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 منهجية الرصد خطوة بخطوة
 6.3.2للمؤشر 

 
  1نسبة الكتل المائية التي تحيط بها مياه ذات نوعية جيدة

 

 سياق الرصد  .1

  مقدمة 1.1

 
، عن طريق الحد من التلوث، والقضاء على إلقاء النفايات 2030تحسين جودة المياه، بحلول عام  6.3الهدف 

نسبة وخفض الخطرة، األخرى من إطالق المواد الكيميائية والمواد إلى أدنى حد ممكن  والتقليل
اه للميالمخلفات المائية غير المعالجة بمقدار النصف وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام اآلمن 

 عالمياً بشكل كبير. 
 

 نسبة الكتل المائية التي تحيط بها مياه ذات نوعية جيدة 6.3.2المؤشر 

يوفر هذا المؤشر آلية لتحديد ما إذا كانت تدابير إدارة جودة المياه تسهم في تحسين جودة المياه في الكتل المائية 

مع زيادة مستويات معالجة حقق مزيد من الكتل المائية جودة مياه جيدة يوعلى المستوى الوطني، ينبغي أن  الداخلية.

المياه العادمة وإعادة استخدام مياه الصرف. وستسهم اإلدارة المتكاملة لمستجمعات األنهار والبحيرات أيضاً في تحسين 

ره وعلى ما توفللحفاظ على النظم اإليكولوجية المائية اً ضروري اً جودة المياه. وتعد جودة نوعية المياه المحيطة أمر

ضرورية أيضاً لحماية صحة اإلنسان أثناء االستخدام الترفيهي كما أنها مثل مصائد األسماك.  ،خدماتهذه النظم من 

لطات مصلحة السومن دون معالجة مسبقة. المنزلية المياه ألغراض الشرب واألنشطة  فيهاتستخدم وفي الحاالت التي 

عملية لى إهذه المنهجية وتشير أن تستهدف تصنيف جميع الكتل المائية على أنها ذات "نوعية مياه جيدة". إذا الوطنية 

. ويمكن، مع مرور الوقت، أو مع زيادة توافر تعيين حالتها من حيث الجودةإلجراء رصد منتظم للكتل المائية من أجل 

ياسات يوفر معلومات أفضل إلدارة وتطوير الس وعيه المياهنلأكثر تفصيالً اً توسيع برامج الرصد لتعطي وصف الموارد،

 المتعلقة بالمياه. 

نوعيه المياه بير تعشير يو جيدة. نوعيهي يحيط بها مياه ذات تال نسبة جميع الكتل المائية في البلدبأنه ويعرف المؤشر 

رات من التأثيمجموعة والبحيرات والمياه الجوفية وتمثل  معالجة في األنهارالالمحيطة إلى المياه الطبيعية، وغير 

يه المياه وعلى ذلك، فهو يتيح تقييم أثر التنمية البشرية على نوع .كافة األنشطة البشريةوالتأثيرات الناتجة عن الطبيعية 

الحصول عليها من النظم اإليكولوجية المائية، مثل مياه يمكن الزمن ويقدم مؤشراً للخدمات التي مع مرور المحيطة 

رتبط كما ي .وما إلى ذلكوالحفاظ على التنوع البيولوجي، ومصائد األسماك المستدامة، ومياه الري،  ،النظيفة لشربا

العادمة تؤدي إلى بشأن معالجة المياه العادمة ألن المعالجة غير المالئمة للمياه  6.3.1 بالمؤشراً مباشرارتباطاً المؤشر 

 إلى للوصولالتقدم المحرز عن ة مباشركما أنه يوفر معلومات  .تصرف فيها المياه العادمةتدهور نوعية المياه التي 

 بالمياه.المرتبطة بشأن النظم اإليكولوجية  6.6بالهدف ارتباطاً وثيقاً ويرتبط  6.3الهدف 

                                                           

 
1
هذه ترجمة غير رسمية. لالطالع على الوثيقة األصلية باللغة اإلنكليزية، يرجى زيارة الرابط الشبكي  

 detail/en/c/434399/-http://www.unwater.org/publications/publications في حالة وجود أسئلة أو تعليقات، يرجى المراسلة على البريد .
 hartwig.kremer@unep.orgاإللكتروني 

http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/434399/
mailto:hartwig.kremer@unep.org
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، الذي سيتم تطويره (GEMS)البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه التابع للنظام العالمي للرصد البيئي إطار هناك و

وتسلم (. GEMI)  المراقبة المتكاملة لغايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحيفي إطار 

رصد بما جهود الببدء  للبلداننوعية المياه، وتسمح لديها مستويات مختلفة من رصد البلدان المنهجية المقترحة بأن 

ع ر نظمها الوطنية للرصد، ميتطولومن هنا يمكنها التقدم تدريجياً  .لها موارد المتاحةاليتماشى مع قدراتها الوطنية و

 لرصد العالمي،لعلى قاعدة لتجميع قواعد البيانات على المستويين اإلقليمي والعالمي. وكأساس في الوقت نفسه اإلبقاء 

ظام صعوبات تقنية قليلة. ومن أجل إنشاء نوالتثير سوى قياسها بسهولة يمكن تم اختيار البارامترات األساسية التي 

لى أن ع تشجع البلدان ، يمكن إبالغ بيانات هذه البارامترات لمواقع الرصد القائمة، وهواإلبالغ عنهذا المؤشر لرصد 

من مواقع الرصد، مع زيادة تواتر القياسات، وإدراج مزيد وصوالً إلى أعداد أكبر مع مرور الوقت، التوسع  ،يجري

 نوعية المياه. قياس مترات امن بار

 المؤشر أهداف تحديد  1.2

تضع "تعرف بأنها طموحة وعالمية،  على أن جميع أهداف التنمية المستدامة 2030تنص خطة التنمية المستدامة لعام 

 والطموح لطموح ولكن مع مراعاة الظروف الوطنية."لكل حكومة أهدافها الوطنية مسترشدة بالمستوى العالمي فيها 

صد ريلزم ، تم تحقيق تحسن في هدف من األهدافتحديد ما إذا كان قد ولهو "تحسين نوعيه المياه".  6.3للهدف  امالع

روف خط ظالنوعية قبل تنفيذ أي شكل من أشكال اإلدارة )أي  نوعية المياه،معايير بنوعية المياه ومقارنة النتائج إما 

. ونتيجة للتقلبية الطبيعية في الكتل المائية، فإنه ال يمكن من الناحية العملية للنوعية المرجعية شروطبال(، أو األساس

ينبغي  نهإف، ومن ثمعيد العالمي. وضع معايير أو أهداف لبارمترات محددة لنوعية المياه التي يمكن تطبيقها على الص

وعند اسها. على أسإجراء التقييم التي يمكن وتعيين األهداف "نوعية المياه المحيطة الجيدة" ومعرفة تحديد على كل بلد 

 كافة.  لبلداناأهداف للتوفيق بين بذل جهود فإنه يتعين عابرة للحدود، واحدة قيام بلدان عديدة برصد كتلة مائية 

ظم النفي حدوث أضرار نوعية المياه المحيطة الجيدة، ينبغي أن تضمن المعايير أو األهداف عدم تعيين ولغرض 

للمياه دون  المزمعأي مخاطر غير مقبولة على صحة اإلنسان ناشئة من االستخدام وعدم وجود اإليكولوجية المائية 

لمستخدمة مترات ااالجيدة" على الصعيد العالمي ولكن البار"للنوعية عملياً  الفهم نفسهيطبق ، ومن ثممعالجة مسبقة. 

الطبيعية يرات والتغنوع الكتلة المائية، باختالف "النوعية الجيدة" يمكن أن يختلف  هدفتحقيق لتحديد ما إذا كان سيتم 

لبارمترات تهدفة قيم مس معايير أوبالفعل لديها وهناك بلدان كثيرة . واألغراض التي ستستخدم فيها المياهفي نوعية المياه 

بيعية معايير الجودة الطتفوق ما لديها من ، والري مياه الشربمعينة لنوعية المياه فيما يتعلق باستخدام المياه، مثل 

لتحديد مقترحة نهج أدناه  5.4يرد في القسم لمساعدة البلدان التي ليس لها أهداف قائمة، وللنظم اإليكولوجية المائية. 

، ANZECCكما نشرت بعض األمثلة التفصيلية الشتقاق األهداف والمبادئ التوجيهية الوطنية ) .أهداف وطنية

ت النوعية ذانوعية المياه التي تدعم النظم اإليكولوجية تقويم يتم و، مثالً( وهي متاحة على االنترنت. ARMCAZ,2000و

الرصد، مثل الكلوروفيل أ، وتنوع األنواع ووفرتها، أو طرائق إدراج بعض البارامترات البيولوجية أو ب عادةالجيدة 

مائية الوتتطلب مثل هذه النهج معرفة مفصلة بالمجتمعات  .مجهرية دليلية معينةكائنات عدم وجود من خالل وجود أو 

البيولوجية طرائق الكثير من البلدان. بيد أنه يمكن إدراج الموجودة في التكون بالمياه، والتي قد لم تتأثر الطبيعية، التي 

ين المعلومات. ولغرض تمكومع توفر المزيد من تطوير شبكات الرصد مع في تقييم "نوعيه المياه المحيطة الجيدة" 

يائية ممترات الفيزيائية والكيانهج بسيط قائم على الباريوصى باستخدام ، 6.3.2جميع البلدان من اإلبالغ عن المؤشر 

 جيمنه كحد أدنى لنقطة البداية.

 وتعاريفه الرصد مفاهيم  2.1

مترات فيزيائية، وكيميائية، وبيولوجية تعكس نوعية المياه الطبيعية المتصلة بالعوامل ابارباستخدام م نوعيه المياه وتق

 على نوعية المياه. الرئيسية المناخية والجيولوجية، جنباً إلى جنب مع التأثيرات 
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أو صحة  ةمباشرة لنوعية المياه للنظم اإليكولوجيهنا التمثل مقاييس األساسية التي تم اختيارها والبارامترات الرئيسية 

لوصف الكتل المائية وألن االنحراف عن النطاقات العادية )بالنسبة للموصلية الكهربائية تدرج  هااالنسان، ولكن

 ض التأثيرات على نوعية المياه. من أعراعرضاً ، مثالً( قد يكون (pHوالمقياس اللوغاريتمي للحمضية )

وة مترات األساسية لنوعية المياه. وبالنسبة للخطانوعية المياه باستخدام البارمعامل لقياس ويستند مفهوم الرصد على 

غير  هذه القيم أولمعرفة ما إذا كانت مطابقة لمترات بالقيم المستهدفة ا، يتم مقارنة البارالمرحلياألولى من الرصد 

يجري لكل موقع للحصول على معامل بعد ذلك تجميع هذه النتائج مع مرور الوقت ودمجها ويجري مطابقة لها. 

 في الكتلة المائية لتوفير معلومات عن حالة الكتلة المائية هرصديجري لكل موقع المعامل . ثم يتم تجميع نتائج رصده

وعية المياه نالخبرة المكتسبة مما لديه من شبكات لرصد على أساس  ويحدد كل بلد القيم الفعلية"جيدة" أو "غير جيدة". 

        أدناه(.  4.4نظر القسم افي أماكن أخرى )الموجودة أو من خالل القيم المنشورة للكتل المائية المماثلة 

كتل مائية. فبالنسبة لألنهار، الكتلة المائية هي ما لديها من إلى تحديد تحتاج البلدان لغرض اإلبالغ عن المؤشر، و

المنطقة دون اإلقليمية المتماسكة في حوض النهر والتي تكون منفصلة )التتداخل مع كتلة مائية أخرى( وتكون واضحة 

 أووطنية بالحدود التعسفياً. وترتبط المنطقة الجغرافية لحوض النهر بالنظام الهيدرولوجي وليس تعيينها بدال من 

الكتل المائية للبحيرات أكثر سهولة ولكن، كما هو الحال مع الكتل المائية ما يكون تحديد وحدات اإلدارة. وعادة 

 لألنهار، ثمة حاجة لنهج رصد منسق للبحيرات العابرة للحدود الوطنية.

امل للنظام مد على فهم شبرامج المياه الجوفية، ولكنها التزال تعتأيسر من تنفيذ برامج رصد المياه السطحية وتنفيذ 

الية من درجة عإلى برامج رصد المياه الجوفية ويحتاج تنفيذ الهيدرولوجي والضغوط التي تؤثر على نوعية المياه. 

النطاق ي فسطح األرض الخبرة ويكون تفسير النتائج أكثر صعوبة. وتشمل المياه الجوفية كل المياه الموجودة تحت 

تها ولكنها . وكتلة المياه الجوفية قائمة بذابالطبقة المتصلة بالتربة السطحيةبسطح األرض أو  ةمباشروالمتصل المشبع 

. وغالباً ما تكون نظم تدفق المياه الجوفية غير متجانسة إلى حد كبير، ومن ثم يمكن قد تشمل مكمناً مائياً واحداً أو أكثر

ضافة أعماق مختلفة. وباإلعلى المعاينة  تة تماماً، خاصة إذا تمنتائج مختلفمتجاورة من آبار المأخوذة أن تنتج العينات 

ن الميدانيين يولذا يلزم تدريب الموظف ،المعاينةوبروتوكوالت بطرائق إلى ذلك، تتأثر نتائج رصد المياه الجوفية بشدة 

 من الكفاءة لضمان الحصول على عينات تمثيلية.           رفيع مستوى للوصول إلى 

  والزمانية المكانية التغطية بشأن توصيات  2.2

. هومواردبلد التحسن قدرات مع تقييمها يجري يمكن زيادة التغطية المكانية لمواقع الرصد ونسبة الكتل المائية التي 

 ةويمكن للبلدان زيادة عدد مواقع الرصد، بدءاً من المواقع والقياسات الحالية، لتقديم قياسات أكثر تمثيال من الناحي

ى مبدئياً عليوصى بالتركيز عندما تكون الموارد محدودة وهناك عدد قليل من مواقع الرصد القائمة، واإلحصائية. 

 شرب. التي تسحب منها مياه المواقع ال

الزمانية  وح االستبانةاوتعتمد التغطية الزمانية على الكتلة المائية والبارامترات التي يجري قياسها. ويمكن أن تتر

يجب مراعاة و. سنويوإسبوعي بين يتراوح للرصد من القياسات المستمرة إلى القياسات العشوائية أو المنتظمة، بتواتر 

مستوى ذ أخوعالوة على ذلك، ينبغي  .في كل حالة الموسميةوالتغيرات مترات الطبيعية، االباركل من التغيرات في 

رة واحدة أخذ عينة ميوصى برصد. وبشكل عام، التصميم برنامج في االعتبار في الدقة والمستوى المطلوب من الثقة 

ما أعن أربع مرات في السنة للكتل المائية السطحية. يقل تواتر أخذ العينات يفضل أال وعلى األقل في كل موسم 

أكثر قياسات بأن تكون الينة واحدة على األقل في السنة ولكن ينصح أخذ عفمن الضروري بالنسبة لكتل المياه الجوفية 

 كان ذلك ممكناً.             كلما تواتراً 
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 المرحلي الرصد خطوات  2.3

عن  متراتاتوسيع نطاق البارو زيادة عدد العينات التي يتم جمعها؛: المرحليمنفصلة للرصد مكونات هناك ثالثة 

 لحساب المؤشر.  ةالمستخدمالطريقة طريق إدراج المواد السامة والنهج البيولوجية؛ وتطوير تعقيد 

هو لنهائي ا. وسيكون الهدف "نسبة الكتل المائية التي تحيط بها مياه ذات نوعية جيدة"والمؤشر الذي يتعين اإلبالغ عنه هو 

إذا لم تكن فد. وقد ال يكون ذلك واقعياً في بادئ األمر، في البلوعية الجيدة" معيار "النالمستوفية لنسبة كل الكتل المائية 

بيانات لى عيمكن الحصول  يقترح تركيز جهود الرصد على كتل مائية رئيسية مختارة ،التغطية الوطنية الكاملة ممكنة

التغطية المكانية والزمانية نطاق توسيع هي في هذه الحالة المرحلية الخطوات تكون . وعنهاموثوقة، وسليمة علمياً 

تطور القدرات. وقد يشمل ذلك أيضاً تطوير وتنفيذ برامج رصد المياه مع موارد وما يتوفر من مع لجمع العينات 

 .بالفعل هناك برنامج قائمالجوفية إن لم يكن 

ل نوع من أنواع كيوفرها الرئيسية، التي العناصر الغذائية الكيميائية وبارمترات  -مترات الفيزيائيةاواقترحت البار

مثل الملوثات الناشئة أو  ،المرحليبارمترات الرصد إدراج ويمكن  نقطة بداية.ك، 2.1في الجدول المبينة الكتل المائية 

البيولوجية اعتماداً على القدرات واالحتياجات الوطنية، ووفقاً للتشريعات الخاصة بكل بلد، أو المتطلبات المعامالت 

لها مع مترات بشكل منفصل وتحليا. ويمكن اإلبالغ عن هذه البارمعينةأو ملوثات  بضغوطالمتعلقة اإلقليمية والمحلية 

في هذه المرحلة من عملية اإلبالغ غير أنها لم تدرج  ،المياهأو تدهور نوعية تحسن مدى مرور الوقت للتعرف على 

 على الصعيد العالمي.

وهناك العديد من الخطوات المنهجية التي يمكن اتخاذها لزيادة أهمية المؤشر وقيمته في نهاية المطاف. ويشمل ذلك 

 جمع العينات المكانية. وبالنسبةبقدر ما تسمح به الموارد وزيادة في الصغيرة ترسيم حدود وحدات الكتلة المائية 

نوعية  ومعامالتتصنيف أكثر شموالً برامج المزيد من تطبيق إدراج للرصد واإلبالغ على الصعيد الوطني، قد يتم 

لعديد من ا تم وضعتقييم نوعيه المياه المخصصة للشروط والمتطلبات المحلية والوطنية. وقد الفرصة لالتاحة مياه 

المياه لالستخدامات المختلفة وتقييم السالمة البيولوجية للنظم اإليكولوجية مة ءمدى مالالمركبة لتحديد المعامالت 

مترات المختارة ذات الوحدات والنطاقات المختلفة إلى نطاق موحد االمائية. وتشمل هذه المؤشرات عادة تحويل البار

جيح معامالت ترتوضع ياضية أكثر تقدماً. وغالباً ما يستخدم دوال رياضية مختلفة، وتقنيات إحصائية أو نماذج ر

المؤشرات الفرعية الناتجة عن طريق نهج وتجمع مترات األخرى. امترات على الباراللتعبير عن أهمية بعض البار

، Abbasiالنتيجة النهائية للمؤشر )لللحصول على تجميع أخرى طرائق ف، أو منطقية أو ضاع  إضافة، أو تجميع م  

 (. Abbasi,2000و

مياه نوعية الفي الواليات المتحدة بشأن مؤشر المؤسسة الوطنية استخدم الستخدام المياه: نوعيان وطنيان معامالن 

(Brown et al. ،1970و ) الالكندي لنوعية البيئة مجلس وزراء معامل( مياهCCME WQI( )CCME ،1999 في ) عدة

يشمل ال ستخدم للمؤشر العالمي،ة التي تالبسيطالبارامترات على غرار وطنية. ومعامالت بلدان أخرى كأساس لوضع 

مترات إضافية. وباإلضافة إلى تواتر اويسمح بإدراج بارالمختارة مترات اللبار ةترجيحأوزاناً  CCME WQIالمؤشر 

سعة والتي التحقق القيم المستهدفة مترات اعدد البارهذا المرشر مترات التي التحقق القيم المستهدفة يراعي االبار

( والمياه Rickwood and Carr, 2009مياه الشرب )لعالمية معامالت . كما تم استخدامه كنموذج معايرة لوضع الدورات

 (.Srebotnjak et al., 2012العذبة بصفة عامة )

 

 األساسية الغذائية العناصر وبارمترات الكيميائية -الفيزيائية البارامترات 2.3.1

لكتل من اتلفة لألنواع المخاألساسية مترات ااقترح عدد من البارلتيسير إمكانية المقارنة بين المؤشرات فيما بين البلدان 

 . بارامتر من هذه البارامتراتالمائية. ويرد أدناه سبب إدراج ووصف كل 
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 األنهار

مهم للكائنات الحية المائية. وتتقلب مستويات األكسجين المذاب بشكل طبيعي مع درجة الحرارة  (DOاألكسجين الذائب )

تركيز يؤدي إلى زيادة  النهرى مجرفي أو شالالت عوائق  سطح األنهار، أوأاضطرابات في وجود ووالملوحة. 

ية على وتنفس الكائنات الحية المائ األكسجين الذائب. ويمكن أيضاً أن يؤثر نشاط التمثيل الضوئي للنباتات المائية

، لة بيولوجياً متحلتركيز األكسجين إلى وجود مواد عضوية االنخفاض الشديد في التركيزات يومياً وموسمياً. وقد يشير 

سبار مثالية باستخدام مفي الظروف ال. ويقاس األكسجين الذائب في الموقع الصرف الصحيمياه كتلك الموجودة في 

ينة المياه عندما يكون األكسجين في ع أنه تتوفر طرائق لقياس األكسجين الذائب للتحليل في المختبر غير ألكسجين،ل

 كيميائياً.  اً ثابت

ية. الكتلة المائتحديد خصائص على يساعد هو مقياس بسيط للمواد الذائبة، مثل األمالح،  :(ECالموصلية الكهربائية )

خالل فترات زيادة التدفق. وإدراج الموصلية الكهربائية  وخاصةوتتغير قيمة الموصلية الكهربائية بشكل طبيعي، 

(ECكبارامتر أساسي يرجع إلى بساطة قياسه )عن النطاقات العادية يمكن أن يستخدم كمؤشر قيمتها وألن انحراف  ا

الكتل المائية. وأكثر الطرائق دقة لقياس الموصلية الكهربائية هي في  مةالعادالمياه أماكن تصريف مثل للتلوث، 

وقت ميدان والجمع في الوقت بين الواقعة استخدام مقياس الموصلية في الموقع، ألن القيم يمكن أن تتغير خالل الفترة 

 . المختبرالتحليل في 

 أنواع الكتل المائيةاألساسية لكل نوع من والمرحلية بارامترات الرصد  2.1الجدول 
 

 المياه الجوفية البحيرة النهر البارامتر 

 البارامتر األساسي

 x x األكسجين الذائب 
 

 x x x الموصلية الكهربائية 

  x x إجمالي النيتروجين المؤكسد

  *النترات
  

x 

 x x أورثوفوسفات
 

 X x x الحمضية مقياس 

 المرحليبارامتر الرصد 

 x x x درجة الحرارة 

 x x التعكر 
 

 الشفافية 
 

x 
 

 x  العسر المائي
 

x 

 x المواد الصلبة العالقة 
  

 x x القلوية 
 

–الرئيسية )األيونات السالبة 
3HCO،–2

4SO،Clꟷ ،

3NOꟷ )  

  
x 

+ ،Na، +K+الرئيسية )األيونات الموجبة 
2Mg، +

2Ca )  
  

x 

 x x إجمالي الفسفور 
 

 أرثوفوسفات
  

x 

 x x  نإجمالي النيتروجي
 

 x x x    النيتريت

 x x x النيتروجين النشادري 

 لألكسجينالعوز الكيميائي لألكسجين/ العوز البيولوجي 
(BOD/COD) 

x 
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د تحديفي يساعد مثل الموصلية الكهربائية، اً، أساسي اً بارامتر( لكونه pHإدراج المقياس اللوغاريتمي للحمضية )يتم 

 على نطاق واسع بسبب تأثيرهاتقاس من البارامترات التي  واحد( pHومقياس الحمضية )الكتلة المائية. خصائص 

تتقلب مكن أن يالتي أيون الهيدروجين في المياه الية علفعلى كثير من العمليات البيولوجية والكيميائية. وهي مقياس 

المياه ي ف اتبشكل طبيعي وخاصة مع تغير الظروف الهيدرولوجية حيث يتغير تركيب المياه في موقع أخذ العين

لنطاقات اعن  ةخارجالتحت السطحية والجريان السطحي أثناء سقوط األمطار. وتشير التغيرات  الجوفية، والتدفقات

 أكثر دقة في الموقعالحمضية تلوث من مصادر صناعية أو من مياه عادمة. ويكون قياس احتمال حدوث الطبيعية إلى 

وقت ميدان وفي الوقت المعاينة ألن القيم يمكن أن تتغير خالل الفترة بين لقياس الجهد الكهربائي باستخدام مسبار 

 التحليل في المختبر.

 العناصر الغذائيةشكل غير عضوي متحلل بيولوجياً للفسفور وهو أحد األورثوفوسفات  (OPورووفوسفات )األ

الضرورية للحياة المائية. ويمكن أن تزيد المدخالت اإلضافية من األنشطة البشرية، مثل الصرف الصحي أو الصرف 

يخفض والزراعي التركيزات بحيث أنها تدعم النمو المفرط للنباتات الذي يؤثر على توازن النظم اإليكولوجية المائية 

ويمكن قياس األورثوفوسفات في الميدان باستخدام مجموعة أدوات لالستخدامات البشرية. المناسبة من نوعية المياه 

االختبار، ولكن يتم تحقيق أكبر قدر من الدقة وحدود الكشف في المختبر. ويمكن أن تتغير تركيزات األروثوفوسفات 

   ساعة.  24يقترح أن يتم تحليل العينات في غضون ومن ثم مع مرور الوقت إذا لم يتم تثبيت العينة 

 النيتروجينشكالن من أشكال  ماتريت وهيلكل من النترات والنمركب مقياس هو  (TONمالي النيتروجين المؤكسد )جإ

ضروري للحياة المائية حيث يمكن أن عنصر غذائي الذائب. والنيتروجين، مثل الفسفور، المؤكسد غير العضوي 

روجين إجمالي النيتاستخدام يكون للمدخالت اإلضافية تأثير ضار على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة. ويقترح 

ترات الالزمة لقياس الناالختزال تكون أكثر وضوحاً والتتطلب خطوة طريقة تحليله المؤكسد، بدالً من النترات، ألن 

يمثل جزء النيتريت من إجمالي النتيروجين المؤكسد في المياه السطحية أقل من واحد في الحاالت م وحدها. وفي معظ

. يئاً واحداً شإجمالي النيتروجين والنترات المؤكسد يمثل عملية، الألغراض لاإلجمالي، ومن ثم، والنيتروجين المئة من 

 هناك مجموعة أدوات متاحة للرصد الموقعي إلجمالي النيتروجين المؤكسد. ، وكما هو الحال بالنسبة لألورثوفوسفات

وم من المحتمل أن البلدان تقالفسفور والنيتروجين كثيرة من هناك أجزاء  -العناصر الغذائيةتحاليل مالحظة بشأن 

لى سبيل ئبة. فع، والذاوالجسيميةرصدها بالفعل بشكل روتيني، بما في ذلك األشكال غير العضوية، والعضوية، ب

نة مقاربتصريف المياه العادمة الملوثة ( مقياساً أكثر فائدة لنوعية المياه TPالمثال، يمكن أن يكون إجمالي الفسفور )

لدان إلى مرحلة هضم أثناء عملية التحليل. وينبغي أن تدرج البيحتاج  هاألرثوفوسفات لكن قياسه يكون أكثر تعقيداً ألنب

 في السياق الوطني. أهم األجزاء 

 x x x )مثل، الزرنيخ أو الفلورايد( غير الثقيلة الفلزات 

 x x x الثقيلةالفلزات 

 x x x المركبات الهيدروكربونية 

 x x x مبيدات اآلفات 

 x x x المركبات الكربونية الطيارة 

 x x x الملوثات الناشئة

 x x x اإلشريكية القولونية

 x x x قولونيات برازية 

 x x x عقديات برازية 

 أ -كلوروفيلال
 

x 
 

 x x البيولوجي  المعامل
 

 
كبارامتر للمياه الجوفية بسبب النترات استعمال يقترح   *

 المخاطر المرتبطة بها على صحة االنسان  
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 البحيرات 

ناية في التفسير علألنهار ولكن النتائج تحتاج إلى البارامترات التي تستخدم البارامترات األساسية للبحيرات هي نفسها 

( EC(، والموصلية الكهربائية )DOطبقات. وستحدد درجة الحرارة، واألكسجين الذائب )مكونة من إذا كانت البحيرة 

طبقات. ويفضل تصميم رصد من مكونة أو غير مكونة المقطع الرأسي للبحيرة ما إذا كانت البحيرة المقيسة عبر 

 (. Chapman ،1996المقطع الرأسي، ودمج العينات من أعماق ثابتة بتواتر منتظم )

 المياه الجوفية 

غالباً ما تكون واحدة ولكن في معظم الحاالت يكون ا مطريقة قياسهمعاً ألن  الموصلية الكهربائية والملوحةتدرج 

جوفية. وكما هو الحال بالنسبة للكتل المائية السطحية، تكون الموصلية معينة من المياه الفقط هو األنسب لكتلة  أحدهما

في المياه الجوفية ة تسرب المياه المالحيثير وبالنسبة للكثير من البلدان  الكهربائية مفيدة لتحديد خصائص المياه الجوفية.

ألغراض الشرب أو الري. وللحصول تستخدم المياه ت مشكلة وفي هذه الحاالت يكون قياس الملوحة أكثر فائدة إذا كان

 قياس كل من الموصلية الكهربائية والملوحة عند رأس البئر.  يجريعلى أكثر النتائج دقة 

لنترات مرتبطة بامعينة صحية شواغل للمياه الجوفية بدالً من إجمالي النيتروجين المؤكسد، ألن هناك تدرج  النترات

لجوفية. ويصل بسهولة لكتل المياه اسهل االنتقال أيون النترات وكمصدر لمياه الشرب. تستخدم المائية  ةالكتلكانت إذا 

 ةون مفيدكتقد  اكبارامتر أساسي ألنهولهذا فإنها تدرج ؛ وقد تنشأ تركيزات النترات المرتفعة من المصادر الزراعية

( WHO ،2011لشرب )االقيمة االسترشادية لمنظمة الصحة العالمية لمياه استخدام . ويقترح للنترات خط األساسلتحديد 

  الحفاظ على نوعية جيدة لمياه النظام اإليكولوجي.استخدام يرمي إلى في هذه الحالة بدالً من 

 المرحلية الرصد بارامترات 2.3.2

تنفذ مع زيادة القدرة. ويمكن أن أن لى األهداف الوطنية وإ المرحليينبغي أن تستند البارامترات المختارة للرصد 

البارامترات ي فالبارامترات الميكروبيولوجية ولم تدرج تصمم هذه البارامترات المختارة لتعكس استخدام الكتل المائية. 

بشكل روتيني في برامج رصد ترصد على الرغم من أنها ذات أهمية خاصة لصحة اإلنسان، إال أنه ال  ااألساسية ألنه

نوعية المياه المحيطة. ومع ذلك، حينما تستخدم الكتل المائية مباشرة لشرب المياه دون معالجة، من المستحسن إدراج 

 مترات الميكروبيولوجية. االبار

لتعكس ضغوطات معينة على نوعية المياه في كل بلد. فعلى سبيل المثال،  المرحلي كما يمكن إدراج بارامترات الرصد

رجة مشكلة دلتعيين اً مناسبيكون الثقيلة الفلزات رصد تركيزات لبرنامج فإن وجود أهمية خاصة، ذا إذا كان التعدين 

حالة أ، لتقييم ال-الكلوروفيلاستخدام مزيد من البارامترات، مثل الستخدام في البحيرات ثمة حاجة والتلوث ومداه. 

 التغذوية أو متطلبات الجودة الستخدامات معينة مثل مياه الشرب أو الترفيه. 

أهمية خاصة بالنسبة للمياه الجوفية التي تستخدم للشرب وهما الزرنيخ والفلورايد. واليتم لهما وهناك بارامتران 

جية تتعلق باألنشطة الجيولو من مصادرن اهتمام إقليمي، ويشتقاان محل يكونفي البارامترات األساسية ألنهما إدراجها 

 لتدريجيةاالبارامترات الرئيسية في قائمة السالبة واأليونات الموجبة إدراج بدالً من األنشطة البشرية. وعلى الرغم من 

لتوازن الجوفية وتسمح بحساب ا، يشجع إجراء الرصد الروتيني لهذه البارامترات ألنها تتيح تحديد خصائص المياه هذه

 الجودة. من التحقق كشكل من أشكال  تحاليلاأليوني لنتائج ال

 واإليكولوجية البيولوجية النهج 2.3.3

ثمة فالنهج البيولوجية واإليكولوجية هنا بحسبانه خطوة متقدمة في تطور رصد نوعية المياه، تقديم على الرغم من أن 

تم تعديل د قالمياه. والطرائق وأنها تستند إليها في تقييم نوعية العديد من البلدان لديها بالفعل مثل هذه اعتراف بأن 

(. WFD-UKTAG 2014، وDickens and Graham 2002وتحسينها على مدى سنوات عديدة )مثل، الطرائق بعض هذه 

لنوعية امل شالقياسات الفيزيائية والكيميائية للحصول على تقييم بنتائج النهج البيولوجية تقرن وفي عدد قليل من البلدان 
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ذه وعلى إدراج ه(. وتشجع جميع البلدان على النظر في وضع نظام بيولوجي عندما تتوفر الموارد EPA 2008المياه )

ربتها تم تجوالتوجد طريقة واحدة عند اإلبالغ عن نوعية المياه لألنهار والبحيرات. هذه الطرائق مثل الطرائق 

يم مفيدة للتقيمعامالت ، ولكن هناك بعض النهج العامة التي يمكن استخدامها لوضع واختبارها على مستوى عالمي

 (.Chapman and Jackson 1996الزماني لنوعية المياه ) وأالمكاني 

الظروف  نة في ظلفي األنهار والبحيرات للعيش في مجتمعات متوازالتي تعيش تكيفت النباتات والحيوانات قد و

النباتات صاب تالفيزيائية والكيميائية المفضلة. وعندما تتغير هذه الظروف، سواء طبيعياً أو نتيجة لألنشطة البشرية، 

ربما تختفي. وبالتالي، يمكن أن يشير وجود أو عدم وجود بل أو تصارع من أجل البقاء، باإلجهاد فتهاجر والحيوانات 

ة النظم نوعيإلى أو القائمة األنواع، في أنواع مختلفة من البيئات المائية إلى الحالة تلك أنواع معينة أو مجموعات من 

ئية الطبيعية، لموائل الماالمعرفة الجيدة باألنواع التي تقع في اتساعد ، وعلى ذلكاإليكولوجية المائية أو الكتلة المائية. 

لكتلة المائية اتتعرض قد ، تحديد نوعية الكتلة المائية. ومع مرور الوقتفي وفهم متطلباتها الفيزيائية والكيميائية 

يزيائي عن طريق أخذ عينات مائية منفصلة للتحليل الفوقد ال تكتشف لفترات زمنية مختلفة وتستمر لتأثيرات عديدة، 

من ذلك، تبقى األنواع النباتية والحيوانية على قيد الحياة في الكتل النقيض وعلى  .متقاربةوالكيميائي على فترات 

وكما هو . االمائية لفترات زمنية تتراوح بين أيام وسنوات وتدمج كافة التأثيرات على الكتلة المائية على مدى حياته

إلى ستناداً ا الحال بالنسبة للقياسات الفيزيائية والكيميائية لنوعية المياه، يمكن وضع أهداف لنوعية المياه البيولوجية

 شديدة الضعف أو ال تصلح لالستخدام البشري. مائية قيمة رقمية تمثل نوعية مياه غير مضطربة لنظم إيكولوجية 

لمجتمعات البيولوجية لإلشارة إلى نوعية المياه. يستند أحدهما على البسيط لدام ستخاالوهناك نهجان رئيسيان يتيحان 

وفرتها النسبية ويستندا اآلخر على المبدأ العام بأن النظام اإليكولوجي مدى ، أو غيابها أو دليليةتحديد وجود كائنات 

 واحد أو اثنين. نوع المائي الصحي يكون لديه تنوع في األنواع بدالً من هيمنة 

جموعة مستوى تحمل أنواع معينة لمعن معرفة علمية تفصيلية يلزم توفر ، الحية الدليليةستخدام مفهوم الكائنات وال

بات سامة ومرك غذائيةالعناصر ال، وتوافر المترسبةمتنوعة من التأثيرات، مثل تركيز األكسجين، والمواد العالقة أو 

. ويمكن أن تظهر األنواع المختارة مجموعة من اآلثار، بما في ذلك الموت )أي الغياب الكامل(، وانخفاض معينة

ب (، والنمو الغير طبيعي )على سبيل المثال، بسبب نقص الغذاء المناسالتكاثرعلى القدرة على د )بسبب التأثيرات اعداأل

ودة جفهرس رقمي لدرجات لوضع أنواع محددة في العينات  أو عدم وجودأو التأثيرات السامة(. ويمكن تسجيل وجود 

ستند على اختبار المؤشر على مجموعة تتقدير الخبراء وينبغي أن المعامالت (. وتتطلب هذه Ziglio et al. 2006المياه )

 واسعة من الكتل المائية. 

نواع تنوع( مع األالاألنواع )ي نطاق فنقص إلى إظهار المتضررة واستخدم المبدأ األساسي الذي تنحو فيه البيئات 

 تنوع رياضية، غالباً ما يشارمعامالت األكثر تحمالً القادرة على التكاثر عددياً بشكل ملحوظ )وفرة عالية( لوضع 

(. Friedrich et al., 1996سيمبسون وغيرهم )ومعامل تنوع تنوع شانون، معامل ، مثل البيولوجيةإليها بالمؤشرات 

ات مقارنات بين الكتل المائية ذلعقد قياساً مطلقاً لنوعية الكتلة المائية واليمكن استخدامها المعامالت مهذه التوفر و

يمكن استخدامها لتحديد التغيرات في النوعية في نفس المواقع على مر الزمن  غير أنهالخصائص الطبيعية المختلفة، 

جية األنواع بيولواً تفصيلياً لتطلب استخدام هذه المؤشرات فهمبين مواقع داخل نفس الكتلة المائية. واليللمقارنة أو 

 من الضروري أن تكون قادرة على فصل وعد فرادى األنواع. غير أنه الموجودة 

المياه جود في الموتركيز الالسامة في أنسجة النباتات والحيوانات المائية بتركيزات تتجاوز المركبات وتتراكم بعض 

مواد سامة في كتلة مائية، مع عدم توافر الموارد أو عدم وجود وجود لتعيين المحيطة. ولذلك، عندما تكون هناك حاجة 

، تستخدم في بعض األحيان األنواع المختارة الموادتلك لجمع عينات من المياه وتحليل التركيزات المنخفضة من 

(. وتشير النتائج إلى تعرض أو عدم تعرض الكائنات الحية للمركب Schafer et al. 2015بيولوجية )كوسيلة رصد 

مية، باستتركيزاته ولكنها لن تشير مباشرة إلى  السام خدام في المياه المحيطة. ويمكن أيضاً أن يشير التقييم القائم على الس 

ياه لنتائج لإلشارة إلى نوعية المالكائنات الحية المائية وعينات من المياه المحيطة، إلى وجود مركبات سامة وتستخدم ا
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ى علمعروفة قد التكون )على الرغم من أن المركبات السامة الدقيقة عدم المقبولية ، أو الرداءة، أو من حيث الجودة

 ، مثالً(.2007( )وكالة البيئة وجه التحديد

 وجمعها البيانات مصادر .3

  المؤشر لحساب الالزمة البيانات من متطلباتال  3.1

لتفاصيل رد مزيد من اينوعية المياه من مواقع الرصد التمثيلية لكتل مائية محددة. و بياناتيتطلب حساب المؤشر جمع 

. وينبغي تجميع المعلومات اإلضافية 4.3و 3.2والتوصيات بشأن تواتر الرصد واختيار مواقع الرصد في القسمين 

الكتلة المائية وكود التعريف المحلي لمواقع الرصد، عندما تكون بشأن مواقع الرصد، مثل اإلحداثيات الجغرافية، واسم 

وفية في المياه الجتتألف لمياه السطحية، وربما لحصر إلى إعداد للتعرف على الكتل المائية، تحتاج البلدان متاحة. و

لمعلومات لالجغرافية في أبسط الحاالت، أو نظام إحداثياتها قائمة من المياه السطحية والجوفية مع من إما إقليم كل بلد 

 تحتاج البلدانلتصنيف نوعية المياه، مجموعة بيانات نظم األنهار، والبحيرات والمياه األخرى. و -(GISالجغرافية )

ذه القيم ه وقد تمثلنوعية مياه "جيدة". ذات  هاكتلة مائية بأنأن تتحقق قبل أن توصف إلى تحديد قيم مستهدفة يجب 

فردي لكل نوع من أنواع الكتل المائية )على تقديم وصف المستهدفة عتبات عامة للبارامترات األساسية، أو يمكن 

سبيل المثال، األنهار، أو البحيرات، أو المياه الجوفية( أو حتى لكل كتلة مائية. وأخيراً، ينبغي تحليل عينات المياه 

التحاليل ، وتسجل نتائج 3.3.1في القسم المبين مترات األساسية، على النحو اللبارالمأخوذة في مواقع الرصد المختارة 

 (. 5في القسم الوارد لكل موقع رصد )انظر المثال 

 األجل والطويلة األجل القصيرة -البيانات مصادر  3.2

من خالل برامج وطنية ودون وطنية لرصد نوعية المياه تشمل أجهزة االستشعار عادة رصد نوعية المياه  جمع بياناتت

ة إلى برامج . وباإلضافلتحليلها كيميائياً وميكروبيولوجياً في الموقع والعينات التي تم جمعها ونقلها إلى المختبرات 

شركات المياه أو الصناعات التي تختبر المياه غير المعالجة قبل خالل الرصد الوطنية، يمكن إجراء القياسات من 

حي. مياه الصرف الصألن تصرف فيها استخدامها أو قبل معالجتها لإلمداد بمياه الشرب، وفي الكتل المائية المعرضة 

لدراسات رصد اترصد منظمات البحوث البيئية والمنظمات غير الحكومية بارامترات نوعية المياه في سياق برامج كما 

 . وبرامج الرصد المتعلقة بالمواطنينالبحثية 

اهظة الثمن بمختبرية نوعية المياه العامة مرافق لتعيين مترات األساسية الموصى بها في هذا المؤشر اوالتتطلب البار

دقة القياس والالميدانية. وينبغي أن يكون نطاق إلجراء القياسات  صغيرةأو متقدمة، وتتوفر أيضاً مجموعة أدوات 

، يزيد تعقيد لرصد األكثر تقدماً لعمليات اللكتل المائية التي تستخدم فيها. وبالنسبة اً لمجموعة األدوات الميدانية مناسب

 ثر تقدماً.  كاألتحليل المرافق بالمرتبطة زيادة االحتياجات مترات الكيميائية والبيولوجية مع اتحليل البارطريقة 

خاصة البرامج المل نهج بيولوجية إضافية ومؤشرات حيوية، بعضها قابل للتكيف بسهولة مع وهناك إمكانية أن تش

ع توسيع نطاق التغطية المكانية وتواتر جمإمكانية وبرامج رصد المنظمات غير الحكومية، وبالتالي زيادة بالمواطنين 

 البيانات. 

لرصد نوعية المياه يحقق اآلن تقدماً ولكنه يقتصر على بارامترات نوعية المياه ( EOواستخدام بيانات رصد األرض )

لبعثات . ونظراً الرتفاع االستبانة المكانية والزمانية لوالكلوروفيل التعكرمثل بالوسائل البصرية التي يمكن اكتشافها 

ة لرصد هم وفعال من حيث التكلفم ضافيالساتلية الحالية والقادمة، يمكن أن توفر بيانات رصد األرض مصدر بيانات إ

 األنهار والبحيرات الكبيرة في المستقبل. 

 البيانات إدارة بشأن توصيات  3.3
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تاج البيانات ضرورية إلنوتداول ، والتحليل، في أثناء المعاينة مراقبة الفعالة للجودةالتعد إجراءات ضمان الجودة و

 ذلك. كلما أمكن بيانات رصد موثوقة للمؤشر. وينبغي تطبيق المعايير الدولية في جميع المراحل، 

  المعاينة جودة ضمان 3.3.1

عينات ها بجمع تألخذ القياسات الموقعية، والطريقة التي  ةالمستخدموالطريقة ينبغي النظر بعناية إلى موقع الجمع، 

. حاليلتللمختبر أو للتحليل الميداني، من أجل تجنب أي تداخل من األنشطة التي قد تؤثر على نتائج القياسات أو الالمياه 

لجمع لعينات أثناء الالمشغل وتلويث  ، واضطراب المشغل من الرواسب،المعاينةفي موقع الصرف ومن أمثلة التداخل 

إلى إعداد مسبق ألخذ العينات. ومن الموصى ات زجاجات جمع العينأو بعده. ويمكن أن تحتاج معدات أخذ العينات أو 

العينات، ووقت تخزين العينات ودرجة حرارتها بعد الجمع، والحد األقصى لمدة أوعية أخذ به اتباع تعليمات إعداد 

فوسفات خالل ال عينات تحليلتعالج المختارة ذات الصلة. ويجب أن لطريقة المعايرة التحليل وفقاً إجراء التخزين قبل 

ساعة من جمعها، وإذا كان جلبها إلى المختبر في خالل هذا اإلطار الزمني غير ممكن، ينبغي النظر في استخدام  24

 أن يكون لهما نطاق كشف محدود.احتمال مراعاة أو مجموعة أدوات ميدانية مع  ةميدانيطريقة 

  التحليلية الجودة ضمان 3.3.2

كان لما كبرية، وينبغي اعتماد المختبرات وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية، تجودة مخوجود برنامج ضمان يوصى ب

 جودة ما تحصلذلك ممكناً، و/أو المشاركة في مراقبة الجودة أو عمليات تقييم األداء بين المختبرات من أجل ضمان 

أي إلشارة إلى المعيارية المختارة، وينبغي التحليلية باإلجراءات االطرائق تحليلية. وينبغي أن تلتزم عليه من نتائج 

 خالل استعراض النتائج وإبالغها. الطرائق ومراعاتها انحرافات عن 

  البيانات جودة ضمان 3.3.3

آلليات لالمختبرات تمتثل يجب أيضاً أن تتبع إجراءات ضمان الجودة للبيانات معايير مقبولة بشكل عام. ويجب أن 

 الكشفاسية حسالكشف )مستوى حساسية لضمان ومراقبة الجودة فيما يتعلق بحدود الثقة، ومستويات التي تستخدمها 

(، وحدود القياس الكمي العملي، الخ. وترد المصطلحات والمبادئ التوجيهية MDLالكشف )طريقة (، ومستوى للجهاز

 . APHA (20**)في 

وينبغي استعراض النتائج للتحقق من نطاقات القيم الصحيحة وألي قياسات تبدو غير صحيحة، على سبيل المثال القيم 

بيانات قاعدة الفي البيانات إدراج قبل  ، كخطوة نهائيةالطباعةفي السلبية للتركيزات أو األخطاء الناجمة عن أخطاء 

 إلستخدامها في حساب المؤشر. 

  البيانات إدارة 3.3.4

ثمة حاجة إلنشاء نظام مناسب لجمع البيانات على الصعيد الوطني. وتشجع جميع البلدان على تقديم بياناتها باستخدام 
متاح في برنامج األمم المتحدة العالمي لرصد نوعية المياه التابع للنظام العالمي للرصد البيئي )انظر النموذج ال

http://web.unep.org/gemswater/what-we-do/freshwater-quality-agenda-2030 الوكاالت موارد ( بمساعدة ودعم
اإلحصائية أو البيئية، والمكاتب الحكومية أو الوزارات. ويمكن تعيين جهات التنسيق الوطنية، مثل تلك التي تمثل 

يانات ذه الوظيفة. وقد اعتمدت قاعدة بالبرنامج العالمي لرصد نوعية المياه التابع للنظام العالمي للرصد البيئي ألداء ه
برنامج األمم المتحدة العالمي لرصد نوعية المياه التابع للنظام العالمي للرصد البيئي، والبيانات واإلحصاءات العالمية 

وهي متاحة اآلن ألخذ البيانات  2014عام ( في الجلسة األولى لجمعية األمم المتحدة للبيئة في GEMStatلنوعية المياه )
لحساب المؤشر، وكذلك قيم المؤشر مع البيانات الشرحية المرتبطة بها. وتتوافر المبادئ التوجيهية الالزمة األولية 

والتي تصف أيضاً متطلبات البيانات الشرحية الالزمة لكل محطة وعينة، مثل الموقع  GEMStatلتقديم البيانات من 
 التحليل. وطرائق 

  بخطوة خطوة المؤشر وحساب البيانات جمع .4
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  الحالية القدرات تقييم 1 الخطوة  4.1

تقييم رسمي ألنشطة رصد نوعية المياه الموجودة على الصعيد الوطني. وقد يمتد ذلك خارج إطار إجراء ينبغي 
مثل الجامعات أو القطاع الخاص، ، ليشمل مؤسسات المياه هيئة التي تحمل المسؤولية الكاملة عن رصدالالوزارة أو 

. وقد تكون المؤسسات األخرى قادرة على 6.3.2إلبالغ عن المؤشر في اقد تفيد يمكن أن تجمع بيانات نوعية المياه 
 المساهمة بالبيانات التاريخية، أو مرافق المختبرات، أو قدرات العمل الميداني. 

  المائية الكتل تحديد 2 الخطوة  4.2

 ثالثة أنواع عامة من الكتل المائية: بين تمييز اليجري  ،6.3.2ألغراض المؤشر 

  والمجاري المائيةاألنهار، والجداول أو الراكدة بما في ذلك الكتل المائية الجارية 
  ومكامن المياهالبحيرات بما في ذلك المتدفقة أو الكتل المائية الساكنة 
  من المكامن المائية واحد أو أكثر بما في ذلك كتل المياه الجوفية 

ويمكن أن تؤدي الخصائص الفيزيائية، بما في ذلك السمات الهيدرولوجية والجيومورفولوجية، والعوامل المناخية 
والخصائص الجيوكيميائية، باإلضافة إلى التلوث من المصادر الثابتة والمصادر غير الثابتة إلى اختالفات مكانية كبيرة 

لمدرجة المياه الجوفية. وينبغي أن ينعكس هذا التباين على الكتل المائية في نوعية المياه في نظم األنهار، والبحيرات، وا
ماثلة تم خصائصذات . وينصح بتقسيم الكتل المائية للفئات المختلفة إلى وحدات منفصلة 6.3.2ضمن نطاق المؤشر 

يزيائية ساس الخصائص الفللسماح بتقييم مجد لجودتها. وقد وضعت العديد من البلدان أطراً ألنواع الكتل المائية على أ
لترسيم حدود الكتل المائية. وفي حالة عدم وجود اإلطار، استخدامها والكيميائية والخصائص ذات الصلة التي يمكن 

الخصائص الفيزيائية للكتل المائية، والضغوط من مصادر التلوث واالستخدامات ب المتعلقةيمكن استخدام المعلومات 
 تقسيم للكتل المائية الكبيرة. المعينة إلجراء مزيد من ال

  السطحية المائية الكتل حدود ترسيم 4.2.1

بيل عها )نهر أو بحيرة، مثالً(. وعلى سانوأعلى أساس تقسيم المياه السطحية إلى كتل مائية  ينبغيفي الخطوة األولى، 
المثال، إذا قطع مسار النهر بحيرة، فإن الحدود بين البحيرة والنهر التي تمد منبع البحيرة ومصبها تكون بمثابة حدود 

 (. 4.1بين ثالث كتل مائية مستقلة )الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الحدود بين أنواع الكتل المائية أساس تحديد الكتل المائية السطحية على  4.1الشكل 

 نهر

 نهر

 بحيرة

 1الكتلة المائية 

 2الكتلة المائية 

 3الكتلة المائية 
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د من التقسيم مزيقد يلزم إجراء الخطوة األولى بالفعل شرط توفير عناصر مميزة وكبيرة، هذه فيه  دالذي تحدحين الفي 

من أهداف التنمية المستدامة  6.3الهدف  صوبالمحرز أدق بدرجة تتناسب مع التقدم رصد  إلتاحة إجراءللكتل المائية 

(SDG .) يمكن أن تكون بمثابة حدود لمزيد من التقسيم  الروافد النهريةولذلك، فإن السمات الهيدرومورفولوجية، مثل

 (. 4.2للكتل المائية في الخطوة الثانية )الشكل 

وعلى الرغم من أن المعايير المذكورة أعاله وحدها كافية لتحديد الكتل المائية، هناك مزيد من االعتبارات التي يمكن 

 6.3لهدف انحو تحقيق رصد دقيق للتقدم المحرز إلتاحة الفرصة إلجراء أن تساعد في صقل الكتل المائية السطحية 

(. ولذلك، يمكن أن تؤخذ مناطق ذات ضغوطات وتأثيرات معينة )مصدر نشر SDGأهداف التنمية المستدامة )من 

من الزراعة أو المصادر الثابتة لتصريف المياه الصناعية، مثالً( في االعتبار وكذلك  العناصر الغذائيةمدخالت 

وعالوة على ذلك، لالستجمام ومصائد األسماك(.  ةالمناطق المخصصة الستخدامات محددة )مياه الشرب، والمياه المعد

يمكن أن يتضمن تحديد الكتل المائية مناطق خاصة لحماية الطبيعة. وفي العديد من البلدان، تعد هذه االعتبارات بالفعل 

في أهداف  6.3.2يمكن نقلها إلى عملية إبالغ المؤشر  ومن ثماليتجزأ من استراتيجيات إدارة ورصد المياه، اً جزء

 التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م س  هيدرومورفولوجية، تق اً بحسبانها حدودالروافد النهرية باستخدام التقسيم الفرعي لكتلة مائية نهرية  4.2الشكل 

 النظام إلى والث كتل مائية. 

 الجوفية المائية الكتل حدود ترسيم 4.2.2

 للحالة العامة والكيميائية للمياه الجوفية. ولذلك، ينبغي أن ينحصر اً مناسبوصفاً العناصر المحددة ككتل تتيح يجب أن 

مدى كتلة المياه الجوفية بين انقسامات تدفق المياه الجوفية، وذلك باستخدام مستجمعات المياه السطحية والحدود 

لى إأن يستند فمن الضروري مزيد من التقسيم لزم إجراء ذا الجيولوجية كبديل عندما تكون المعلومات محدودة. وإ

 مستوى المياه الجوفية أو على خطوط تدفق المياه الجوفية، عند االقتضاء. 

 

 1لة المائية الكت

 3الكتلة المائية 

 2الكتلة المائية 
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  الرصد مواقع اختيار 3 الخطوة 4.3

صلة. وتحتاج وحدات منفإلى كل كتلة مائية طرائق لتقسيم ألنواع الكتل المائية وتقترح تصوراً تقدم الخطوات السابقة 
حتاج يوالكمية وتوزيع مواقع العينات داخل كل كتلة مائية إلى دراسة متأنية لضمان تقييم الكتلة المائية بشكل مالئم. 

افق إيجاد تومن الضروري موظفين وموارد مختبرية؛ وعندما تكون الموارد محدودة، يكون إلى وتحليلها  اتجمع العين
 كانية وتواتر جمع العينات.بين التغطية الممالئم 

تقييم لمواقع  ىيجر، ثم 6.3.2المواقع المفضلة لرصد المؤشر تحدد وتستخدم ثالث مراحل الختيار مواقع الرصد: أوالً 
عن طريق مواءمة  6.3.2 لرصد المؤشر ةقع النهائياحدد الموتالرصد المستخدمة حالياً في البرامج القائمة، وأخيراً 

المواقع القائمة مع مواقع الرصد المفضلة، على أفضل نحو ممكن. وينبغي أن تعكس مواقع الرصد الضغوطات العادية 
ن مدى ميدانية للتحقق ممسوح  إلجراءحاجة تدعو ال. وقد تتأثرلم التي تقتصر على المواقع أال وفي الكتلة المائية 

 مالءمة الموقع المقترح. وفيما يلي الخطوات الرئيسية ألنواع الكتل المائية الثالث. 

 األنهار 4.3.1

ينبغي توزيع مواقع الرصد في جميع أنحاء الشبكة النهرية، بما في ذلك مواقع منابع المياه التي عادة ما تكون أقل تأثراً 
اقع مستجمعات المياه التي يمكن أن تتعرض لمجموعة متنوعة من الضغوط، وعند باألنشطة البشرية، ومنتصف مو

موقع رصد واحد على األقل لكل كتلة مائية اختيار لتقاء مع نهر، أو بحيرة، أو مصب آخر. ويقترح نقاط االأقصى 
نظم لتمثيل نوعية المياه في الكاف غير  ذلك يكوننهرية، ولكن هذا يعتمد على حجم الكتلة المائية وبالتي، يمكن أن 

خمسة مواقع رصد متاحة، العام لموقع ال 4.3الكبيرة والمتنوعة، وربما تكون هناك حاجة لمواقع إضافية. ويبين الشكل 
في منتصف مستجمعات المياه يمثل كل منهما رافداً رئيسياً وواحد آخران  نافي مواقع منابع المياه، واثناثنان منها 

 .المصبفي أقصى نقطة  لنقطة تقع عند

       

 أمولة على مواقع الرصد في كتلة مائية نهرية   4.3الشكل 

 مفتاح ال

 الرصد ةمحط 

 نهر 

 كتلة مائية مختارة  

 مدى الكتلة المائية  

 

  :www.hydrosheds.org //http-مصدر البيانات



6دليل المراقبة المتكاملة للهدف  من أهداف التنمية المستدامة   

 6-3-2منهجية للمراقبة المفّصلة للمؤشر 

 

 
14 

. وينبغي مالعا لمواقع على مستوى الموقعدراسة ا، يتعين ةالمائية الواسعبمجرد تحديد مواقع الرصد في نطاق الكتلة 

قربة إذا كان الموقع على مقد التكون المياه مختلطة بما فيه الكفاية أن تكون درجة اختالط المياه في الموقع معروفة. و

ذا كانت أو إطباقياً التدفق  ذا كانإ ئاً . ويمكن أن يكون الخلط بطيمياه عادمةفيه تصرف مكان من من التقاء رافدين أو 

المياه ذات درجات حرارة مختلفة. ويعتمد اختالط المياه على عرض النهر وعمقه. وإذا كان هناك عدم يقين، يمكن 

 الموصلية عند نقاط عبر النهر على أعماق مختلفة. أو التحقق منه عن طريق قياس درجة الحرارة 

، وتتيح أخذ عادة إليها الوصوليمكن مالئمة لمواقع رصد النهر حيث يسهل التعرف عليها، و أماكنالجسور  وتعد

 . هرين عينات من وسط النهر كما تسمح بتقدير التدفق، إذا تم تقييد التدفق كله تحت هيكل الجسر وكان للجسر مقياس

 البحيرات 4.3.2

ييم البحيرات ويمكن تق .البحيرة وعمقهاحجم على  اً كبير اعتماداً يعتمد عدد العينات الالزمة لتقييم نوعية مياه البحيرات 

يتطلب إن ذلك ففي البحيرات الكبيرة والعميقة أما من منتصف البحيرة، تؤخذ والضحلة باستخدام عينة واحدة  الصغيرة

وعلى أعماق من مواقع عديدة فترة بقاء المياه. وقد يكون من الضروري أخذ عينات معرفة فهماً لقياس األعماق و

 أدناه أمثلة لمواقع الرصد ألنواع مختلفة من البحيرات.  4.4متعددة. ويقدم الشكل 

 

 

رأسية معاينة إجراء إلى حاجة تدعو المواقع رصد البحيرات ألنواع مختلفة من البحيرات. وقد لأمولة  4.4 الشكل

 . موقعفي كل 

  الجوفية المياه 4.3.3

ينبغي تقييم ذلك و الموارد المائية للبلد.نسبة إسهامها في بحسب اختالفاً كبيراً تختلف األهمية النسبية للمياه الجوفية 

 عالة،ف البرامج الوطنية لرصد نوعية المياه الجوفيةولكي تكون عند تحديد الموارد المخصصة لرصد المياه الجوفية. 

ص معرفة خصائو، يجب رصدهاقائمة  آبارفي حالة وجود و .البلدفي األرضية فهم كامل للهيدرولوجيا  ينبغي وجود

ي وف ، ومعدل إعادة ملء البئر.نفسه حتى الغالف المثقب، وطول الغالف المثقبوالعمق العمق، مثل منها بئر كل 

 آبار مياه الشرب القائمة. آبار قائمة لرصدها؛ يمكن استخدام الينابيع أو حالة عدم وجود 

 مفتاح ال

 محطة رصد

 نهر

 كتلة البحيرة

بحيرة كبيرة ذات 

 حوض واحد
بحيرة كبيرة متعددة 

 األحواض 
 بحيرات صغيرة
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 الهدف تحديد أجل من البيانات جمع 4 الخطوة  4.4

( وجود معايير وطنية لنوعية i)يمكن أن تقع البلدان في واحدة من ثالث فئات محتملة فيما يتعلق بتحديد األهداف: 

( بيانات نوعية iiiقيم وطنية مستهدفة؛ )ولكن مع عدم وجود ( وجود البيانات iiالمياه المحيطة لكافة البارامترات؛ )

فإن هذه الخطوة من خطوات وقعت البلدان في الفئة األولى، إذا  كافية.المياه المتاحة لوضع القيم المستهدفة غير 

فئة الثانية في الالبلدان وإذا وقعت المنهجية غير ضرورية ويمكن استخدام معايير نوعية المياه القائمة كقيم مستهدفة. 

يانات إذا كانت البما لتحديد تكون هناك حاجة الستعراض منتظم  المياه للبارامترات المحددة،بيانات نوعية وتوافرت 

نفيذ وستحتاج البلدان في الفئة الثالثة إلى تالقيم المستهدفة ذات الصلة على الصعيد الوطني. الموجودة كافية لوضع 

، وربما وفي الواقع قد تجد البلدان نفسها بين الفئاتبيانات كافية لوضع قيم مستهدفة. رصد نوعية المياه لجمع لبرنامج 

 دون غيرها. ا بيانات كافية لوضع القيم المستهدفة لبعض البارامترات لديهيكون 

فعلى احد، والتي تندرج تحت نوع وطنية التي تنطبق على جميع الكتل المائية قيماً والقيم المستهدفة يمكن أن تكون 

)انظر  األنهار في أيرلنداعلى  / لترفوسفات ملليغرام 0.035المتوسط السنوي لتركيز الفوسفات لـ ينطبق سبيل المثال 

لمستهدفة القيمة اقد التكون  ،فمثالً لكتل المائية. يمكن أن تكون القيم المستهدفة خاصة باوبدالً من ذلك،  (.8.1المرفق 

ق في جميع الكتل المائية بسبب الخصائص الجيولوجية يقابلة للتحق / لترفوسفات ملليغرام 0.035الوطنية للفوسفات لـ

المحلية، ومن ثم ستكون هناك حاجة لعدد من العينات من مواقع لم تتأثر بالمصادر البشرية للفوسفات الستخالص قيمة 

ولكنها  ل،بلدان أخرى كبديعن المنشورة . ويمكن استخدام القيم المستهدفة لنوعية المياه يمكن تحقيقهامستهدفة محلية 

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي بذل جهود لمواءمة القيم المستهدفة للكتل قد التكون مناسبة تماماً على الصعيد الوطني. 

المتعلقة  هدافاأللمبادئ التوجيهية ول أمثلة 8.1وترد في المرفق المائية العابرة للحدود بين جميع البلدان المجاورة. 

 .المنشورة بنوعية المياه

  المستهدفة القيمة وضع نهج 4.4.1

ن سنة لبيانات ع مختلفةونظم هيدرولوجية مواسم باستخدام العينات التي تم جمعها خالل  قيم مستهدفةتحتاج وضع 

ماال زم ويلوضع أنسب قيم مستهدفة. وينصح بزيادة تواتر جمع العينات خالل هذه المرحلة لضمان . واحدة على األقل

كما هو و من العينات.عدد ولكن سيتم وضع قيم مستهدفة أكثر مالءمة إذا استخدم أكبر يقل عن أربع نقاط بيانات، 

 الظروف الهيدرولوجية الشاذةألن نة يفي أثناء المعاالظروف الهيدرولوجية من تدوين البد الحال مع أي برنامج رصد 

هدفة لنوعية التي لم تتأثر لتحديد القيم المستمواقع الرصد وينبغي استخدام يمكن أن تؤثر على بعض نتائج البارامترات. 

وضع لوعلى سبيل المثال، يمكن أن يستخدم موقع منابع المياه في كتلة مائية نهرية المياه الجيدة داخل الكتلة المائية. 

 . بأكملهاقيم مستهدفة للكتلة المائية 

لها ترات وبعض البارامتستند على البارامترات التي يجري قياسها.  ة أنواعويمكن أن تكون القيم المستهدفة من ثالث

يز تركالتجاوز عدم ينبغي وكمثال على ذلك،  .هذه القيمة تجاوزعدم  ينبغي هقيمة مستهدفة "عليا" وهذا يعني أن

وبعض القيم ستكون "أقل" من القيم المستهدفة، وهذا يعني أن / لتر. فوسفات ملليغرام 0.035لـ للفوسفات  المستهدف

عندما تكون  في األنهاروعلى سبيل المثال سيكون األكسجين الذائب  .قيمة المستهدفتقع تحت أال يجب القيمة المقيسة 

درجة  20/ لتر أقل من القيمة المستهدفة للمياه التي تقل درجة حرارتها عن فوسفات ملليغرام 9.5لـ  القيمة المستهدفة

يل . وعلى سباتالبارامتر ههذقيم ل المقبول العاديالنطاق وهو "، نطاقاً وأخيراً سيكون لبعض البارامترات "مئوية. 

واالنحراف لبحيرة معينة،  مقبوالً ميكروثانية/ سم  700و 500نطاق للموصلية الكهربائية بين  المثال، يمكن أن يكون

 عن هذا النطاق يمكن أن يكون دليالً على وجود مشكلة في نوعية المياه التي قد تحتاج لمزيد من البحث. 
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  المؤشر حساب أجل من البيانات جمع 5 الخطوة 4.5

المؤشر هي القياسات التي تم الحصول عليها عن طريق تحليل عينات المياه  لحسابالالزمة الحد األدنى من البيانات 

على وينبغي أن تؤخذ العينات بشكل منتظم،  (.2.1)الجدول  المائيةلجميع البارامترات األساسية المناسبة لنوع الكتلة 

وحتى إذا تم إدخال محطات رصد جديدة، من نفس المواقع. وكل عام، السنة دة، أو في نفس الوقت من فترات محد

 من ثمولنتائج للمقارنة من عام إلى آخر، قابلية اذلك يضمن وينبغي أن يستمر جمع البيانات من المواقع األصلية. 

عن طريق ويمكن جمع بيانات الرصد الالزمة لحساب المؤشر  .الوقت ورمرمع تغير للات اتجاه أي حدوث يظهر

تشارك فيها وكاالت ومنظمات مختلفة. ولذلك، من المهم إنشاء وصيانة مستودعات بيانات مركزية برامج رصد مختلفة 

لضمان التوافق في وحدات اإلبالغ بين جميع ، مختلف الجهات المعنيةعلى المستوى الوطني تجمع البيانات من 

لمؤشر من أجل حساب ا موقع معاينة وينبغي جمع البيانات لكل بارامتر أساسي في كلالوكاالت التي تقدم البيانات. 

    .5في القسم  أدناهكما هو موضح في المثال 

ياه. عية المبقياسات نوالمتعلقة وينبغي أن يحتفظ مستودع البيانات المركزي بجميع البيانات الشرحية ذات الصلة 

 ائية.مالكتلة الات داخل عين ووصفها مع اإلحداثيات الجغرافية لكل موقع أخذت منهمواقع الرصد، أماكن ويشمل ذلك 

ول التي قد تؤثر على النتائج التحليلة التي تم الحصإلى جانب المعلومات األخرى وينبغي تسجيل نوع الكتلة المائية 

 . المياه غير عادي أو اضطراب الكتلة المائية، مثالً(منسوب )عليها 

تحديد ل عن القيم المستهدفة أو النطاقات الوطنية المستخدمةوعند التقديم النهائي للبيانات، من الضروري أيضاً اإلبالغ 

نبغي يوإذا تباينت القيم المستهدفة للكتل المائية المختلفة،  .رصد ما إذا كان قد تم الوصول إلى حالة جيدة في كل محطة

   القيمة المستهدفة المناسبة مع البيانات من الكتل المائية ذات الصلة.  إبالغ

  المياه نوعية تصنيف 6 الخطوة 4.6

ارامترات بيانات الرصد للب توافقإلى  ، يستخدم مؤشر بسيط يستندالمرحليمن أجل القيام بالخطوة األولى من الرصد 

القيم المستهدفة المحددة لتصنيف نوعية الكتلة المائية. وتقارن قيم الرصد لجميع البارامترات األساسية،  األساسية مع

لة . ويعرف المعامل بأنه النسبة المئوية لقيم الرصد الممتثمع القيم المستهدفةلجميع مواقع الرصد داخل الكتلة المائية، و

 : للقيم المستهدفة

  

 حيث 

 لقيم المستهدفةالمتوافقة مع االمرصودة قيم الهو عدد  

 المرصودةقيم الهو إجمالي عدد  

ة وقابلة ثمحد   لحساب المؤشر لضمان أن تكون النتائج حد أقصىكفقط  سنواتآخر ثالث بيانات استخدام يستحسن 

 للمقارنة على الصعيد العالمي.

حددت لك، ولذوالتحليل والمعالجة الالحقة للبيانات. وتكون بيانات الرصد حتماً عرضة لألخطاء الناتجة عن المعاينة، 

كتلة تصنف الوبالتالي،  "جيدة". ككتل ذات نوعيةتصنيف الكتل المائية ل في المئة 80التوافق نسبة  بلوغ عند عتبة

من جميع محطات الرصد داخل الكتلة وفي المئة على األقل من جميع بيانات الرصد  80إذا كان بجودة النوعية المائية 

  األهداف الخاصة بها.مع متوافقاً المائية 
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  المرحلي للرصد الالحقة المستويات 4.6.1

صف نوعية المياه تيمكن أن تبلغ البلدان عن مجموعة واسعة من بارامترات ، المرحليفي المستويات الالحقة للرصد 

 هذه البارامترات بشكل مستقل عن البارامترات األساسيةامل وتع الكيميائية واإليكولوجية للكتل المائية.النوعية 

دان قدرة غالبية البلتزداد في المستقبل عندما  قد يتغير ذلكعلى أن . 6.3.2عن المؤشر والتستخدم حالياً لإلبالغ العالمي 

 على رصد البارامترات الكيميائية والبيولوجية. 

خاصة والنسبة للمواد الكيميائية في النظم اإليكولوجية المائية التي تشكل خطراً على صحة االنسان والحياة المائية، وب

على  القيم هذه تطبيقوعند  .بعين االعتبار آثارها السلبيةتأخذ  قيم مستهدفةوتطبيق وضع بيوصى المواد السامة، 

 .يدةحتى يمكن وصفها بأنها ذات نوعية جللكتلة المائية تجاوز القيم المستهدفة عدم ينبغي  تصنيف الكتل المائية،

على لة المائية الكتالالزمة لتصنيف والبارامترات بشأن الخطوات  ولتصنيف الجودة البيئية، يصعب تقديم توصيات

لتي ا الظروف المرجعيةوتقلبية البيئية الحالية المعامالت ويرجع ذلك إلى وفرة . إيكولوجية "جيدة"أنها ذات حالة 

مع خاصة بها التصنيف الأن تضع البلدان معايير بيوصى ولذلك،  .هلكل كتلة مائية على حدتحتاج إلى تقييم مستقل 

 . بأنها "جيدة" أو "غير جيدة" لكتل المائيةالحالة اإليكولوجية لالمستوى الالزم من التفصيل لتقيم 

  الجيدة النوعية ذات المائية الكتل نسبة حساب 7 الخطوة  4.7

إلى المستوى الوطني عن طريق حساب نسبة الكتل العامة من حيث حالتها تجمع نتائج تصنيف فرادى الكتل المائية 

 عدد الكتل المائية المصنفة: من إجمالي المصنفة بأن حالتها العامة جيدة كنسبة مئوية المائية 

 نسبة الكتل المائية ذات النوعية الجيدة = 

  
  الكتل المائية المصنفة بأن حالتها العامة جيدةعدد 

 إجمالي عدد الكتل المائية المصنفة  

  البرنامج استعراض 8 الخطوة  4.8

 .نيروتيلفعالية البرامج بشكل منهجي ينبغي إجراء استعراض مع جميع برامج رصد نوعية المياه، كما هو الحال 

من التصميم وحتى اإلبالغ بهدف تحسين الكفاءة وضمان بدءاً أن يشمل االستعراض جميع مراحل البرنامج وينبغي 

مع يث وتحتاج إلى تحد تكون ثابتةقلما وبرامج الرصد بطبيعتها  من أعلى مستوى ممكن.المجمعة أن تكون البيانات 

  أو نشوء ضغوطات جديدة على نوعية المياه في الكتلة المائية.معلومات جديدة توافر زيادة 

 وخالل هذه العملية يمكن تحديد الحاجة إلى مزيدالتي يقوم عليها البرنامج.  عام لالفتراضات وينبغي إجراء استعراض

تيارها أن مواقع الرصد لم يتم اخيعني قد عدم كفاية بيانات قياس أعماق البحيرة . فعلى سبيل المثال، من أعمال المسح

يمكن أن تحدد وعالوة على ذلك، . ألعماقوستكون هناك حاجة إلجراء مسح تفصيلي لقياس ا على النحو األمثل،

اط لنقهناك حاجة أن ما إذا كانت المواقع مناسبة أو الشاملة لجميع مواقع الرصد المستخدمة في البرنامج تحاليل ال

           . للمعاينة إضافية

غ النتائج وتحليلها، وإبال، المختبر، ونقلها إلى العيناتالتشغيل المطبقة خالل جمع إجراءات وينبغي أيضاً استعراض 

تكشف ن أن يمك، فعلى سبيل المثالمجاالت التحسين الممكنة. للتعرف على إدارة البيانات ينبغي أيضاً استعراض و

نتيجة وبين جمع العينة وتحليلها يتجاوز الحد الموصى به لبعض البارامترات. الذي ينقضي هذه العملية أن الوقت 

 لتقليل وقت النقل. قد تكون هناك حاجة ألخذ العينات بطريقة أمثل لذلك، 
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برز ذلك ما إذا وينبغي أن ي. القيم المستهدفة في ضوءخالل فترة االستعراض هو تقييم القيم المقيسة والنشاط األساسي 

ع التدابير تساعد على تشجيأو متساهلة للغاية، وبالتالي الفي الواقع كانت األهداف صارمة للغاية وغير قابلة للتحقيق 

 الرامية إلى تحسين نوعية المياه على الصعيد الوطني. 

  ألنهارل رصدال من األول المستوى على موال .5

وض باإلضافة إلى حساب المؤشر لح، التعرف على الكتل المائية وتصنيفها بعد ذلكفي هذا المثال، يتم إجراء عملية 

 اً جزءتمثل مواقع رصد  ةخمسإلى جانب ، تخيليوتصور الخريطة مجرى نهر  .5.1موضح في الشكل ، كما هو النهر

صب أن يغير أن النهر يمكن . المصبيصب في محيط وله موقع رصد عند  والنهر له ذراع رئيسيمن شبكة الرصد. 

ى عالوة عل كتلة مائية.كالنهر تجعل من الممكن النظر إلى . وهذه النقطة أو الحدود آخرأو حتى في بلد في بحيرة 

  تجمعاتها. وعند أحد رؤس مس االلتقاءنقطة وكال الرافدين لهما موقع رصد قريب من تحديد منبع التقاء رافدين رئسيين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المجرىمواقع الرصد على طول في الموال، إلى جانب ي المستخدم حوض النهرال 5.1الشكل 

 

ئيسيين والتقاء رافدين رمواقع الرصد فإن كتلة مائية واحدة، بكامله بحسبانه نظام النهر النظر إلى أنه يمكن حين في 

واليحدد  (.5.2إلى ثالث كتل مائية منفصلة عند نقطة االلتقاء )انظر الشكل  ينظام النهرالبما يكفي لتقسيم من األهمية 

ي إبالغ فكبيرة بما يكفي إلدراجها بشكل منفصل ليست ألنها قائمة بذاتها مائية  باعتبارها كتالً رأس المستجمعات 

من كبر توفر عدد أإذا  على سبيل المثال، مزيد من التقسيم في المستقبل،النظر في إجراء يمكن ، غير أنه. 6.3الهدف 

  . ينظام النهرلمن امستقلة أجزاء يمكن تنفيذ وللضغوطات واالستخدامات، أكثر تفصيالً تحاليل وأجريت مواقع الرصد 

003 

001 
004 

005 

55 002 
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 إلى والث كتل مائية.  5.1تقسم حوض نهر الموال في الشكل  5.2الشكل 

 . 6.3.2كوحدات إبالغ خالل حساب المؤشر ثالث كتل مائية منفصلة وكبيرة هذه النظرة تنتج عن  ،ومن ثم

كتل المائية في الخطوة التالية من أجل تصنيف ال القيم المستهدفةيلزم تحديد كتلها المائية، تقوم البلدان بتحديد وبعد أن 
قيم مستهدفة مختلفة ألنواع الكتل المائية المختلفة )لكتل وضع أنه من الممكن ومع  نوعية مياه جيدة. على أنها كتل ذات

م مجموعة واحدة فقط من القيسوى في المثال التخيلي البلد لم يحدد ، الجوفية، مثالً(األنهار، أو البحيرات، أو المياه 
لنوع الهدف، أي ما إذا ويتضمن الجدول أيضاً تعريفاً . 5.1، كما هو مبين في الجدول المائية الثالث كتلللالمستهدفة 

سات من القيم يجب أن تقع القيانطاقاً ، أو دونهاتقع القيم أال ، يجب دنياتجاوزها، أو عتبة عدم يجب كانت عتبة عليا، 
 لكي تصنف الكتلة المائية بأنها "جيدة". ضمنه 

 حساب المؤشر المتعلق بموال الالمستخدمة في  التخيليالقيم المستهدفة للبلد  5.1الجدول 
 

 اسم البارامتر
االسم المختصر 

 للبارامتر
القيمة 
 المستهدفة

 نوع الهدف الوحدة

 أقل / لترملليغرام DO 6 الذائباألكسجين 

 في النطاق  ميكروثانية/ سم EC 300-500 الموصلية الكهربائية 

 في النطاق  - pH 6-8 مقياس الحمضية 

 OP 0.035 أورثوفوسفات 
 فوسفات/ ملليغرام

 لتر
 أعلى

 مجموع النيتروجين المؤكسد
 )نترات+ نيتريت(

TON 1.8 
نترات/  ملليغرام
 لتر

 أعلى 

لبارامترات افي المئة من نتائج تحليل  80حققت نوعية مياه "جيدة" إذا ذات  هاكتلة مائية بأنأي وتعرف هذه المنهجية 
لة يجب تقييم نتائج التحليل لكل موقع رصد داخل الكتولهذا، . لها المستهدفةالقيم  الكتلة المائيةاألساسية المأخوذة من 

 فيلها المستهدفة لقيم االتحليل التي تحقق قيم المئوية لنسبة اليجب أن تحسب و المستهدفة.مع القيم ا لتوافقهالمائية وفقاً 
 ومن أجل التكرار، يرد هنا نهج تدريجي لحساب المؤشر. كتلة مائية. 

للفترة المشمولة بالتقرير " 001أساسية تمت معاينتها عند "المحطة نتائج التحليل لخمسة بارامترات  5.2يبين الجدول 
موقع رصد سوى لها ليس التي " فقط، 1البيانات من الكتلة المائية "النهر  5.2ويغطي الجدول  .2016تغطي العام التي 
صد وفي حالة وجود مواقع رتم تجميع البيانات بطريقة مماثلة. في هذا المثال، وبالنسبة لمواقع الرصد األخرى  واحد.

 . يجري تجميعها بالطريقة نفسهامتعددة في نفس الكتلة المائية، ينبغي أن 

001 
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 موقع رصد واحدها للبارامترات األساسية لكتلة مائية ب التخيليقيم التحليل  5.2الجدول 

 

 1النهر  

 001 المحطة  

 التاريخ
/ ملليغراماألكسجين الذائب )

 لتر(

الكهربائية الموصلية 

 )ميكروثانية/ سم(
pH 

أورثوفوسفات 

فوسفات/  ملليغرام)

 لتر(

مجموع النيتروجين 

 ملليغرامالمؤكسد )

 نترات/ لتر(

2016-01-23 5.2 410 7.0 0.16 0.71 

2016-02-20 8.0 450 6.8 0.18 1.09 

2016-04-04 5.4 432 7.0 0.20 0.43 

2016-05-10 5.8 455 7.0 0.26 0.62 

2016-06-12 6.9 429 7.1 0.15 1.90 

2016-08-04 9.0 401 7.3 0.07 2.10 

2016-09-21 7.2 434 7.2 0.10 2.50 

2016-10-19 7.2 398 7.1 0.16 1.06 

2016-11-15 7.9 389 6.9 0.18 0.46 

2016-12-24 6.6 390 7.0 0.25 0.04 

  ةالمستهدفالقيم للة تشير إلى عدم تحقيق المظالحظ أن الخانات * 

 
لت امتوالتي والنسب المئوية للقيم لقيم المستهدفة ل 5.2البارامترات األساسية في الجدول قيم امتوال تقييم  5.3الجدول 
 لكل بارامتر أساسي )الصف األخير(. لألهداف 

القيم بقيم التحليل رادى فلقيم المستهدفة في الخطوة التالية حيث تقارن االمتثال لواستناداً إلى نتائج التحليل، سيتم تقييم 

وأسهل طريقة للقيام بذلك هي تجميع جدول منفصل، تحصل فيه كل نتيجة تحليل  .معدل امتثالهاويقيم المستهدفة 

 :على سبيل المثاللبارامتر أساسي على درجة بناء على قيمتها بالنسبة إلى الهدف، 

 إذا حققت القيمة المستهدفة" 1" خصص 

 " إذا لم تحقق القيمة المستهدفة 0خصص " 

امتثلت للهدف تحليل كل وقيمت قيمة  .5.3في الجدول  "1للكتلة المائية "النهر " 001"للمحطة نتائج هذه العملية وترد 

بة نساليمكن حساب ، واستناداً إلى هذه التقييماتلهدف. تمتثل لال عندما  "صفر"بإعطائها  وأ"، 1"القيمة بإعطائها 

 1النهر  

 001المحطة  

 أورثوفوسفات pH الموصلية الكهربائية األكسجين الذائب التاريخ
مجموع النيتروجين 

 المؤكسد

2016-01-23 0 1 1 0 1 

2016-02-20 1 1 1 0 1 

2016-04-04 0 1 1 0 1 

2016-05-10 0 1 1 0 1 

2016-06-12 1 1 1 0 0 

2016-08-04 1 1 1 0 0 

2016-09-21 1 1 1 0 0 

2016-10-19 1 1 1 0 1 

2016-11-15 1 1 1 0 1 

2016-12-24 1 1 1 0 1 

النسبة المئوية 
 للتوافق

70 100 100 0 70 
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لصف األخير من ابنفس الطريقة التي اتبعت في حساب التي حققت أهدافها لكل بارامتر أساسي، تحاليل قيم الالمئوية ل

، مما أدى إلى نسبة صفر في المئة توافق لهذا األهداف المحددة لهالم تحقق أي من قيم األورثوفوسفات و. 5.3الجدول 

الوقت، بينما توافقت  منفي المئة  70وحقق األكسجين الذائب وإجمالي النيتروجين المؤكسد البارامتر األساسي. 

 في المئة مع أهدافهما.  100بنسبة  pHوالموصلية الكهربائية 

هنا ألن ها غير واردة ولكن "(005" إلى "المحطة 2ونفذت نفس اإلجراءات لمواقع الرصد المتبقية )من "المحطة 

 . نفس الخطوات السابقةخطوات العمل هي 

ويبين  لمائية.لكتلة الكامل اأهدافها حققت لقيم التي المئوية لنسبة الواستناداً إلى التوافق لكل موقع رصد، يمكن حساب 

تم ومن مواقع الرصد الخمسة، موقع محسوبة لكل النسبة المئوية للقيم المتوافقة لكل بارامتر أساسي،  5.4الجدول 

بارامترات الخمسة لكل التوافق لالمئوية لنسبة الل موقع رصد، يحسب متوسط وبالنسبة لكتجميعها حسب الكتلة المائية. 

المئوية نسبة الالصف ")توافق فرادى البارامترات األساسية مع القيم المستهدفة المئوية لنسبة الللحصول على األساسية 

النسبة لصف "لمستوى الكتلة المائية )ايتم حساب التوافق مع القيم المستهدفة . وفي الخطوة التالية، محطة"(ال فيلتوافق ل

ة الموجودة يمكن أخذ القيموإذا كانت الكتلة المائية تحتوي على موقع رصد واحد، لة المائية"(. كتال فيللتوافق المئوية 

عند وجود أكثر أما "(. 1، العمود "النهر 5.4مباشرة )انظر الجدول محطة" ال فيللتوافق النسبة المئوية في الصف "

ط لتوافق على مستوى الكتلة المائية عن طريق حساب متوسالمئوية لنسبة اليمكن حساب من موقع رصد للكتلة المائية، 

ساوي تيوفي كلتا الحالتين، . "(3" و"النهر 2، العمود "النهر 5.4توافق كل موقع رصد )انظر الجدول المئوية لنسبة ال

حقق أهدافها لقيم لكل البارامترات األساسية التي تالمئوية لنسبة الكتلة المائية" مع ال فيللتوافق النسبة المئوية الصف "

  .الفترة المشمولة بالتقريرفي 

سبة التقل بنالمأخوذة من الكتلة المائية أهدافها إذا حققت القيم "جيدة"، ذات نوعية الكتلة المائية بأنها تصنف وأخيراً، 

انظر ) من الوقت. في المئة 80 تقل عن ت أهداف بنسبةأنها "غير جيدة" إذا تحققبأو الوقت،  منفي المئة  80عن 

 تصنيف الكتلة المائية"(.، الصف "5.4الجدول 

 قيم التحليل التي حققت أهدافها أساس النسب المئوية لتصنيف الكتل المائية على  5.4الجدول 

 

لتوافق لكل بارامتر المئوية لنسبة ال
 أساسي

 3النهر  2النهر  1النهر 

 المحطة
001 

 المحطة
002 

 المحطة
003 

 005  المحطة 004  المحطة

DO 70 90 90 70 90 

EC 100 100 100 100 100 

pH 100 90 90 100 80 

OP 0 90 80 10 40 

TON 70 100 100 100 100 

 82 76 92 94 68 طةمحال فيللتوافق النسبة المئوية 

تلة كال فيالنسبة المئوية للتوافق 
 مائية

68 93 79 

 ةغير جيد ةجيد ةغير جيد تصنيف الكتلة المائية

 

 : جيدة"المياه "النوعية ذات  لكتل المائيةلالمئوية نسبة البأنه وفي الخطوة األخيرة، يعبر عن المؤشر 

6.3.2 =
𝑛𝑔

𝑛𝑡
× 100 =

1

3
× 100 = 33.3%   

 . نوعية مياه "جيدة"ذات في المئة من الكتل المائية  33.3بأن  6.3.2عن المؤشر  المثالمن يمكن أن تبلغ البلد 
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  مرفقاتال .8

 

 المسرد  8.1

يذكر مالم ( WMO 2012استندت المفاهيم والتعاريف المستخدمة في المنهجية على األطر والمسارد الدولية القائمة )

 خالف ذلك أدناه. 

 : تشكيل جيولوجي قادر على تخزين ونقل ودر كميات من المياه يمكن استغاللها.مكمن مائي

 . نطاقا مشبعاً : مياه تحت سطحية تشغل مياه جوفية

 : كتلة داخلية من المياه السطحية الدائمة ذات مدى كبير. بحيرة

: تلوث ناجم عن مصادر متناثرة مثل األسمدة، والمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية تلوث غير محدد المصدر

 المستخدمة في الممارسات الزراعية. 

 ماً تمامصدر محدد عن : التلوث الناجم تلوث محدد المصدر

 غير صالحة لالستخدام المقصود منها.فيجعلها : إدخال أي مادة غير مرغوب فيها في المياه التلوث

 مالءمة استخدام المياه للغرض المطلوب. وتقلل تخل بتوازن نظام المياه و وتتداخل معه مواد : ملووات

 عمل بمثابة صرف طبيعي لحوض األرض. مجرى مائي كبير ي/ مائية كبيرة : كتلةالنهر

 : منطقة جغرافية لها منفذ مشترك لجريانها السطحي. حوض النهر

 .أو تقع فوقه : مياه تتدفق على سطح األرضمياه سطحية

 . والنبات: مادة كيميائية يمكن أن تؤثر على الوظائف الفسيولوجية لالنسان، والحيوان مادة سامة

دفق المياه ؛ وعندما تتهاأو تعبرأو تقع عليها الحدود بين بلدين أو أكثر  جوفية تميز سطحية أو: مياه حدودللمياه عابرة 

العابرة للحدود مباشرة في البحر، تنتهي هذه المياه العابرة للحدود في خط مستقيم عبر مصباتها بين النقاط على خط 

 (.UNECE ،1992المياه المنخفضة للضفاف )

 : كتلة من الماء متميزه عن كتل المياه األخرى.   كتلة مائية
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  المستهدفة لقيمل أمثلة  8.1

 جنوب أفريقيا 2 أيرلندا  كندا أستراليا ونيوزيلندا  آالسكا البلد/ الوالية 
األسماك واألحياء  الغرض من اللوائح 

 المائية 

حماية األحياء  1 حماية النظم اإليكولوجية المائية
 المائية

النظم اإليكولوجية المائية ذات  الوضع اإليكولجي جيد
 نوعية جيدة 

في المئة انحراف عن  5 3 9.0 -6.0 أو 4.5 9.0-6.5 8.0-6.0 8.5-6.5 درجة الحمضية
 المعلومات األساسية كحد األقصى 

األكسجين الذائب )النسبة 
 المئوية للتشبع(

 < 110 80-120  80-120 80-120 

األكسجين الذائب 
 لتر(    )ملليغرام

7-
17 

    

  N -إجمالي األمونيا
 )ملليغرام/ لتر( 

 
 

 0.065 .007 

 األمونيا غير المتأينة 
 3NH )ملليغرام/ لتر( 

 
 

19   

+ أيون األمونيوم
4NH

)ميكروغرام نيتروجين/ 
 لتر( 

 6-100    

  NO)3–(نترات 
 / لتر( ملليغرام)

 
 

13   

إجمالي النيتروجين 
 )ميكروغرام/ لتر(

 
 

  500-2500 

    480-100  األنهار المرتفعة    

    1200-200  األنهار الواطئة     

    350  البحيرات     

الفوسفات )ميكروغرام/ 
 لتر(

 0.004 - 0.040  0.035 4 0.005-  0.025 

إجمالي الفوسفات 
 )ملليغرام/ لتر(

 
 

   

    30-10  األنهار المرتفعة    

    100-10  األنهار الواطئة    

    25-10  البحيرات   

الموصلية )ميكروثانية/ 
 سم(

 
 

في المئة انحراف عن  15  
المناطق غير المتأثرة كحد 

 األقصى 

    2200-20  األنهار    

    1500-90  البحيرات     
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العوالق النباتية 
 أ الكلوروفيل 

 )ميكروغرام/ لتر(

     

    5-3  األنهار والجداول 

   or <10.0 9.0>5  5-3  البحيرات والخزانات 
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