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بحيرة البرلس
تقع بحيرة البرلس شماؿ شرؽ فرع رشيد وتمتد بطوؿ  77كـ تقريبا ويتراوح عرضيا مف  6إلى  77كـ ،وتبمغ
مساحتيا الحالية حوالى  77777فداف ،وتعد ثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر .يسود بحيرة البرلس عدد مف البيئات،
أىميا المستنقعات الممحية والقصبية والسيوؿ الرممية  ،كما توجد عمى سواحؿ البحيرة الكثباف الرممية المرتفعة ،ولذا فيى

تعد مكانا طبيعيا لما يقرب مف  735نوعا نباتيا بريا ومائيا ،إضافة إلى كونيا مييأه الستقباؿ الطيور البرية المياجرة.
يتراوح عمؽ البحيرة بيف  7,4و  2متر.
بحيرة البرلس مف أقدـ البحيرات المصرية وأعرقيا وتتصؿ بالبحر المتوسط عف طريؽ فتحة بوغاز البرلس وبالنيؿ

بواسطة قناة برمباؿ التي أنشئت في عاـ  7926لتغذية البحيرة بالكميات الوفيرة مف مياه النيؿ واألسماؾ النيمية .وكذلؾ

تتصؿ بالنيؿ عف طريؽ  8مصارؼ شرقي وجنوب البحيرة وىي مصرؼ  -3مصرؼ الغربية الرئيسي (كتنشنر)  -بحر
تيره  -بحر البطالة -مصرؼ  - 7مصرؼ نشرت -مصرؼ -9المصرؼ المحيط .وتتسع رقعة البحيرة اتساعا عظيما في
أوائؿ فصؿ الشتاء مف كؿ عاـ غير أف ارتفاع المياه في أعمؽ أجزائيا ال يزيد عف أربعة أمتار .تعد بحيرة البرلس مف أىـ
المصادر الرئيسية لألسماؾ فى محافظة كفر الشيخ عمى اإلطالؽ ويعتمد عمييا فى الدخؿ اكثر مف  %25مف سكاف

المحافظة يمثموف العامميف بقطاع الصيد ويبمغ متوسط انتاجيا مف األسماؾ  49الؼ طف سنويا.

الخصائص الهيدروكيميائية

النتائـج والمناقشـة

درجة الحرارة

درجة ح اررة المياه مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى البيئة المائية ككؿ حيث تؤثر عمى نشاط كؿ الكائنات الحية الموجودة
في المسطحات المائية مف أسماؾ وىواـ حيوانية وىائمات نباتية وبكتيريا .تراوحت درجة الح اررة المسجمة في الدراسة
الحالية بيف أقؿ درجة ح اررة ( 75.95درجة) مسجمة في محطة ( 2البوغاز) خالؿ شير فبراير بينما كانت القيمة

العظمى( 27.65درجة) مسجمة في محطة ( 4أماـ مصرؼ )7خالؿ شير أغسطس  2777وكاف المتوسط السنوي العاـ
لدرجة ح اررة مياه البحيرة 23.76درجة مئوية .
شفافية المياه
تعبر درجة شفافٌة المٌاه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خالل المٌاه ،مما ٌجعل درجة الشفافٌة أحد العوامل الهامة
المؤثرة على العملٌات الحٌوٌة التً تتم داخل المسطحات المائٌة .أوضحت الدراسة الحالٌة تراوح قٌم شفافٌة المٌاه بٌن
 5.5cmبالمحطات  7,2بٌنما سجلت أعلى قٌمة  47سم فً محطة  77خالل شهر نوفمبر  2777بمتوسط سنوي عام
فً البحٌرة 77.74سم.
درجة التوصيل الكهربي
درجة التوصٌل الكهربً هو تعبٌر عن قدرة المٌاه لتوصٌل التٌار الكهربً ،وتتأثر هذه القدرة بكمٌة األٌونات
الموجودة وحركتها وتكافؤها ،تراوحت درجة التوصٌل الكهربً بٌن أقل قٌمة ( 7.83مللً سٌمن/سم ) فً محطة 72
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(أمام مصرف برمبال) خالل شهر أغسطس  2777بٌنما سُجلت أعلى قٌمة ( 58.78مللً سٌمن/سم) فً محطة 2
(البوغاز) خالل شهر نوفمبر 2777وكان المتوسط السنوي العام فً البحٌرة  8.4مللً سٌمن/سم .
تركيز أيون الهيدروچين )(pH
تركٌز أٌون الهٌدروچٌن من أهم العوامل المؤثرة على البٌئة المائٌة حٌث له تأثٌر كبٌر على جمٌع العملٌات الحٌوٌة
داخل المسطحات المائٌة .كما ٌلعب تركٌز أٌون الهٌدروچٌن دورا هاما فً ترسٌب أو ذوبان المعادن الثقٌلة فً
المسطحات المائٌة .أوضحت الدراسة الحالٌة أن مٌاه البحٌرة تقع فً الجانب القلوي وتراوحت قٌم تركٌز أٌون
الهٌدروجٌن لمٌاه البحٌرة أقل قٌمة  7.54فً محطة ( 77وسط القطاع الغربً) فً شهر أغسطس  2777وأعلى قٌمة
 9.77بالمحطات  77&7خالل شهر فبراٌر( 2777جدول ) وبمتوسط عام للبحٌرة .8.57
األكسچين الذائب )(DO
األكسچٌن الذائب فً المٌاه له الدور األكبر والمؤثر على جمٌع الخصائص الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والحٌوٌة داخل
المسطحات المائٌة  ،أوضحت نتائج الدراسة الحالٌة أن توزٌع قٌم األكسٌجٌن الذائب فً البحٌرة كانت تتوزع توزٌعاً
غٌر منتظم وتراوحت قٌم األكسچٌن بٌن أقل قٌمة 7.52ملٌجرام/لتر فً محطة ( 6أمام مصرفى  )9&8وأعلى قٌمة
72.96ملٌجرام/لتر فً محطة ( 5منتصف البحٌرة) خالل نفس الشهر ( فبراٌر )2777وبمتوسط عام 7.69
ملٌجرام/لتر.
األكسچين المستهلك بييولوجيا )(BOD
األكسچٌن المستهلك حٌوٌا هو كمٌة األكسچٌن المستهلك لتحلل الكائنات الحٌة  ،أوضحت الدراسة الحالٌة أن قٌم
األكسچٌن المستهلك بٌولوجٌا تراوحت بٌن أقل قٌمة 7.94ملٌجرام/لتر فً محطة ( 8شمال البحٌرة) وأعلى قٌمة
 34.72ملٌجرام/لتر فً محطة ٌ( 6قع بٌن مصرفى  )9&8خالل شهر نوفمبر  2777بمتوسط سنوي عام فً البحٌرة
(73.24ملٌجرام/لتر).
األكسچين المستهلك كيميائيا )(COD
توضح قٌمة األكسچٌن المستهلك كٌمٌائٌا كمٌة األكسچٌن الالزم ألكسدة المواد العضوٌة الموجودة فً المٌاه وتحوٌلها
إلى ثانً أكسٌد الكربون وماء  ،وفً الدراسة الحالٌة تراوحت قٌم األكسٌجٌن المستهلك كٌمٌائٌا بٌن أقل قٌمة
24.7ملٌجرام/لتر فً محطة ( 2البوغاز) خالل شهر أغسطس  2777وأعلى قٌمة  279.7ملٌجرام/لتر فً محطة 4
(أمام مصرف  )7خالل شهر نوفمبر  2777بمتوسط سنوي عام فً البحٌرة (722.7ملٌجرام/لتر).
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الكبريتيدات )(H2S
توجد الكبرٌتٌدات فً الماء فً صورة كبرٌتٌد الهٌدروچٌن الذي ٌنتج من تحوٌل الكبرٌتات إلى كبرٌتٌدات للحصول
على األكسچٌن بواسطة البكتٌرٌا الكبرٌتٌة الموجودة فً الرسوبٌات .وأوضحت الدراسة أن أعلى قٌمة 2.89
ملٌجرام/لتر مسجلة فً محطة ( 3وسط القطاع الشرقً) فً شهر أغسطس  2779نتٌجة لزٌادة النشاط البكتٌري
الرتفاع درجة الحرارة خالل هذا الشهر .بٌنما لم ٌتم تسجٌل أي وجود للكبرٌتٌدات فً كل المحطات خالل شهري
فبراٌر وماٌو  .2777وكان المتوسط السنوي العام فً البحٌرة 7.72ملٌجرام/لتر.
بمقارنة المتوسطات السنوية لبعض المتغيرات الهيدروجرافية خالل الدراسة الحالية بمثيالتها من المستويات المسموح

بها دولياً وجد اآلتى:

 وجدت مستويات األس االيدروجينى في حدود المسموح بيا دوليا (.)6.7 – 9.7
 وجدت مستويات االكسجيف الذائب في حدود المسموح بيا دولياً في جميع المحطات ( )4.7-72.6باستثناء
المحطة .)3.5 mg/l( 11

 وجدت مستويات االكسجيف المستيمؾ بيولوجيا أعمى مف الحدود المسموح بيا دوليا ) (3.0-6.0mg/lفي جميع
المحطات مما يؤكد زيادة الحمؿ العضوى بمياه البحيرة (متوسط عاـ .)13.2 mgO2/l

 الكموروفيل -أ و المواد العالقة الكمية – األمالح المغذية
كموروفيل -أ )(Chl-a

اسػػتخدـ الكموروفيػػؿ الموجػػود فػػى اليائمػػات النباتيػػة كصػػبغو أساسػػية يمكػػف األسػػتدالؿ مػػف خالليػػا عمػػى مسػػتوى النشػػاط

الحيوى بالمياه  ،تراوحت قيـ الكموروفيؿ بػيف 356.7 – 4.9ميكروجػراـ/لتػر وذلػؾ بالمحطػة ) 2أمػاـ البوغػاز) فػى شػير

أغسػػطس (الصػػيؼ) ومحطػػة( 77أمػاـ مصػػرؼ غػػرب الب ػرلس) فػػى شػػير فب اريػػر (الشػػتاء)  ،بمتوسػػط سػػنوى عػػاـ لمبحي ػرة
 69.7ميكروجراـ/لتر.
المواد العالقة الكميو ((TSM

سػجمت المػواد العالقػػة الكميػػو أقػػؿ قيمػػو  8.2مميجػراـ/لتربالمحطػػة  ( 77أمػػاـ مصػػب مصػػرؼ اليوكسػػا) وذلػػؾ فػػى شػػير

فب اريػػر (الشػػتاء) بينمػػا أكبػػر قيمػػو كانػػت 326.2مميجػراـ/لتػػر بالمحطػػة  ( 7أمػػاـ مصػػب مصػػرؼ البػرلس) وذلػػؾ فػػى شػػير
فبراير (الشتاء) أيضا  ،بمتوسط سنوى عاـ لمبحيرة 93.3مميجراـ/لتر.
بمقارنة نتائج الدراسة الحالية من الكموروفيل-أ والمواد العالقة الكية بمثيالتها من الحدود الدولية وجد اآلتى:

 س ػػجؿ الكموروفي ػػؿ-أ مس ػػتويات ف ػػي ح ػػدود المس ػػموح بي ػػا دولي ػػا لجمي ػػع المواق ػػع ( )5.0-140µg/lباس ػػتثناءالمحطة ( 7متوسط سنوى .)147.3µg/l

 سجمت المواد العالقة الكمية مستويات أعمى مػف الحػدود المسػموح بيػا دوليػا ( )25mg/lبجميػع مواقػع البحيػرة(متوسط عاـ .)93.3
األمــالح المغذيــــة

ىػى عبػارة عػف مركبػات ذائبػة فى الميػاه الطبيعيػة وتعتػبر ىػذه المركبػات المصػدر الرئيسػى لتغذيػة الكائنػات فى

البيئػة المائيػة خصوصػا الكائنػات الدقيقػة مثػؿ البكتريػا والطحالػب كمػا تعتبػر أساسيػة فى عمميػة التمثيػؿ الغذائػى
لمنباتػات والحيوانػات فػى ىػذه البيئػة وىذه األمالح عبارة عف مركبات نيتروجينية  ،فوسفورية وسميكات.
األمونيا )(NH4-N

سجمت األمونيا أقؿ تركيز 7.37مميجراـ/لتر بالمحطة (72أماـ قناة برمباؿ) وذلؾ فى شير نوفمبر (الخريؼ) بينما
أعمى تركيز كاف  4.47مميجراـ/لتر بالمحطة ( 6أماـ مصب مصرفى  )9 & 8وذلؾ فى شير فبراير (الشتاء) ،

بمتوسط سنوى عاـ لمبحيرة  7.73مميجراـ/لتر.
النيتريتات )(NO2-N

تراوحت قيـ تركيز النيتريتات بيف أقؿ قيمو مطمقو  7.5ميكروجراـ/لتر وذلؾ فى شير مايو (الربيع) بالمحطة ( 3أماـ

مصرؼ النصار) وأعمى قيمو كانت  655.8ميكروجراـ/لتروذلؾ فى نوفمبر (الخريؼ) بالمحطة ( 7أماـ مصب
مصرؼ البرلس) ،بمتوسط سنوى عاـ لمبحيرة 84.7ميكروجراـ/لتر.
النترات )(NO3-N

سجمت النترات أقؿ تركيز 7.73مميجراـ/لتر بالمحطات ( 2أماـ البوغاز) &( 72أماـ قناة برمباؿ) وذلؾ فى شير

مايو (الصيؼ) بينما أعمى تركيز كاف 3.79مميج ارـ/لتر بالمحطة ( 72أماـ ترعة برمباؿ) وذلؾ فى شير نوفمبر
(الخريؼ) ،بمتوسط سنوى عاـ لمبحيرة 7.49مميجراـ/لتر.
النيتروجين الكمى )(TN

سجؿ النيتروجيف الكمى أقؿ تركيز 7.79مميجراـ/لتر بالمحطة ( 2أماـ البوغاز) وذلؾ فى شير مايو(الربيع) بينما

أعمى تركيز كاف 72.75مميجراـ/لتر بالمحطة ( 77أماـ مصب مصرؼ اليوكسا) وذلؾ فى شير فبراير (الشتاء) ،
وكاف المتوسط السنوى العاـ لمبحيرة  5.79مميجراـ/لتر.
الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوحت قيـ تركيزات الفوسفور الفعاؿ بيف أقؿ قيمو مطمقة  0.70ميكروجراـ/لتر وكانت بمحطة ( 10أماـ مصرؼ

غرب البرلس) فى شير مايو (الربيع) وأكبر قيمو مطمقو  667.6ميكروجراـ/لتر وكانت بالمحطة ( 6الطويمو أماـ
مصب مصرفى  )9& 8فى شير فبراير (الشتاء) ،بمتوسط سنوى عاـ لمبحيرة  757.4ميكروجراـ/لتر.
الفوسفور الكمى )(TP

تراوحت قيـ تركيزات الفوسفور الكمى بيف 7572.2- 87.2ميكروجراـ/لتر وكانت بمحطة ( 2أماـ البوغاز) خالؿ

شير أغسطس( الصيؼ) و7محطة (أماـ مصب مصرفى البرلس) فى شير فبراير (الشتاء)،بمتوسط عاـ لمبحيرة
 527.5ميكروجراـ/لتر.
السميكات الفعالة )(SiO4-Si

سجمت السميكات أقؿ تركيز 7.47مميجراـ/لتر بالمحطو ( 2أماـ البوغاز) بينما أعمى تركيز كاف6.57مميجراـ/لتر

بالمحطة  ( 3أماـ مصرؼ النصار) وذلؾ فى شير أغسطس (الصيؼ)  ،بمتوسط سنوى عاـ لمبحيرة 3.75
مميجراـ/لتر.

أما بالنسبو لممستويات المسموح بها فقد وجدت -:


وجدت األمونيا في حدود المستويات المسموح بيا دولياً ) (0.005-2.21 mg/lباستثناء المحطات 77 ،6



النيتريتات وجدت في حدود المسموح بيا دوليا ( 5.7 -67.7ميكروجراـ/لتر) بحوالى  %57مف عدد

( 2.52 ، 3.86 mg/lعمى الترتيب).

المحطات وأعمى مف ىذه الحدود بالنصؼ اآلخر مف البحيرة وبمتوسط عاـ  84.7ميكروجراـ/لتر.


النترات وجدت عامة أقؿ مف الحدود المسموح بيا ( 77.7 – 74.7مميجراـ/لتر) في جميع مواقع البحيرة

وبمتوسط عاـ ( 7.5مميجراـ/لتر).



وبحساب النيتروجيف العضوى وىو الفرؽ بيف قيمة النيتروجيف الكمى والنيتروجيف غير العضوى (األمونيا +
النيتريتات  +النترات) وجد أنو أكثر مف الحدود المسموح بيا دولياً ( 7.7مميجراـ/لتر) في جميع مواقع

البحيرة.


وجد الفوسفور الفعاؿ في حدود المستويات المسموح بيا دولياً لعدد  5مواقع ( 76-63ميكروجراـ/لتر) مف



وجد الفوسفور الكمى أعمى مف الحدود المسموح بيا دولياً  25-777ميكروجراـ/لتر في جميع مواقع البحيرة

البحيرة وأعمى مف الحدود المسموح بيا لعدد  7مواقع وبمتوسط عاـ لمبحيرة  757.4ميكروجراـ/لتر.

وبمتوسط عاـ  527.5ميكروجراـ/لتر.

 الفمزات الثقيمة

 تراوح تركيز الحديد ما بيف ( 275.3 – 92.5ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز المنجنيز ما بيف ( 54 -18.5ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز النحاس ما بيف ( 33.2 – 5.1ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز الزنؾ ما بيف ( 383.8 -134.5ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز الكروـ ما بيف ( 7.7 – 4.3ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز النيكؿ مابيف ( 10.1 – 6ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز الكادميوـ ما بيف ( 5.2 – 0.57ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز الرصاص ما بيف( 53.4 -20.9ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز الزئبؽ ما بيف( 0.53 – 0.29ميكروجراـ/لتر).

 المبيدات
المبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكمور الذائبة فى مياه بحيرة البرلس خالل 2010-2011
تراوح مجموع تركيزات مركبات فينيؿ متعددة الكمور ( )PCBsمابيف

 72,77نانوجراـ/لتر أماـ محطة

الزنقة إلى  447,77نانوجراـ/لتر أماـ مصب مصرؼ  77اليوكس بمتوسط  83,48نانوجراـ/لتر وتركيزات مركبات
المبيدات الكمية ( )TPمابيف  9,93نانوجراـ/لتر (محطة الشخموبة) إلى  739,32نانوجراـ/لتر (اماـ مصب ترعة

برمباؿ) بمتوسط  63,75نانوجراـ/لتر.

 الهيدروكربونات البترولية
المواد الهيدروكربونية البترولية الذائبة فى مياه بحيرة البرلس خالل 3122-3121

تراوح متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية الذائبة فى مياه بحيرة البرلس مابيف 73,77

ميكروجراـ/لتر عند محطة الطويمة إلى  35,54ميكروجراـ/لتر أماـ مصب مصرؼ  7بمتوسط سنوى كمى لجميع
عينات البحيرة يبمغ  24,52ميكروجراـ/لتر.

 الميكروبيولوجى

المياه ىى مصدر الحياة والصحة والرخاء واألمؿ لإلنساف والشعوب والدوؿ بقدر ما يحافظ

اإلنساف عمى ىذه الثروة الطبيعية  .اآل أف زيادة أنشطة اإلنساف االستيطانية والزراعية والصناعية وغيرىا أدت إلى
تموث ىذه المياه وأصبح اإلنساف يتأثر سمبيا بما قدمت يداه.

وتواجو البالد ذات الكثافة السكانية العالية مثؿ مصر العديػد مػف المشػكالت الصػحية التػى يسػببيا عػبء التمػوث النػات
عف األنشطة السكانية عمى مكونات البيئة المختمفة.وتعتبر مياه المجارى واحدة مف أخطر المشاكؿ عمى الصحة العامػة فػى
معظـ دوؿ العالـ الثالث ،ألف أغمب ىذه الدوؿ ليس لدييا شبكات صرؼ صػحى متكاممػة  ،وقػد تػـ اسػتخداـ تواجػد البكتيريػا

الدالة عمى التموث بالمخمفات اآلدمية بالمياه والمستخدمة محميا وعالميا ( )(Fecal coliform ،Total coliforms (TC
) (Fecal streptococci (FS) ،(FCكمقياس لجودة المياه مف وجػو نظػر الصػحة العامػة لالنسػاف وذلػؾ فػى ميػاه الشػرب
ومياه االستحماـ والشواطئ وذلؾ لحماية االنساف مف األمراض
أوضحت نتائج الدراسة الحالية خالل أغسطس  3121حتى مايو  3122اآلتى :
.7

مف وجيو نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصياديف نتيجة تعامميـ مع المياه وعند تطبيؽ معيار جودة

المياه المذكورة عاليو فإف اعداد البكتريا المشار إلييا لـ تتعدى الحدود المسػموح بيػا فػى المحطػات رقػـ ، 7

 72 ، 77 ، 8 ،5 ،4 ،3 ، 2فى أغسطس ،والمطات  72، 77 ،9 ، 8 ،4 ،3 ،2فػى نػوفمبر ،والمطػات
 72 ، 77 ، 9 ، 8 ،5 ،3 ،2فى فبراير ،والمحطات  72 ، 77 ، 9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2فى مايو.
 .2فػى م اربػى األسػماؾ فػى ميػاه البحيػرة (ميػاه البحيػرة كميػا) فػأف اعػداد البكتيريػػا المشػار إلييػا لػـ تتعػدى الحػػدود
المسموح بيا فى المحطات رقـ  72 ، 77 ، 8 ،4 ،3 ، 2فى أغسػطس ،والمطػات 77 ،9 ، 8 ،5 ،3 ،2

 72،ف ػػى ن ػػوفمبر ،والمط ػػات  72 ، 77 ، 9 ، 8 ،5 ،3 ،2ف ػػى فب اري ػػر ،والمحط ػػات ، 77 ، 9 ،7 ،5 ،3
 72فى مايو.
.3

فػػى ميػػاه المصػػارؼ وجػػد أف أعػػداد البكتريػػا تفػػوؽ وبشػػدة الحػػدود المسػػموح بيػػا لمصػػرؼ فػػى ميػػاه البحي ػرات
وذلؾ فى مياه جميع المصػارؼ التػى تصػب فػى بحيػرة البػرلس والتػى تسػتقبؿ ميػاه صػرؼ صػحى عمػى مػدار

فصػػوؿ السػػنة ماعػػدا مصػػرؼ برمبػػاؿ فػػى أغسػػطس ونػػوفمبر ،ومصػػرفى الب ػرلس وبرنبػػاؿ فػػى شػػير فب اريػػر،
ومصارؼ البرلس وبرنباؿ والخاشعة فى شير مايو.
.4

عند إستخداـ متوسطات أعداد البكتريا لمفصوؿ األربعة:
* مف وجيو نظر الصحة العامة تعتبر البحيرة كميا مموثة عمى مدار فصوؿ السنةعدا المحطات ،2
. 72 ، 77 ،8 ،5

* فى مرابى األسماؾ فى مياه البحيرة تعتبر البحيرة كميا مموثة عمى مدار فصوؿ السنة عدا المحطات
. 72 ، 77 ،3
* فى مياه المصارؼ جميعيا مموثة وذلؾ عمى مدار فصوؿ السنة عدا مصرؼ برنباؿ والذى يستقبؿ
مياة عذبة مف فرع دمياط.

 الهائمات النباتية

اليائمػػات النباتيػػة الدقيقػػة أو الفيتوبالنكتػػوف ىػػي أسػػاس السمسػػمة الغذائيػػة وقاعػػدة اليػػرـ الغػػذائي لبقيػػة الكائنػػات

الحيػػةح حيػػث أف الفيتوبالنكتػػوف تمػػتص العناصػػر الغذائيػػة الذائبػػة بالمػػاء خاصػػة النيتػػروجيف والفوسػػفور باإلضػػافة إلػػى
السيميكات وفى وجود ثانى أكسيد الكربوف والطاقة الشمسية وكذلؾ وجود أصباغ معينة داخؿ الخاليا الطحمبيػة خاصػة

الكموروفيؿ بأنواعو ( )a, b, c, d,..والكاروتينات فإف اليائمات النباتية الدقيقة تعمؿ بناء ضوئي وتكوف المواد السكرية
في صورة جموكوز ومنة يتكوف النشا و المواد الضرورية لنمو وتكاثر الخاليا الطحمبية.

النتائج والمناقشة

* سجمت  6مجموعات مف اليائمات النباتية في البحيرة وىػي الػدياتومات و الطحالػب الخضػراء و الطحالػب الخضػراء
المزرقة وااليوجمينات وثنائية السوط و السميكوفالجيالت.

* سجؿ في البحيرة  795نوعا مف اليائمات النباتية مف  73جنس.
* س ػػجمت الد ارس ػػة الحالي ػػة  72نوع ػػا م ػػف ال ػػدياتومات اش ػػتممت عم ػػي  37ج ػػنس ،و  62ن ػػوع م ػػف الطحال ػػب الخضػ ػراء
اشتممت عمي  23جنس ،بينما سجمت الطحالب الخضػراء المزرقػة  35نوعػا اشػتممت عمػي  73جػنس .فػي حػيف سػجؿ
 27نوعا مف االيوجمينات اشتممت عمي  2جنس فقط .بينما سجمت ثنائية السوط عدد  4أنواع مف  4أجناس مختمفة ،
وكانت السيميكوفالجيالت نوع واحد مف جنس واحد.

 الهائمات الحيوانية

تتكػػوف اليائمػػات الحيوانيػػة فػػى بحي ػرة الب ػرلس والمصػػارؼ المغذيػػة ليػػا أساسػػا مػػف العجميػػات الػػدوارة( الروتيفي ػ ار) مكونػػة

ح ػوالى  %89، % 87عمػػى الت ػوالى مػػف مجمػػوع اليائمػػات الحيوانيػػة يمييػػا مجػػدافيات األرجػػؿ(الكوبيبػػودا) مػػع يرقاتيػػا
مكونػػة ح ػوالى  % 7 ،%75عمػػى الت ػوالى مػػف مجمػػوع اليائمػػات الحيوانيػػة .كمػػا كونػػت متفرعػػات القػػروف(الكالدوسػػي ار)
عمى التوالى  %7¸ 58 %2بينما كونت األوليات (البروتوزوا) حوالى  %7¸ 8، % 7¸5مف العدد الكمى لميائمات
الحيوانية عمى التوالى(شكؿ .)2 ،7
التوزيع الزمانى والمكانى لمتوسط العدد الكمى لمهائمات الحيوانية فى بحيرة البرلس والمصارف

 سػػجؿ 98نػػوع مػػف اليائمػػات الحيوانيػػو فػػى البحيػره منيػػا  45مػػف العجميػػات الػػدواره و 47نػػوع مػػف مجػػدافيات األرجػػؿو77نوع مف األوليات و 9أنواع مف متفرعات القروف .الى جانب بعض يرقات مجموعات

  Lamellibranchs , Oligochaeta ، Decapodaِ، Insecta، Cirripedaوأنػواع تنتمػى الػى مجموعػػاتالديداف الخيطيو واألستراكودا التى ظيرت بأعداد قميمو فى بعض المحطات .
 سػػجمت البحيػره متوسػػط انتاجيػػو قػػدره 7379777كػػائف فػػى المتػػر المربػػع فػػى فتػرة الد ارسػػو وسػػجمت أعمػػى كثافػػو فػػىالقط ػػاع الغرب ػػى بمتوس ػػط ق ػػدره  7557777ك ػػائف ف ػػى المت ػػر المرب ػػع وكان ػػت أعم ػػى كثاف ػػو ف ػػى محط ػػو  7بمتوس ػػط

 2229777كائف فى المتر المربع يميو القطػاع األوسػط بمتوسػط  7499777كػائف فػى المتػر المربػع حيػث سػجمت
محطتػػى  9,72كثافػػو عاليػػة جػػدوؿ ( ) 7وسػػجؿ القطػػاع الشػػرقى أقػػؿ كثافػػو (متوسػػط 668777كػػائف فػػى المتػػر
المربػػع) وذلػػؾ الرتفػػاع متوسػػط المموحػػو التػػى ال تالئػػـ أنػواع كائنػػات الميػػاه العذبػػو المتواجػػده فػػى البحيػره فػػى ىػػذا
القطاع لقربو مف البوغاز وتأثره بماء البحر.
 س ػػجمت أعم ػػى كثاف ػػو لميائم ػػات الحيواني ػػو ف ػػى ش ػػير فب اري ػػر ( 2777ش ػػتاء ) بنس ػػبة  %37م ػػف مجم ػػوع اليائم ػػاتالحيوانيػػو بػػالبحيره(متوسػػط  7935777كػػائف فػػى المتػػر المربػػع) بينمػػا سػػجؿ شػػير أغسػػطس ( 2777صػػيؼ) أقػػؿ

كثافو بنسبو حوالى ( %76متوسط  823777كائف فى المتر المربع) شكؿ . 3

 الحيوانات القاعية

تـ تسجيؿ  32نوعا مف الالفقاريات القاعية مف منطقة البحث (بحيرة البرلس) والتي اشتممت عمي  72محطة 9

مصارؼ  ،في الفترة مف أغسطس  2777حتي مايو  ،2777تنتمي الي  4مجاميع رئيسية وىي الرخويات ( )27نوع
 ،مفصميات االرجؿ ( )3انواع  ،الديداف عديدة االشواؾ ( )7انواع والحشرات نوع واحد  ،تشمؿ حيوانات القاع
المرصوده اربعة انواع تعتبر سائدة طوؿ فترة الدراسة وباقي االنواع بيف المتوسط وقميؿ التنوع ونادر.

 النباتات المائية

النباتات المائية في البحيرات ىي مكوف ىاـ و أساسي إلنتاجية كؿ بحيرة .و ىي تنمو بكثرة في البحيرات

الضحمة ،و تتزايد إنتاجية ىذه النباتات في البحيرات ذات التاريخ القديـ و ذلؾ لزيادة تراكـ الرواسب الطينية بقاع
البحيرة.
التقرير السنوي عن النباتات المائية في بحيرة البرلس خالل 3122-3121

انتشر النباتاف اليوائياف ( Cyprus odoratusوىو نوع مف البرديات) و أيضا Typha capensisعمى ضفاؼ

مصارؼ البرلس في صيؼ  2777فقط و لـ يسجال عمى مدار السنة مرة أخرى ..أما النبات المائي القائـ Typha
 domingensisالذي ينمو عمى ضفاؼ البحيرة أصبح ميددا فيو يتواجد قميال أماـ مصادر المياه الطبيعية الداخمة

لمبحيرة مثؿ مياه النيؿ ،وسجؿ صيفا فقط و لـ يتواجد خالؿ فصوؿ السنة األخرى .وسجؿ أيضا النبات اليوائي القائـ
البوص  Phragmites australisعمى ضفاؼ بعض المصارؼ أيضا انتشر النبات المغمور حاموؿ الماء
 Potamogeton pectinatusسائدا عمى النباتات المغمورة األخرى.

النتائج والمناقشة

نوعية الرواسب

 الحجم الحبيبى
الحجم الرممى

مف دراسة الرسوبيات القاعية لبحيرة البرلس تراوحت نسبة الرمؿ فى شير اغسطس  2777بيف اعمى قيمة

 %97.93فى محطة  7واقؿ قيمة  % 2.37فى محطة  4مع متوسط قدرة  .% 37.97بينما فى شير فبراير 2777
تراوحت نسبة الرمؿ بيف صفر و  55.79فى كال مف المحطات  9و  77مع متوسط قدرة .%75.56

الغرين

فى اغسطس  2777تراوحت نسب الغريف فى رسوبيات بحيرة البرلس مابيف اعمي قيـ  %97.69عند محطة ()4

واقؿ قيمة  %8.77عند محطة ( )7عند المنطقة أماـ مصب مصرفي رقـ  8و  9مع متوسط قدرة  .%8.77بينما
فى فبراير  2777تراوحت نسب الغريف مابيف اعمي قيمو  %98.86عند محطة ()77و اقؿ قيمو  %44.97عند
محطة ( )77مع متوسط قدرة . %83.72
الكربون العضوي و المحتوي العضوي

تراوحت نسبة الكربوف العضوي لرسوبيات قاع بحيرة البرلس بيف اعمي قيمة ( )%7.9محطة  77واقؿ قيمة (7.56

 )%محطة  2مع متوسط قدرة  %2.89خالؿ شير اغسطس  2777بينما فى شير فبراير  2777اعمى قيمة

لمكربوف العضوى كانت  %2.37و اقؿ قيمة ليا ( )%7.32عند جنوب الحوض الغربى (محطة  )6بمتوسط قدرة
.%7.84
المحتوي المائي المطمق:

بدراسة المحتوي المائي المطمؽ لرسوبيات القاع الحديثة لبحيرة البرلس فى شير اغسطس  2777أوضحت

النتائ أف اعمي قيمة  %64عند محطة ( )72عند منطقة اقصى غرب البحيرة اما مصب قناة برمباؿ ،واقؿ قيمة
 %37.9عند محطة ( )2اماـ البوغاز مع متوسط قدرة  .%52.5بينما فى شير فبراير  2777أوضحت النتائ أف
المحتوي المائي المطمؽ يتراوح بيف اعمي قيمة  %67.7في محطة  ، 5و اقؿ قيمة  %47.5في محطة  9مع

متوسط قدرة .%54

مركبات الفوسفور
الفوسفور الغير عضوى(االرثوفوسفات)

أوضحت النتائ أف تركيزات الفوسفور الغير عضوي ( الفوسفور المتاح) في رسوبيات بحيرة البرلس فى

شير اغسطس  2777يتراوح بيف أعمى قيمة ( 7467ميكروجراـ/جراـ) في محطة  (6جنوب الحوض الغربى) و
أقؿ قيمة ( 437ميكروجراـ/جراـ) في محطة  .9بمتوسط عاـ في البحيرة  764.83ميكروجراـ/جراـ.
الفوسفور العضوي

سجمت قيـ اقؿ مف الفسفور الغير العضوي،وخصوصا فى شير اغسطس  2777وقد ُسجمت أعمى قيمة
( 299ميكروجراـ/جراـ) في محطة (2اماـ البوغاز)  ،بينما كانت أقؿ قيمة ( 24ميكروجراـ/جراـ) مسجمة في

محطة ( 6جنوب الحوض الغربى) .بمتوسط قدرة في البحيرة  777.67ميكروجراـ/جراـ بينما فى شير فبراير
 ، 2777المتوسط السنوى لمفسفور العضوى فى رسوبيات بحيرة البرلس يتراوح بين  576ميكروجرام/جرام فى

محطة  6واقل قيمة  312ميكروجرام/جرام فى محطة ( 4منطقة شرق البحيرة) مع متوسط عام قدرة 473

ميكروجرام/جرام.

الفوسفور الكمي

وقد ُسجمت أعمى قيمة ( 2577ميكروجراـ/جراـ) في محطة  6بينما ُسجمت أقؿ قيمة (839
ميكروجراـ/جراـ) في محطة  .3بمتوسط عاـ في البحيرة  7473ميكروجراـ/جراـ وذلؾ فى شير فبراير . 2777

 الفمزات الثقيمة

 تراوح تركيز الحديد ما بيف ( 33339 – 10606ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز المنجنيز ما بيف ( 2361 - 655ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز النحاس ما بيف ( 78.7 – 18.4ميكروجراـ/لتر).

 تراوح تركيز الزنؾ ما بيف ( 98.97 -46.95ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز الكروـ ما بيف ( 79.77 – 27.91ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز النيكؿ مابيف ( 69.87 – 29.98ميكروجراـ/لتر).

 تراوح تركيز الكادميوـ ما بيف ( 25.27 –107.59ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز الرصاص ما بيف( 2.14 -21.98ميكروجراـ/لتر).
 تراوح تركيز الزئبؽ ما بيف( 2.75 – 1.08ميكروجراـ/لتر).

 المبيدات
المبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكمور برواسب بحيرة البرلس خالل 3122-3121

تراوح مجموع تركيزات مركبات فينيؿ متعددة الكمور ( )PCBsمابيف  5,88نانوجراـ/جراـ أماـ مصب مصرؼ

اليوكس إلى  269,26نانوجراـ/جراـ أماـ البوغاز بمتوسط  7777,47نانوجراـ/جراـ وتركيزات مركبات المبيدات
الكمية ( )TPمابيف  27,77نانوجراـ/جراـ (أماـ مصب مصرؼ  )77إلى  747,77نانوجراـ/جراـ (أبو عامر)

بمتوسط  57,23نانوجراـ/جراـ.

 الهيدروكربونات البترولية
سجمت مستويات المواد الييدروكربونية الكمية برواسب البحيرة المختمفة مابيف  7,75ميكروجراـ/جراـ مسجمة عند
محطة مصطرو إلى  5,47ميكروجراـ/جراـ مسجمة أماـ مصب مصرؼ اليوكس بمتوسط كمى  7,79ميكروجراـ/جراـ.

