذح
فمؾ عغٍذ أػذاد ِٓ اٌجىزش٠ب اٌّشبس إٌٙ١ب رفٛق اٌؾذٚد
اٌّغّٛػ ثٙب ٚرؼزجش ٍِٛصخ ,ثّٕ١ب ِؾـخ أخش ٜوبٔذ أػذاد
اٌجىزش٠ب ف ٝاٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب ٚرؼزجش ٔظ١فخ.
صالس ِؾـبد أخش ٜعغٍذ أػذاد ػبٌ١خ ِٓ اٌجىزش٠ب رفٛق
اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب ٚرؼزجش ٍِٛصخ ثّٕ١ب وبٔذ ٕ٘بن أسثؼخ
ِؾـبد أخش ٜأػذاد اٌجىزش٠ب ف ٝاٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب ٚرؼزجش
ٔظ١فخ.
 - 2فِ ٝشاث ٝاألعّبن ف١ِ ٝبٖ اٌجؾ١شح:
ٛ٠عذ ِؾـز ٓ١عغٍذ أػذاد وج١شح ِٓ اٌجىزش٠ب رفٛق اٌؾذٚد
اٌّغّٛػ ثٙب ٚرؼزجش ٍِٛصخ ٚغ١ش طبٌؾخ ٌزشث١خ األعّبن.
اِب اٌّؾـبد ف ٝاٌؾٛع اٌشّبٌ ٝاٌغشث ٝفىبٔذ أػذاد
اٌجىزش٠ب ف ٝاٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب ٚرؼزجش ٔظ١فخ ٚطبٌؾخ
ٌزشث١خ األعّبن.
 - 3ف١ِ ٝبٖ اٌّظبسف (اٌمٍؼخ ٚاٌؼّٚ )َٛعذ أْ أػذاد
اٌجىزش٠ب رفٛق ٚثشذح اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب ٌٍظشف ف١ِ ٝبٖ
اٌجؾ١شاد اٌز ٝرغزمجً ِ١بٖ طشف طؾٚ ٝرؼزجش شذ٠ذح اٌزٍٛس
ٚال ٠غّؼ ثظشفٙب ف ٝثؾ١شح ِشٛ٠ؽ ثّٕ١ب ف١ِ ٝبٖ ِظشف
إٌٛثبس٠خ ٌُ رزغبٚص أػذاد اٌجىزش٠ب اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب
ٌٍظشف ف١ِ ٝبٖ اٌجؾ١شح ف٘ ٝزٖ اٌفزشح (ٔٛفّجش.)2016

اٌٙبئّبد إٌجبر١خ
 رشىـً اٌٙبئّـبد إٌجبر١ـخ عـضءا أعبع١ـب إلٔزــبط
اٌّـٛاد اٌؼؼ٠ٛـخ ثبٌجؾـ١شح  ،وّـب رّضـً اٌّغزـ ٜٛاألٚي
ِٓ اٌٙـشَ اٌغزائـٚ ٝاٌٛعجخ األعبعـ١خ ٌٍىبئٕـبد
اٌؾٛ١أ١ـخ ثبٌجؾ١ـشح.
ٚ ارؼؼ ِٓ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ ِب  :ٍٝ٠رُ رغغٛٔ 98 ً١ع
5
 50عٕظ ) اٌز ٝإٔزّذ إٌٝ
ِٓ اٌٙبئّبد إٌجبر١خ (
ِغبِ١غ
 وبٔذ ألً لّ١خ ي ٌىضبفـخ اٌؼـذد٠ـخ ٌٍٙبئّـبد إٌجبر١ـخ
٘ٚ 310×1586.8 ٝؽـذحٌ/ـزش
 ثّٕ١ب وبٔذ أػٍ ٝلّ١خ ٘ٚ 310× 7.02 ٝؽـذحٌ/زش
ٚ وـبْ ِزٛعـؾ اإلٔزبع١ـخ ٌٍٙبئّـبد إٌجبر١ـخ ف ٝاٌجؾـ١شح

 310× 259.4وحدة  /لتر

أِب ِ١بٖ اٌّظبسف  :فمذ عغًد ٛٔ65ػبِٓ اٌٙبئّبد
إٌجبر١خ ِٕزّ١ـخ إٌـ 30 ٝعٕـظ إٔزّـذ إٌـِ 5 ٝغبِ١ـغ.



اي٘بئّبد ايؽٛ١أ١خ
اٌٙبئّبد اٌؾٛ١أ١خ ٘ ٟوبئٕبد ؽ١خ رٕزٌٍٍّّّ ٝىخ اٌؾٛ١أ١خ
رؼ١ش ٘بئّخ ف ٟاٌج١ئبد اٌّبئ١خ اٌّخزٍفخ عٛاء وبٔذ ث١ئبد
ثؾش٠خ أ ٚػزثٗ أِ ٚخزٍـخ ٚ .رزّ١ض اٌٙبئّبد اٌؾٛ١أ١خ ثؼذَ
لذسرٙب ػٍ ٟاٌؾشوخ اٌّٛعٙخ وٙٔٛب رزؾشن رجؼب ٌؾشوخ اٌز١بس
اٌّبئٚ . ٟرشعغ أّ٘١زٙب إٌ ٟأٔٙب رّضً اٌؾٍمخ اٌضبٔ١خ فٟ
لبػذح اٌٙشَ اٌغزائ ٟف ٟاٌج١ئخ اٌّبئ١ــخ ثؼذ اٌٙبئّبد
إٌجبر١خ .
ٚلذ أظٙشد إٌزبئظ األر: ٝ
 أْ أػٍ ٟإٔزبع١خ عغٍذ فِٕ ٟـمخ ؽٛع اٌّضسػٗ اٌغّى١خ
ثّزٛعؾ لذسٖ  310 × 219.5وبئِٓ/زش3
 وّب عغٍذ اٌّؾـخ سلُ ٚ 1اٌز ٟرّضً أٚي ِضسػخ 1000
فذاْ (شبدس اٌغّه) أػٍ ٟوضبفخ ػذد٠خ ٌٍٙبئّبد
اٌؾٛ١أ١خ  310 × 322وبئِٓ/زش3
 ثّٕ١ب أٔخفؼذ اإلٔزبع١خ إٌ ٟألً لّ١خ ػٍِ ٟغزٞٛ
اٌجؾ١شح ف ٟاٌّؾـخ سلُ  3أِبَ ِظشف اٌمٍؼخ (310 × 10
وبئِٓ/زش.)3
 وّب أرؼؼ ع١بدح ِغّٛػخ اٌؼغٍ١بد اٌذٚاسٖ رٍٙ١ب
ِغّٛػخ ِغذاف١بد االسعً وّب رالؽظ ٚعٛد ِغّٛػخ اٌذ٠ذاْ
ثىضبفخ ػذد٠خ ػبٌ١خ ٔغج١ب
ً

اٌؾٛ١أبد اٌمبػ١خ
ً ِٓ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ ف ٝٙإؽذٜ
ً ٘بِب
رّضً األؽ١بء اٌمبػ١خ عضءا
اٌؾٍمبد اٌٙبِخ ف ٟاٌغٍغٍخ اٌغزائ١خ ؽ١ش رٕزشش ػبدح ثىضشح
فِٕ ٟبؿك اٌّذ ٚاٌغضس وّب أٙب رغـِ ٝؼظُ ل١ؼبْ اٌج١ئبد
ً ِٚفؼالً ػٕذ وض١ش ِٓ اٌؾٛ١أبد
ً ٘بِب
اٌّبئ١خ ٚرؼزجش غزاءا
اٌجؾش٠خ االلزظبد٠خ وّب أْ ثؼؼٙب ّ٠ىٕٗ ِمبِٚخ اٌزٍٛس
ً ٌٗ .
٠ٚؼزجش وبشفب
ٚف ٝاٌذساعخ اٌؾبٌ١خ أظٙشد إٌزبئظ ِب : ٍٝ٠
 oعغً  6أٔٛاع ِٓ أؽ١بء اٌمبع اٌؾ١خ ف ٝاٌجؾ١شح ِّضٍخ ٌـ
ِ 4غّٛػبد .وبٔذ اٌجـٕمذِ١بد األػٍ ٝوضبفخ ٚاألوضش رٕٛػب
ِمبسٔخ ثبٌّغّٛػبد األخش 3 ٚ %95.1( ٜأٔٛاع) ،رشاٚؽذ
ٔغت اٌّغّٛػبد األخش ٜثِٚ ،%2.2 ٚ 1.1 ٓ١ضً وً ِٕٙب
ثٕٛع ٚاؽذ ِٚغّٛػخ اٌؾششاد ثبٌـٛس اٌ١شل.ٝ
 oسطذ ػذَ أزظبَ ٚاػؼ ف ٝظٛٙس أؽ١بء اٌمبع ثّؾـبد
األؽٛاع اٌّخزٍفخ .عغً ؽٛع اٌّضسػخ اٌغّى١خ أػٍِ ٝغّٛع
وضبفخ وٍ١خ ف ٝأؽ١بء اٌمبع ٚألٍٙب ف ٝاٌؾٛع اٌغٕٛثٝ
اٌغشث 30 ٚ 2475( ٝوبئٓ 2َ/ػٍ ٝاٌزشر١ت)،

إٌجبربد اٌّبئ١خ
o

اٌزٕٛع إٌجبر ٝف ٝثؾ١شح ِشٛ٠ؽ وبْ ػؼ١فب عذا وبٌؼبدح.
فمذ أزششد إٌجبربد اٌـبف١خ ِضً ٚسد إٌ ٚ ً١خظ اٌّبء
Scirpus ٚ Phragmitesفِ ٝؼظُ
 ٚإٌجبربد اٌمبئّخ اٌجٛص
اٌّؾـبد

ِؤشش عٛدح اٌّ١بٖ
رُ رم ُ١١عٛدح اٌّ١بٖ ثؾغبة "ِم١بط أِ ٚؤشش أٚس٠غٌ ْٛغٛدح
اٌّ١بٖ" )ٚ (Oregon Water Quality Indexاٌز٠ ٞزُ ف ٗ١رم ُ١١عٛدح
اٌّ١بٖ وج١ئخ طبٌؾخ ٌٍىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّبئ١خ أ ٚوّظ١ذ
ٌألعّبن ٚاٌز٠ ٞؼزّذ ػٍ ٝؽغبة رىبٌٍِ ٟؼذد ِٓ اٌخظبئض
اٌىّ١بئ١خ ٚاٌـج١ؼ١خ ٌّ١بٖ اٌجؾ١شاد رشًّ دسعخ اٌؾشاسح،
األط اٌ١ٙذسٚع ،ٟٕ١األوغغ ٓ١اٌزائت ،األوغغ ٓ١اٌّغزٍٙه
ثٌٛٛ١ع١بِ ،غّٛع األِ١ٔٛب ٚإٌزشاد (وٕز١زشٚع ،)ٓ١اٌفغفٛس
اٌىٍ ،ٟثبإلػبفخ إٌ ٝاٌجىزش٠ب اٌجشاص٠خ .Fecal Coliform
ٚثزـج١ك (” )Oregon Water Quality Index “OWQIػٍ١ِ ٝبٖ ثؾ١شح
إٌّضٌخ خالي شٙش ٔٛفّجش ٔ 2016غذ ؽبٌخ ايِ١بٖ وج١ئخ ٌألؽ١بء
اٌّبئ١خ رظٕف ػٍ ٟأٙب ع١ذح ف ٝثؼغ اٌّؾـبد ٚفم١شح فٝ
ِؾـبد أخش. ٜ

