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بحيرة البردويل
تقع بحيرة البردويل فى محافظة شمال سيناء وتشغل معظم الساحل السيناوى عمى البحر المتوسط بين خطى طول
وعررض  33o 0' E 31o 9' Nوتمترد بطرول  58كرم تقريبرا وي رل ى

رى عررض ليرا  22كرم وتبمرم مسراحتيا حروالى 086

كررم 2وتعتبررر بحيررة البردويررل مررن ىىررم البحيرراو الم ررية لكونيررا ى ررل البحيرراو الشررمالية تموأررا كمررا ىنيررا تحترروى عمررى ىنرواع
عاليررة الدررودة مررن اوسررماك والتررى ي رردر معظررم انتاديررا لمخررارن و ررد بمررم متوسررط ابنترران السررنوى مررن بحيررة البردويررل حروالى
 2.2الف طرن وىر ا يمأرل حروالى  %5.8مرن ادمرالى انتران البحيرراو الم ررية وىرى مرن البحيرراو اليرحمة عاليرة المموحرة
حيث يتراوح العمق بيا بين  6.2و  2متر .يف ل البحيرة عن البحر المتوسط شريط ساحمى رممرى يترراوح عريرو مرن 566

م الررى  5كررم .تعريررو بحي ررة البردويررل فررى الفت ررة اوخي ررة إلررى ترردىور كبيررر فررى إنتاديررة اوسررماك التررى كانررو تشررتير بيررا
كالرردنيس والقرراروص وىسررماك الموسررى باييررافة إلررى تغيررر درروىرى فررى التركي ر

النرروعى لمم رريد حيررث ظيرررو القش ررياو

(الدمبرى والكابوريا) وكانو ليا السيادة فى اينتان حيث ى بح انتاديا يمأل اكأر من  %06من انتان البحيرة عمى حسا
ابنواع اب ت رادية مرن اوسرماك .وتعتبرر بحيررة البردويرل مرن ىىرم المنراطق الترى تسرتقبل الطيرور الميرادرة فرى ف رل الشرتاء
وتت ل بالبحر المتوسط عن طريق فتحتان

ناعيتان يطمق عمييا البواغيز.

النتائج والمناقشة
 الخصائص الهيدروكيميائية
درجة احلرارة
دردة ح اررة المياه من ىىم العوامل المؤأرة عمى البيئة المائية ككل .حيث تؤأر عمى نشاط كل الكائناو الحية
المودودة في المسطحاو المائية من ىسماك وىوام حيوانية وىائماو نباتية وبكتيريا .تراوحو دردة الح اررة المسدمة في
الدراسة الحالية بين ى ل دردة ح اررة (  58.58دردة) مسدمة في محطة( 5التمول) خالل شير فبراير بينما كانو
القيمة العظمى( 22.06دردة) مسدمة في محطة ( 7الدمس) خالل شير ىغسطس وكان المتوسط السنوي العام
لدردة ح اررة مياه البحيرة  22.82دردة مئوية.

شفافية املياه
تعبر دردة شفافية المياه عمى مدى درة اليوء عمى النفا خالل المياه مما يدعل دردة الشفافية ىحد
العوامل اليامة المؤأرة عمى العممياو الحيوية التي تتم داخل المسطحاو المائية .و مو دردة الشفافية في معظم
المحطاو الر د خالل الشيور المختمفة إلى اع البحيرة

مما يدعل بحيرة البردويل تتميز بمياىيا الرائقة.

امللوحة
يق د بمموحة المياه (مدموع اومالح ال ائبة في الماء)
العالية عن مياه البحر نتيدة لزيادة عممية البخر مع مة ىطول اومطار

ى ا وتتميز مياه بحيرة البردويل بمموحتيا
وفي الدراسة الحالية ىويحو النتائج ىن

دردة المموحة تراوحو بين ى ل يمة  ‰20.25في محطة ( 56ىمام بغاز  )Iخالل شير فبراير  .2011بينما ُسدمو

ىعمى يمة  .‰ 87.55في محطة رابعة ( محطة  )52خالل شير ىغسطس  2656وكان المتوسط السنوي العام

.‰88.52

دردة التو يل الكيربي

د ردة التو يل الكيربي ىو تعبير عن درة المياه لتو يل التيار الكيربي وتتأأر ى ه القدرة بكمية

اويوناو المودودة وحركتيا وتكافؤىا تراوحو دردة التو يل الكيربي بين ى ل يمة ( 85.82مممي سيمن/سم )
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بمحطة ( 7الدمس) خالل شير فبراير  2655بينما ُسدمو ىعمى يمة ( 55.88مممي سيمن/سم) في محطة رابعة
(محطة  )52خالل شير ىغسطس  2656وكان المتوسط السنوي العام في البحيرة  08.88مممي سيمن/سم.

تركيز ىيون الييدروچين )(pH

تركيز ىيون الييدروچين من ىىم العوامل المؤأرة عمى البيئة المائية حيث لو تأأير كبير عمى دميع
العممياو الحيوية داخل المسطحاو المائية .كما يمع

تركيز ىيون الييدروچين دو ار ىاما في ترسي

المعادن الأقيمة في المسطحاو المائية .ىويحو الدراسة ىن مياه البحيرة تقع في الدان

ىو وبان

القموي وتراوحو يم تركيز

ىيون الييدرودين لمياه البحيرة بين ى ل يمة  7.52في محطة ( 2الروية) في شير فبراير  2655وىعمى يمة 5.76
في محطة ( 2الزرانيق) في شير ىغسطس بمتوسط سنوي عام في البحيرة . 5.25

اوكسچين ال ائ
يمع

)(DO

دور كبير فى بقاء الكائناو الحية فى المياه كما يؤأر عمى الخ ائص الكيمائية والفزيائية والحيوية

ويتاأر ودود ابكسدين ال ائ

فى المياه بمعدبو البناء اليوئى والتنفس وتبادل الغازاو بين اليواء وسطح المياء

و د تراوح تركيز ابكسدين ال ائ

بين  8.25ممدم/لتر بمحطة  0فى شير اغسطس و 56.05ممدم/لتر بمحطة 2

خالل شير فبراير بمتوسط سنوى  0.02ممدم/لتر.

اوكسچين المستيمك بيولوديا )(BOD
يعبر عن كمية ابكسدين المستيمك بواسطة الكائناو الد يقة

بيولوديا دليل عمى تموث المياه

ويعتبر الزيادة فى تركيز ابكسدين المستيمك

و د تراوح تركيز ابكسدين المستيمك فى البحيرة ما بين 6.68ممدم/لتر فى محطة

 7فى شير اغسطس و 8.65ممدم/لتر فى محطة  52خالل شير فبراير بمتوسط سنوى  5.22ممدم/لتر.

اوكسچين المستيمك كيميائيا )(COD

يعرب عن كمية االكسجني املستهلك الكسدة املوادد العضوية وحتويلها اىل ثاىن اكسيد الكربون وماء ,وكلما قل تركيز االكسجني املستهلك كيميائيا كان دليل على

جودة املياه  ,وقد تراوح تركيز االكسجني املستهلك كيميائيا بالبحرية ما بني 5.6ملجم/لرت مبحطة  56خالل شهر اغسطس و88.56ملجم/لرت مبحطة ( 2نتيجة لزيادة
النشاط الصيدى) خالل شهر نوفمرب وذلك مبتوسط سنوى 55.85ملجم/لرت.

الكبريتيداو )(H2S

تودد فى المياه فى

ورة كبريتيد الييدرودين وال ى ينتج بواسطة البكتريا المودودة فى الرسوبياو والتى تعمل

عمى تحويل الكبريتاو الى كبريتيداو و لك لمح ول عمى ابكسدين كما يمكن ان تودد الكبريتيداو من خالل مياه
ال رف ال حى وال ناعى وال ناعى ويعتبر ى ا المرك

كبريتيد الييدرودين ال ائ

فى الماء سام لالسماك

والكائناو المائية .و د اويحو الدراسة ان البحيرة خالية من الكبريتيداو و لك لزيادة نسبة ابكسدين ال ائ
البحيرة طوال العام.

فى

بمقارنة المتوسطات السنوية لبعض المتغيرات الهيدروجرافية خالل الدراسة الحالية بمثيالتها من المستويات المسموح

بها دولياً وجد اآلتى:

 وددو مستوياو اوس ابيدرودينى في حدود المسموح بيا دوليا (.)0.6 – 2.6
 وددو مستوياو ابكسدين ال ائ

في حدود المسموح بيا دولياً في دميع المحطاو ()8.6-52.0

 وددو مستوياو ابكسدين المستيمك بيولوديا في إطار الحدود المسموح بيا دوليا ) (3.0-6.0mg/lفي دميع
المحطاو مما يؤكد مة الحمل العيوى بمياه البحيرة.

 الكمورفيل – أ ,المواد العالقة الكمية واألمالح المغذية
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كموروفيل -ى )(Chl-a

وىو ال بغة المودودة فى اليائماو النباتية ويمكن ابستدبل من خالليا عمى النشاط الحيوى بالمياه .و د تبين

ان يم الكمورفيل-ى ميمة حيث تراوحو بين  6.6ميكرودرام/لتر بالمحطة  52و8.57ميكرودرام/لتر بالمحطة  0و لك
بمتوسط سنوى لمبحيرة 6.22ميكرودرام/لتر.

المواد العالقة الكميو ((TSM

تراوحو يم المواد العالقة ما بين 2.50مميدرام/لتر بالمحطة  7فى شير مايو و522.22مميدرام/لتر بالمحطة 0

فى شير نوفمبر و لك بمتوسط 25.25مميدرام/لتر و لك نتيدة لمرياح والسيول التى ادتاحو المنطقة.
بمقارنة المتوسطات السنوية لمكموروفيل-أ والمواد العالقة الكمية والتى تم الحصول عميها خالل الدراسة الحالية
بمثيالتها من المسموح بها دوليا اتضح ما يمى:

* ودود الكموروفيل-ى في حدود المستوياو المسموح بيا دوليا ( )5-140µg/lبدميع موا ع البحيرة.
* ودود المواد العالقة الكمية في حدود المستوياو المسموح بيا دوليا ) (25 mg/lبدميع الموا ع باستأناء المحطاو

 0 2 2والتى وددو بيا زيادة و مو إلي  36.78, 36.71, 31.32 mg/lعمى الترتي .

اومررالح المغ ير ررة

ىرى عبرارة عرن مركبراو ائبرة فى الميراه الطبيعيرة وتعتربر ىر ه المركبراو الم ردر الرئيسرى لتغ يرة الكائنراو فى

البيئرة المائيرة خ و را الكائنراو الد يقرة مأرل البكتريرا والطحالر

كمرا تعتبرر ىساسيرة فى عمميرة التمأيرل الغ ائرى لمنباتراو

والحيوانراو فرى ىر ه البيئرة وى ه اومالح عبارة عن مركباو نيترودينية فوسفورية وسميكاو.اومالح النيترودينية عبارة عن
ىمونيا نيتريتاو نتراو والنيترودين الكمى .

مركبات النيتروجين ( أمونيا  ,نيتريتات  ,نترات  ,النيتروجين الكمى)

اومونيا )(NH4-N

سدمو اومونيا ى ل تركيز 6.660مميدرام/لتر بالمحطة  2و لك فى شير نوفمبر (الخريف) بينما ىعمى تركيز

كان  6.28مميدرام/لتر بالمحطة ( 2الروية) و لك فى شير فبراير (الشتاء)

بمتوسط سنوى عام لمبحيرة 6.60

مميدرام/لتر.

النيتريتاو )(NO2-N

تراوحو يم تركيز النتريتاو بين ى ل يمو مطمقو  6.66ميكرودرام/لتر بالمحطاو  7&0وىعمى يمو كانو

 22.22ميكرودرام/لتر بالمحطة ( 2الروية) و لك فى فبراير (الشتاء)

بمتوسط سنوى عام لمبحيرة 8.22

ميكرودرام/لتر .

النتراو)(NO3-N

سدمو النتراو ى ل تركيز 6.660مميدرام/لتر بالمحطة ( 2الروية) و لك فى شير ىغسطس (ال يف) بينما

ىعمى تركيز كان  6.22مميدرام/لتر بالمحطة (0مسقط ابميس) و لك فى شير نوفمبر (الخريف)

بمتوسط سنوى

عام لمبحيرة  6.68مميدرام/لتر.

النيترودين الكمى )(TN
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سدل النيترودين الكمى ى ل تركيز 6.08مميدرام/لتر بالمحطة ( 5الرواق) و لك فى شير فبراير (الشتاء) بينما
ىعمى تركيز كان  0.26مميدرام/لتر بالمحطة ( 8بوغاز )IIو لك فى شير ىغسطس (ال يف)

السنوى العام لمبحيرة  5.72مميدرام/لتر.

وكان المتوسط
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الفوسفور الفعال )(PO4

تراوحو يم تركيزاو الفوسفور الفعال بين ى ل يمو مطمقة  0.00ميكرودرام/لتر وكانو بمحطة 8

(الرواق) فى شير ىغسطس وىكبر يمو مطمقو 25.82ميكرودرام/لتر وكانو بالمحطة ( 0مسقط ابميس)
فى شير نوفمبر (الخريف) بمتوسط سنوى عام لمبحيرة  8.20ميكرودرام/لتر.

الفوسفور الكمى )(TP

تراوحو يم تركيزاو الفوسفور الكمى بين ى ل يمو مطمقة 2.88ميكرودرام/لتر وكانو بمحطة 5

(الرواق) وىكبر يمو مطمقو555.85ميكرودرام/لتر وكانو بالمحطة ( 0مسقط ابميس) فى شير نوفمبر
(الخريف)

بمتوسط عام لمبحيرة  20.26ميكرودرام/لتر.

السميكاو الفعالة )(SiO4-Si

سرردمو الس ررميكاو ى ررل تركي ررز 6.68مميدر ررام/لت ررر بالمحط رة ( 0مس ررقط ابم رريس) و ل ررك ف ررى ش ررير م ررايو
(الربيررع) بينمررا ىعمررى تركيررز كرران 6.57مميد ررام/لتررر بالمحطررة  7و لررك فررى شررير ىغسررطس (ال رريف) بمتوسررط
سنوى عام لمبحيرة 6.22مميدرام/لتر.

 الفمزات الثقيمة


الحدير ر ر ر ررد ت ر ر ر ر رراوح م ر ر ر ر را بر ر ر ر ررين 164.9ميكرود ر ر ر ر ررام/لتر ر ر ر ررر الر ر ر ر ررى  248.4ميكرود ر ر ر ر ررام/لتر ر ر ر ررر بمتوسر ر ر ر ررط



المندني ر ر ررز تر ر ر رراوح م ر ر ررا ب ر ر ررين  6.21ميكرودر ر ر ررام/لت ر ر ررر ال ر ر ررى  16.5ميكرودر ر ر ررام/لت ر ر ررر بمتوس ر ر ررط 10.5

ميكرودرام/لتر .205.5
ميكرودرام/لتر.


النح ر ر ر رراس تر ر ر ر رراوح م ر ر ر ررا ب ر ر ر ررين  3.3ميكرودر ر ر ر ررام/لت ر ر ر ررر ال ر ر ر ررى  10.9ميكرودر ر ر ر ررام/لت ر ر ر ررر بمتوس ر ر ر ررط 6.2



الزنر ر ر ر ررك ت ر ر ر ر رراوح مر ر ر ر ررا بر ر ر ر ررين  112.1ميكرود ر ر ر ر ررام/لتر ر ر ر ررر الر ر ر ر ررى  246.2ميكرود ر ر ر ر ررام/لتر ر ر ر ررر بمتوسر ر ر ر ررط

ميكرودرام/لتر.

ميكرودرام/لتر .162.5


ك ر ر ر ر ررروم تر ر ر ر ر رراوح م ر ر ر ر ررا ب ر ر ر ر ررين  3.4ميكرودر ر ر ر ر ررام/لت ر ر ر ر ررر ال ر ر ر ر ررى  5.3ميكرودر ر ر ر ر ررام/لت ر ر ر ر ررر بمتوس ر ر ر ر ررط 4.4
ميكرودرام/لتر.



نيك ر ر ر ر ررل تر ر ر ر ر رراوح م ر ر ر ر ررا ب ر ر ر ر ررين  4.1ميكرودر ر ر ر ر ررام/لت ر ر ر ر ررر ال ر ر ر ر ررى  8.2ميكرودر ر ر ر ر ررام/لت ر ر ر ر ررر بمتوس ر ر ر ر ررط 5.8

ميكرودرام/لتر.


كر ر ر ر ر ررادميوم ت ر ر ر ر ر رراوح بر ر ر ر ر ررين  0.4ميكرود ر ر ر ر ر ررام/لتر ر ر ر ر ررر الر ر ر ر ر ررى  1.1ميكرود ر ر ر ر ر ررام/لت ر ر ر ر ر ررر بمتوسر ر ر ر ر ررط 0.7
ميكرودرام/لتر.



ر ر ر ر ر ر رراص ت ر ر ر ر ر رراوح بر ر ر ر ر ررين  14.8ميكرود ر ر ر ر ر ررام/لتر ر ر ر ر ررر الر ر ر ر ر ررى  29.67ميكرود ر ر ر ر ر ررام/لتر ر ر ر ر ررر بمتوس ر ر ر ر ر رط

ميكرودرام/لتر .21.46


زئبر ر ر ر ررق ت ر ر ر ر رراوح ب ر ر ر ر ررين  0.12ميكرود ر ر ر ر ررام/لت ر ر ر ر ررر الر ر ر ر ررى  0.202ميكرودر ر ر ر ر ررام/لتر ر ر ر ررر بمتوس ر ر ر ر ررط 0.15
ميكرودرام/لتر .
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المبيدات

يودد حوالى  500نوع من المبيداو الحشرية المستخدمة فى الزراعو (واكأر ما تحوية ى ه المبيداو ىو الكمور

والفوسفور) تعتبر خطورة ى ه المبيداو فى انيا تتنتقل عبر مياه ال رف الزراعى الى مياه الم ارف والبحيراو حيث
تعيش ابسماك وبالتالى فينتقل التموث الييا ويتراكم فى لحوميا وخياشيم ابسماك.
المبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكمور الذائبة فى مياه بحيرة البردويل خالل 0200-0202


و ر ررد ت ر رراوح مركبر رراو فينير ررل متع ر ررددة الكمر ررور ()PCBs

م ر ررا ب ر ررين ( 140.36 19.60نر ررانودرام/لت ر ررر)

و لك بمتوسط  40.17نانودرام/لتر.


ت ر ر رراوح مركبر ر رراو المبير ر ررداو الكمير ر ررة ( )TPمر ر ررا بر ر ررين ( 89.90 11.30نر ر ررانودرام/لت ر ر ررر) و لر ر ررك بمتوسر ر ررط
 32.77نانودرام/لتر.

الهيدروكربونات البترولية

تعد تمك المموأاو من ىخطر المموأاو عمى كل عنا ر البيئة نظ اًر لمتقدم الم ىل لم ناعة في كافة الدول خا ة
ال ناعة في كافة الدول البترول ومخمفاتو ومشتقاتو

الدول المتقدمة ومن ىخطر تمك المموأاو وىو يمأل ع

تعد

تمك المموأاو من ىخطر المموأاو عمى كل عنا ر البيئة نظ اًر لمتقدم الم ىل لم ناعة في كافة الدول خا ة الدول
المتقدمة ومن ىخطر تمك المموأاو وىو يمأل ع

ال ناعة في كافة الدول البترول ومخمفاتو ومشتقاتو.

المواد الهيدروكربونية البترولية الذائبة فى مياه بحيرة البردويل خالل 0200-0202

تراوح متوسطاو التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية ال ائبة مابين  8486ميكرودرام/لتر عند محطة مسقط إبميس

إلى  22486ميكرودرام/لتر عند محطة التمول بمتوسط سنوى كمى لدميع عيناو البحيرة يبمم  52450ميكرودرام/لتر.

 الميكروبيولوجى

وتعتبر مياه المدارى واحدة من ىخطر المشاكل عمى ال حة العامة فى معظم دول العالم الأالث ون ىغم

الدول ليس لدييا شبكاو

رف

حى متكاممة

بل وفى بعض المدن بتودد شبكاو

رف

ىه

حى وتحتوى مياه

المدارى عمى كمية كبيرة من المركباو العيوية واعداد رىيبة من الكائناو الحية الد يقة اليوائية والالىوائية وتؤأر
ى ه الكائناو في المركباو العيوية والغير عيوية مسببة نق ا في ابوكسدين إ ا ىلقيو في البحيراو وب لك تختنق
الكائناو التي تعيش فييا و د تموو .وعند موو الكائناو البحرية تبدى البكتريا ىو الكائناو الد يقة التي تعمل بىوئيا

بتحميميا محدأة تعفن وفسادا في طبيعة المياه.

تعتبر بحيرة البردويل من ىنقى بحي ارو م ر الشمالية فيى ب تستقبل مياه م ارف وتعتبر محمية طبيعية وبناءا
عمى لك وعند تطبيق معيار دودة المياه الم كورة عاليو ) )Ministry of health, 2000فتكون نتائج الدراسة الحالية
خالل ىغسطس  2010حتى مايو  2011كابتى:

 .1من وديو نظر ال حة العامة اودمية وخا ة ال يادين نتيدة تعامميم مع المياه وعند تطبيق معيار دودة
المياه الم كورة عاليو ودد ىن دميع محطاو البحيرة تقع فى نطاق الحدود المسموح بيا من ىعداد البكتريا المشار
إلييا وتعتبر بحيرة نظيفة و لك عمى مدار الف ول اوربعة .
 .2فى مرابى اوسماك فى مياه البحيرة (مياه البحيرة كميا) فأن اعداد البكتيريا المشار إلييا تقع فى نطاق الحدود
المسموح بيا من ىعداد البكتريا المشار إلييا وتعتبر بحيرة نظيفة عدا المحطة ر م  6فى نوفمبر ور م  3فى

فبراير.
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 الهائمات النباتية

تشكرل اليائمراو النباتيرة درزءا ىساسيرا ينترران المرواد العيويرة بالبحريرة

كمرا تمأرل المستروى اوول من اليررم

الغ ائرى وك لك تكرون الغر اء اوساسرى لمكائنراو الحيوانيرة بالبحيررة  -كمرا يشكرل البالنكترون النباترى والحيوانرى

الغر اء اوساسرى لألسمراك السائردة بالبحيررة.
الهائمات النباتيــة ببحيرة البردويل خالل الفترة من أغسطس  0202إلي مايو : 0200

 -سرردمو سررتة مدموعرراو مررن اليائمرراو النباتيررة فررى البحي ررة وىررى الرردياتوماو وأنائيررة السرروط والطحال ر

الخي رراء

والخيراء المزر ة واويودميناو والسميكوفالديميو.

 مأمو البحيرة  556نوعا من اليائماو النباتية وى ا ىكبر عدد سدل بالبحيرة مقارنة بالدراساو السابقة . وسدل من العدد الحالي بالبحيرة ( 506 )2655-2656نوعا مرن الردياتوماو  85نوعرا مرن أنائيرة السروط 58نوعرا مرن الطحالر

الخيرراء  7مرن الطحالر

الخيرراء المزر ررة  8مرن ابيودمينراو و رد ترم تسرديل نروع واحررد

من السميكوفالديميو.
-

و د سدمو البحيرة متوسط انتادية و دره  256× 264802وحدة  /لتر فى فترة الدراسة وسردمو اعمرى انتاديرة فرى

المحطتين  256× 884625 884562 ( 52 8وحدة /لتر عمي التروالي) وا رل انتاديرة فرى المحطترين 5 55
(  256× 24825 84275وحدة/لتر عمي التوالي) .

 الهائمات الحيوانية

اليائمرراو الحيوانيررة ىرري كائنرراو حيررة حيوانيررة تعرريش ىائمررة فرري البيئرراو المائيررة المختمفررة سرواء كانررو بيئرراو بحريررة ىو

مياه ع بو ىو مختمطة  .وتتميز اليائماو الحيوانية بعدم درتيا عمي الحركة المودية كونيا تتحرك تبعا لحركة التيارالمائي .
وتردع ىىميتيا إل ي ىنيا تمأل الحمقة الأانية في اعدة اليرم الغ ائي في البيئة المائيررة بعد اليائماو النباتية .



بمر ررم المتوسر ررط العر ررددي لمدمر رروع اليائمر رراو الحيوانير ررة فر رري دمير ررع المحطر رراو ح ر روالي 200866كر ررائن/م ³وتمأمر ررو
مدموعاو اليائماو في محطاو البحث بعدد ستة طوائف ىي-:

اووليراو  Protozoaالترري اشررتممو عمرري المأقبرراو  Foraminiferaوالدرسررياو  Tintinnideaوالديرردان الحمقيررة
 Annelidsمتمأمررة ف رري ير رراو الديرردان عديرردة اوش رواك  Larvae of polychaetesبايي ررافة إلرري طائفررة
المف رمياو  Arthropodsمتمأمرة بشرعبة القشررياو  Crustaceansالتري ىىميرا مددافيرة اوردرل Copepods
الترري تمأمررو فرري ى ر ا الموسررم بأمانيررة ىن رواع باييررافة إلرري الير رراو الترري كونررو ىكأررر مررن %28مررن المدمرروع الكمرري
لميائماو وحوالي  %86من مدمروع القشررياو مددافيرة اوردرل ىمرا اوطروار اليافعرة فقرد كونرو ىكأرر مرن %22مرن
المدمرروع الكمرري لميائمرراو فب ر لك بمغررو القش ررياو فرري مدموعيررا ح روالي  %85ولكررن سرراد منيررا نرروع واحررد فقررط ىررو

 Oithona nanaمكونررا  % ًً2540مرن المدمرروع الكمري لميائمرراو وحروالي  %88مررن مدمروع القشررياو مددافيررة
اوردل .



و د ظير ىييراً مرن شرعبة القشررياو غمديرة الدر رة (ال ردفة) Ostracodaبكميراو ميمرة عمري محطتري بوغراز2

(المحطة الرابعرة)ووسرط التمرول(المحطرة الخامسرة) وكر لك ُسردمو ير راو القشررياو ؤابيراو اوردرل Cirripede
 larvaeمتمأمرة فري ال  Naupliiعمري محطراو القمرس(المحطرة السرابعة)وشرمال الررواق (التاسرعة) ورابعرة(الأانيرة
عشرة).
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ىما الرخويراو فكونرو  %82مرن مدمروع اليائمراو الحيوانيرة متمأمرة فري ير راو

رفائحية الخياشريم مكونرة %25

من المدموع الكمي لميائماو باييافة إلي نوع  Limacina inflataمن الرخوياو دناحية اوردل Pteropods
بنسبة  %25من المدموع الكمي لميائماو.




و د ظيرو ير او شوكياو الدمد Larvae of Echinodermsعمي المحطة العاشرة(بوغاز .)5
ىما طائفة الغاللياو(القربياو)  Pelagic Tunicatesفتمأمو ىنرا بنروعين فقرط مرن درنس  Oikopleuraالترابع
لشعبة  Appendiculariaعمي المحطتين وسط التمول(الخامسة)وشمال الرواق(التاسعة).

 النباتات المائية

النباترراو المائيررة فرري البحيررراو ىرري مكررون ىررام و ىساسرري ينتاديررة كررل بحي ررة .و ىرري تنمررو بكأر ررة فرري البحيررراو

اليحمة و تتزايد إنتادية ى ه النباتاو فري البحيرراو او التراريل القرديم و لرك لزيرادة ترراكم الرواسر

الطينيرة بقراع البحيررة.

ويزداد التنوع البيولودي لمنباتاو بالبحيرة بازدياد عمر ى ه البحيرة .و النباتاو المائية الكبيرة تعتبر دزء ب يتد ىز من السمسمة
الغ ائيررة بك رل بحي ررة و يتغ ر ى عمييررا اوسررماك وتسررتخدم ىييررا كعمررف لمماشررية كمكررون بروتينرري ىساسرري .و النباترراو المائيررة
الكبيررة تعتبررر ممدررأ لألسررماك لالختبراء فييررا ىأنرراء مواسررم التكراأر و ىييررا تنمررو الطحالر

الد يقرة و تتكرراأر بكأررة عمررى ىسررطح

ى ه النباتاو في عال ة تبادل منفعة لمح ول عمى الغ اء الالزم.
التقرير السنوي عن النباتات المائية في بحيرة البردويل عن 0200-0202
انتشر الطحم

البحري المغمور سائدا  Caulerpa proliferaفي البردويل و خا ة في المحطة  8و محطراو

ىخرى دميع ف ول السنة و د اختفو اوسماك فري ىمراكن انتشرار ىر ا الطحمر  .وتوادرد ىر ا الطحمر
 2و  2و  8بكأافة ىكبر في ف ل الربيع ىما غيا
اوسماك .و ى ا الطحم
العش

السماك فقرد يكرون بسرب

فري المحطراو  5و

إفرراز مرواد أانويرة طبيعيرة مرن الطحمر

تطررد

اوخير لم يظير ط فى البردويل سابقا ربما انتقل عن طريق السرفن و اسرتوطن فرى البردويرل.

الأعباني  Zostera marinaيعتبر متوطنا في البردويل و يتوادد في معظم المحطاو تحرو ابختبرار خا رة ىمرام

البوغاز في دميع ف رول السرنة .الطحمر

اوخيرر  Codium tomentosumظيرر لممررة اوولرى فري

يسردل أانيرة عمررى مردار بررا ي ف رول السررنة و لرم يسرردل ىييرا سررابقا .ىمرا العشر

ريف  2656ولرم

البحرري ( Ruppia cirrhosaيسررتخدم

كغ اء لمكائناو المائية) فقد سدل في ف مى الخريرف  2656و شرتاء  2655-2656ولرم يظيرر فري الف رمين التراليين .كمرا
توادرد الطحمر

اوخيرر  Ulva lactucaفري المحطرة  8و  0فري ف رمى الشرتاء و الربيرع  2655-2656فقرط و يعررف

ىر ر ر ا الطحمر ر ر

الخيطي ر ررة الخير ر رراء مأ ر ررل

باحتمال ر ررو التم ر رروث و ىيي ر ررا بتواد ر ررده فر ر ري المي ر رراه المتوس ر ررطة المموح ر ررة .الطحالر ر ر

 Cladophora spو  Chaetomorpha spفقد تواددو في ف رمى الشرتاء و الربيرع  2655-2656فقرط .نترائج النباتراو
المائيررة فرري بحي ررة البردويررل ربيررع  2655تبررين ازدىررار الطحال ر

البحريررة بكافررة ىنواعيررا الخي رراء و الحم رراء و البنيررة لمم ررة

اوولى من بدء المشروع الحالي و لرم تسردل ىييرا فري البحيررة سرابقا برالردوع إلرى الم اردرع المتاحرة .فقرد ر ردو الطحالر
الخي ر رراء مر ررن عائمر ررة ال  Ulvalesمأر ررل  Ulvaو  Enteromorphaوسر ررادو ىمر ررام البوغر رراز (محطر ررة  8و  .)56و مر ررن

اوعشرا

البحريرة الخيرراء Cymodocea nodosa

و oceanica Posidoniaو  Zostera marinaوتوادردىا

معتررادا فرري معظررم المحطرراو تحررو ابختبررار و فرري مأررل ى ر ا الو ررو مررن السررنة .ىم ررا الطحم ر

البن رري mediterranea

 Cystoseiraفتوادده في المحطاو  8و  56ىمام البوغاز يدل عمى نقاء البيئة المائية و ى ا الطحمر
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ر رد لممررة اوولرى

فرري البردويررل من ر برردء المشررروع الحررالي و لررم تسرردل البتررة بررل لررك .و الطحال ر
 Pterocladia capillaceaد سدمو ىييا لممررة اوولرى فري البحيررة و الطحمر
ىن الطحالر

الحم رراء  Ceramium rubrumو
اوخيرر ودرد ىمرام البوغراز .وىر ا يعنرى

البنيررة و الحمرراء ربمررا انتقمررو مررن البحررر المتوسررط مررن خرالل البوغرراز و ىييررا انتقمررو إلررى داخررل البردويررل فرري

محط رراو ىخ رررىEl-Bana et al. (2002( .

س رردل النبات رراو الت رري تحتم ررل المموح ررة  halophilicمأ ررل

(e.g.

 Zygophyllum aegyptium, Zygophyllum album, Suaeda vera).و ىر ه النباتراو لرم تسردل رط فري البردويرل
خالل المسح في المشروع الداري.

نوعية الرواسب

 الحجم الحبيبى
توزيعات نسب الرمل والغرين فى بحيرة البردويل

يتيررح ان الرسرروبياو القاعيررة لبحي ررة البردويررل فررى شررير اغسررطس  2656ان معظميررا تحترروي عمرري الحدررم الرممرري

بنس ر

تت رراوح مررا بررين اعمرري يمررة  % 22.58فررى محطررة  8وا ررل يمررة  %22.67فررى محطررة  5مررع متوسررط رردرة

 .%75.07بينما فى شير فبراير  2655تتراوح يم الحدم الرممرى برين اعمرى يمرة  %566فرى محطرة  8وا رل يمرة
فى محطة  5مع متوسط درة .%80.62
المتوسط السنوى لمحدم الرممى فى بحيرة البردويل يتراوح بين اعمى يمة  %22.87فى محطة  8وا ل يمة 52.28

 %فى محطة  5مع المتوسط السنوى العام .%02.55

الكربون العضوى والمحتوي العضوي لمرسوبيات:

 .5تراوحو نسبة الكربون العيوى فى بحيرة البردويل فى شير اغسطس  2656ما برين اعمرى يمرة %8.2
فى محطة 5وا ل يمة فى محطة  2 & 2حيث سدمو  %2.5مع متوسط درة  .%2.2بينما فى شير

فب اريررر  2655سرردمو اعمررى يمررة  %0.5فررى محطررة  52وا ررل يمررة  %6.5فررى محطررة  56مررع متوسررط
درة  .%2.2و د بمم المتوسط السنوى لمكربون العيوى سدل اعمى يمرة  %8فرى محطرة  5وا رل يمرة
 % 5فى محطة  2مع المتوسط السنوى العام درة .%2.5
 .2ىويحو النتائج ىن المحتوى العيوي في الرسوبياو الحديأة لبحيرة البردويل فى شير اغسرطس 2656

تتراوح بين اعمري يمرة  %56.08عنرد محطرة ( )5و ا رل يمرة  %2.20عنرد محطرة  2بمتوسرط ردره

 % 8.52بينما فرى شرير فب اريرر  2655فرأن محتروي المرادة العيروية يترراوح برين اعمري يمرة %52.57
عند محطة ( )52و ا ل يمة  %6.22عند محطة  56بمتوسط دره .% 8.52
 .2المتوسررط السررنوى لممحترروى الكربررونى فررى بحي ررة البردويررل يت رراوح بررين  %2.67فررى محطررة  5وا ررل يمررة
 %5.58فى محطة  2بمتوسط سنوى عام درة .%8

المحتوي المائي المطمق:

بد ارسررة المحترروي المررائي المطمررق لرسرروبياو القرراع الحديأررة لبحي ررة البردويررل فررى شررير اغسررطس  2656ىويررحو

النت ررائج ىن اعم رري يم ررة  %02.2عن ررد محطت ررى ( )8 & 5وا ررل يم ررة  %55.7عن ررد محط ررة ( )8م ررع متوس ررط رردرة
 .%25.2بينمررا فرري شررير فب اريررر  2655فرران اعمررى يمررة لممحترروى المررائى المطمررق سرردمو فررى محطررة محطررة 52

( )%75.8وا ل يمة  %58.2فى محطة  8مع متوسط درة  .%88.2المتوسط السنوى لممحتوى المائى الطمق فى
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بحي ررة البردويررل يت رراوح بررين  %00.5فررى محطررة  5وا ررل يمررة  %57.2فررى محطررة  8مررع المتوسررط السررنوى العررام
.%85.5

مركبات الفوسفور
الفوسفور الغير عضوى

ىويرحو النترائج ىن تركيرزاو الفوسرفور الغيرر عيروي ( الفوسررفور المتراح) فري رسروبياو بحيررة البردويرل فررى

ش ررير اغس ررطس  2656ان ررو يتر رراوح ب ررين ىعم ررى يم ررة ( 228ميكرودر ررام/در ررام) ف رري محط ررة  8و ى ررل يم ررة (82
ميكرود ررام/د ررام) فرري محطررة  .2بمتوسررط عررام فرري البحي ررة  550ميكرود ررام/د ررام بينمررا سرردل فررى شررير فب اريررر
 2655اعمرى يمررة  225ميكرودررام/دررام فررى محطررة  5وا رل يمررة  82ميكرودررام/دررام فررى محطتررى 56 & 8

بمتوسط درة 525ميكرودرام/درام) .

المتوسط السرنوى العرام لالورأوفسرفاو يترراوح برين اعمرى يمرة  252ميكرودررام/دررام فرى محطرة  5وا رل يمرة
( 80ميكرودرام/درام ) فى محطة  8مع متوسط سنوى عام درة  522ميكرودرام/درام.
الفوسفور العضوي

محتوى رسوبياو بحيرة البردويل من الفسفور العيوي سدمو يم ا ل من الفسفور الغير العيوي و د ُسردمو

ىعمى يمة ( 522ميكرودرام/درام) في محطة  5بينما كانو ى ل يمة ( 5ميكرودرام/درام) مسدمة في محطة .0
بمتوسط درة  22ميكرودرام/درام و لك فى شير اغسطس  2656بينما فرى شرير فب اريرر  2655سردل اعمرى يمرة

 506ميكرودرام/درام فى محطة  55بينمرا ا رل يمرة (  5ميكرودررام/دررام) سردمو فرى محطرة  0مرع متوسرط ردرة
 78ميكرودرام/درام.
المتوسط السنوى لمفوسفور العيوى فى بحيرة البردويل سدل اعمرى يمرة  587ميكرودررام/دررام) فرى محطرة 5
وا ل يمة  5ميكرودرام/درام) فى محطة  0بمتوسط سنوى عام درو  80ميكرودرام/درام).
الفوسفور الكمي

ىويررحو النتررائج ىن توزيررع الفوسررفور الكمرري فرري رسرروبياو البحيررة متشررابو تقريبررا مررع توزيررع الفوسررفور العيرروي.

ففررى شررير اغسررطس ُ 2656سرردمو ىعمررى يمررة ( 828ميكرودررام/دررام) فرري محطررة  5بينمررا ُسرردمو ى ررل يمررة (77
ميكرودرام/درام) في محطة  .5بمتوسط عام في البحيرة  228ميكرودررام/دررام بينمرا فرى شرير فب اريرر  2655سردل
اعمى يمة  852ميكرودرام/درام فى محطة  5اييا بينما ا ل يمة  88ميكرودرام/درام سردمو فرى محطرة  8لرك
مع متوسط درة  275ميكرودرام/درام.

 الفمزات الثقيمة
الحديد

يتراوح تركيز الحديرد برين  757فرى محطرو  8و 52728ميكرودررام/دررام فرى محطرو  0مرع متوسرط و ردره 5220
ميكرودرام/درام.

المنجنيز

يتراوح تركيز المندنيز من  257 -88ميكرودرام/درام بمتوسط يمو درىا  288ميكرودرام/درام.
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الزنك

يتر ر رراوح تركي ر ررز الزن ر ررك م ر ررن 52.05ميكرودر ر ررام/در ر ررام ف ر ررى محط ر ررو  2الرر ررى  72.68ميكرودر ر ررام/در ر ررام .فرر ررى كرر ررل
ميكرودرام/درام فى محطو  5و بمتوسط  28.50ميكرودرام/درام.

النحاس

يتراوح مستوى تركيزاو النحاس بين  5.52ميكرودرام/درام فى محطرو  8و  25.70ميكرودررام/دررام فرى محطرو 0
بمتوسط  58.02ميكرودرام/درام.

النيكل

يت اروح مستوى تركيزاو الكروم بين  2.82فى محطة  8و  22.56فى محطة  0و بمتوسط  26.22ميكرودرام/درام.

الكروم

تتر رراوح تركير رزاو الك ررروم ب ررين  2.22ميكرودر ررام/در ررام ف ررى محط ررو  8و  06.72ف ررى محط ررو  0بمتوس ررط تركي ررز 28.82

ميكرودرام/درام.
الرصاص

يتراوح تركيز الر اص من  20.28 -2.25ميكرودرام/درام ا ل يمو ظيرو فى محطو  2بينما اعمى يمو فى محطرو

 55بمتوسط دره  50.88ميكرودرام/درام.
الزئبق

يت رراوح تركيررز الزئبررق بررين  6.622ميكرود ررام/د ررام فررى محطررو  52و  6.682فررى محطررو  56مررع متوسررط رردرة 6.687

ميكرودرام/درام.
الكادميوم

يت رراوح تركيررز الكررادميوم بررين  6.85ميكرود ررام/د ررام فررى محطررو  8و  2.58فررى محطررو  2مررع متوسررط رردره 5.25

ميكرودرام/درام.

 المبيدات

المبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكمور الذائبة فى رواسب بحيرة البردويل خالل 0200-0202

 .5ت رراوح مدمرروع تركي رزاو مركبرراو فينيررل متعررددة الكمررور ( )PCBsمررابين  6422نررانودرام/د ررام ىمررام
البوغاز  Iإلى  0487نانودرام/درام عند محطة الزرانيق بمتوسط  2427نانودرام/درام .

 .2تركيزاو مركبراو المبيرداو الكميرة ( )TPمرابين  6426نرانودرام/دررام (محطرة البوغراز  )Iإلرى 8476
نانودرام/لتر (محطة البوغاز  )IIبمتوسط  5425نانودرام/لتر.

 الهيدروكربونات البترولية

المواد الهيدروكربونية اآلروماتية متعددة األنوية  PAHsالمقاسة فى رواسب بحيرة البردويل خالل 0200-0202
سدمو مستوياو المواد الييدروكربونية الكمية برواس

البحيرة مابين  6420ميكرودرام/درام مسدمة عند محطة

البوغاز  2إلى  8425ميكرودرام/درام مسدمة عند محطة الرواق بمتوسط سنوى كمى  5488ميكرودرام/درام.
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