وزارة الذولت لشئىن البيئت
جهبز شئىن البيئت
قطبع نىعيت البيئت
اإلدارة املركسيت لنىعيت امليبه

ملخص
التقرير السنىي ()2100-2101
لربنبمج الرصذ البيئً للبحرياث الشمبليت
"حبيـرة املنسلت"
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بحيرة المنزلة

بحيرة المنزلة تعتبر أكبر األربع بحيرات المياه العذبة  .يحدىا من الشرق قناه السويس وفرع دمياط يحدىا من
الغرب ويحدىا البحر المتوسط من الشمال .وتتصل البحيرة بالبحر المتوسط عن طريق ثالث فتحات والتى تسمح
بتبادل المياه واالحياء بين البحيرة والبحر .وىذه المخارج ىى الجميل  ،البوغاز والجميل الجديد .وتنكمش البحيرة فى

الحجم حوالي  5.22كم/2سنوياً  .و أكبر انكماش فى حجم البحيرة لوحظ فى الجية الغربية والجنوبية من البحيرة ،

فى عام  1900كانت المساحة  1907كيمومتر مربع بينما أصبحت  909.85كيمومتر مربع فى  .1981وكان

نتيجة وجود عدد كبير من الجزر فى البحيرة  ،المياه المفتوحة اصبحت حوالي  700كيمومتر مربع  ،تستقبل البحيرة
حوالي  7500مميون متر مكعب سنوياً من الصرف الصناعي والزراعي والصحي الغير معالج من مصارف بحر
البقر (آدمي وصناعي)  ،الحادوس  ،رمسيس  ،السرو وفارسكور (صرف زراعي) .وىذه الكمية قد تضاءلت إلى

 4000مميون متر مكعب بعد انشاء قناه السالم .وبناء السد العالي كان مصحوباً بزيادة فى النشاط االنساني والذى

كان السبب الرئيسي فى تموث بحيرات الدلتا بالمعادن الثقيمة .بحيرة المنزلة تحتل المركز الثانى من حيث التموث بعد

بحيرة مريوط

يبمغ مساحة البحيرة حوالى  100ألف فدان ومتوسط عمقيا  1.15متر .ويزيد عدد الجزر المتناثرة في أرجاء

ىذه البحيرة عن األلف جزيرة؛ كما يشغل نشاط االستزراع السمكي مساحات كبيرة ،في جية الشمال الغربي وجنوب
البحيرة .يبمغ متوسط االنتاج من بحيرة المنزلة  60ألف طن سنويا وتمثل أسماك البمطى أكثر من  %65من أنواع
األسماك فى البحيرة يمييا القراميط والمبروك والبياض والحنشان والقاروص والنقط والكابوريا والجمبري األبيض.
Long
32 12.31

Lat
31 12.02

Location
أمام مصرف بحر البقر

Stations
1

32 11.19

31 16.26

أمام بوغاز الجميل

2

32 04.05

31 11.13

غرب البشتير

3

32 04.29

31 18.11

التمساح

4

32 04.38

31 13.85

لجان

5

32 00.15

31 14.26

ديشدي (في منطقة مميئة بالنباتات المغمورة)

6

31 59.15

31 20.18

الحمرة (أقصي شمال البحيرة ،منطقة مالحة)

7

31 56.11

31 15.84

أبوات الكبير (شمال مصرف السرو)

8

31 53.83

31 16.76

الدبجو (في جنوب مصرف السرو)

9

31 55.98

31 21.37

الزرقاء (في منطقة بالقرب من مصرف فاراسكور)

10

32 06.13

31 07.01

الجنكة أمام مصرف حادوس
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جدول باسماء ومواقع محطات الرصد ببحيرة المنزلة
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النتائـج والمناقشـة
الخصائص الهيذروكيميائية

درجة الحرارة

تراوحت درجةة الحة اررة المسةجمة مةا بةين (  15.05درجةة مئويةة بمحطةة  2البوغةاز خةالل شةير فب اريةر) الةى (29.87
درجة مئوية بمحطة  8ابوات خالل شير اغسطس) وذلك بمتوسط سنوى  22.85درجة مئوية.

بالرغم من التفاوت الواضح بدرجة ح اررة البحيرة خالل العام اال انيا كانت مناسبة لنمو االسماك معظم شيور السنة.

شفافية المياه

تعبر درجة الشفافية عمى قةدرة الضةوء عمةى النفةاذ خةالل الميةاه ،وبالتةالى فانيةا تتناسةب عكسةيا مةع كميةة المةواد العالقةة
بالمياه.

حيث تراوحت ما بين (  5سم فى محطة  1خالل شةير شةير مةايو) الةى ( 42.5سةم فةى محطةة  377710خةالل شةير

فبراير) بمتوسط عام 46.89سم.
ويرجةع نقةص الشةفافية نتيجةة لممموثةات والمخمفةات المتنوعةو التةى تمقةى فةى البحيةرة عةن طريةق المصةارف  ،والةذى ادى
الى تعكير مياه البحيرة خاصة فى الجزء الجنوبى الشرقى نتيجة مصرفى حادوس وبحر البقر.

المموحة

ويقصةةد بمموحةةة الميةةاه مجمةةوع االمةةالح الذائبةةة فةةى الميةةاه (صةةوديوم و بوتاسةةيوم و كالسةةيوم و مغناسةةيوم باالضةةافة الةةى
كموريدات وكربونات وبيكربونات وكبريتات) باالضافة الى العناصر الشحيحة واالمالح المغذية.
وخالل الدراسة ىذا العام فقد تراوحت درجة المموحة بين  ‰1.22بمحطةة  6خةالل شةير مةايو و ‰17.29بمحطةة 7
خالل شير اغسطس وذلك بمتوسط سنوى . ‰3.81

درجة التوصيل الكهربي

تعبر عن قدرة المياه عمى التوصيل لمتيار الكيربى ،والتى تتاثر بكمية االيونات وحركتيا وتكافؤىا،ودرجة الح اررة.

وق ةةد تراوح ةةة درج ةةة التوص ةةيل الكيرب ةةى م ةةا ب ةةين  2.34ممم ةةى س ةةيمن/س ةةم بمحط ةةة  6خ ةةالل ش ةةير م ةةايو و 28.17ممم ةةى
سيمن/سم فى محطة  7خالل شير اغسطس وذلك بمتوسط سنوى بالبحيرة  6.77مممى سيمن/سم.

تركيز أيون الهيدروچين )(pH

يمعةةب تركيةةز ايةةون الييةةدروجين دو ار ىةةام فةةى ترسةةيب او ذوبةةان المعةةادن الثقيمةةة والقيمةةة المثمةةى لنمةةو االسةةماك مةةا بةةين
. 8-6.5

وقد تراوح تركيز ايون الييدروجين ما بين  7.49بمحطة  11و 9.38بمحطة  2بمتوسط سنوى . 8.32

األكسچين الذائب )(DO

يمعةةب دور كبيةةر فةةى بقةةاء الكائنةةات الحيةةة فةةى الميةةاه كمةةا يةةؤثر عمةةى الخصةةائص الكيمائيةةة والفزيائيةةة والحيويةةة  ،ويتةةاثر
وجود االكسجين الذائب فى المياه بمعدالت البناء الضوئى والتنفس وتبادل الغازات بين اليواء وسطح المياء.
ت ةراوح تركيةةز االكسةةجين الةةذائب بةةين صةةفر ممجةةم/لتةةر بمحطةةة  1فةةى شةةير اغسةةطس وذلةةك نتيجةةة لممموثةةات المختمفةةة

و 13.55ممجم/لتر بمحطة  2خالل شير فبراير بمتوسط سنوى  5.63ممجم/لتر.

األكسچين المستهمك بيولوجيا )(BOD
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يعبر عن كمية االكسجين المستيمك بواسطة الكائنات الدقيقةة ،ويعتبةر الزيةادة فةى تركيةز االكسةجين المسةتيمك بيولوجيةا
دليل عمى تموث المياه.

وقد تراوح تركيز االكسجين المستيمك فى البحيةرة مةا بةين 0.58ممجةم/لتةر فةى محطةة  9فةى شةير اغسةطس و218.70
ممجم/لتر فى محطة  1خالل شير اغسطس ونوفمبر بمتوسط سنوى  23.58ممجم/لتر.

األكسچين المستهمك كيميائيا )(COD

يعبر عن كمية االكسجين المستيمك الكسدة الموادد العضوية وتحويميا الى ثانى اكسيد الكربون وماء ،وكمما قل تركيز
االكسجين المستيمك كيميائيا كان دليل عمى جودة المياه.

تة ة ةراوح تركي ة ةةز االكس ة ةةجين المس ة ةةتيمك كيميائي ة ةةا ب ة ةةالبحيرة م ة ةةا ب ة ةةين 37.87ممج ة ةةم/لت ة ةةر بمحط ة ةةة  4خ ة ةةالل ش ة ةةير فب اري ة ةةر
و407.2ممجم/لتر بمحطة  1خالل شير مايو بمتوسط سنوى 157.35ممجم/لتر.

الكبريتيدات )(H2S

توجد فى المياه فى صورة كبريتيد الييدروجين ،والذى ينتج بواسةطة البكتريةا الموجةودة فةى الرسةوبيات والتةى تعمةل عمةى
تحويةةل الكبريتةةات الةةى كبريتيةةدات وذلةةك لمحصةةول عمةةى االكسةةجين ،كمةةا يمكةةن ان توج ةد الكبريتيةةدات مةةن خةةالل ميةةاه
الصةةرف الصةةحى والصةةناعى والصةةناعى ،ويعتبةةر ىةةذا المركةةب كبريتيةةد الييةةدروجين الةةذائب فةةى المةةاء سةةام لالسةةماك

والكائنات المائية.
وقد وصمت القيمة 23.49مميجرام/لتر فى محطة  1فى شير مايو كما لم تسجل اى قيمة فى اغمب محطات الرصد.
بمقارنة المتوسطات السنوية لبعض المتغيرات الهيدروجرافية خالل الدراسة الحالية بمثيالتها من المستويات المسموح

بها دولياً وجد اآلتى:
 يسخىياث االس انهيدروجيُى فى انحدود انًسًىح بيها دونيا (. )9.0-6.0
 يسخىياث االكسجيٍ انذائب فى انحدود انًسًىح بيها دونيا (12.6-4.0ييكزوجزاو /نخز) .
 يسخىياث االكسجيٍ انًسخههك بيىنىجيا فى انحدود انًسًىح بيها دونيا ( 6.0-3.0ييكزوجزاو /نخز ) .

الكلىرفيل – أ ,المىاد العالقة الكلية واألمالح المغذية

الكمورفيل-أ

وىو الصبغة الموجودة فى اليائمات النباتية ويمكن االستدالل من خاللة عمى النشاط الحيوى بالمياه.
وق ةد تبةةين ان قةةيم الكمورفيةةل-أ قميمةةة حيةةث تراوحةةت بةةين  7.65ميكروج ةرام/لتةةر بالمحطةةة  9و130.29ميكروج ةرام/لتةةر
بالمحطة  2وذلك بمتوسط سنوى لمبحيرة 46.74ميكروجرام/لتر.

وقد وجد ان الكمورفيل كان اقل من الحدود المسموح بييا دوليا (140-5ميكروجرام/لتر).

المواد العالقة الكمية)(TSM

وقد سجمت الدراسة ان قيم المواد العالقة تراوحت ما بةين 26.43مميجةرام/لتةر بالمحطةة  6و74.4مميجةرام/لتةر بالمحطةة
 2وذلك بمتوسط 38.58مميجرام/لتر.
بمقارنة نتائج المتوسط السنوى لمكموروفيل-أ والمواد العالقة الكمية والذى تم الحصول عميو خالل الدراسة الحالية وجد

التالى:
 سججججم انكهىروفيجججم -أ يسجججخىياث فججج لجججدود انًسجججخىياث انًسجججًىح بهجججا دونيجججا (  140 -5.0ييكزوججججزاو/نخجججز)
بجًيع يىاقع انبحيزة.
 سجججججهج انًججججىاد انكانةججججت انكهيججججت يسججججخىياث أحهججججى يججججٍ انحججججدود انًسججججًىح بهججججا دونيججججا ( 25ييكزوجججججزاو /نخججججز)
بجًيع يىاقع انبحيزة.
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االمالح المغذية
تمثل المركبات ال ذائبة فى المياه الطبيعية وتعتبر ىى المصدر الرئيسى لمتغذية لمكائنات الحية بالبيئة المائية خصوصا
البكتريا والطحالب ،كمةا تمعةب دور رئيسةى فةى عمميةة التمثيةل الغةذائى لمنباتةات والحيوانةات فةى ىةذه البيئةة ،وتمثةل ىةذه

االمالح فى [مركبات نيتروجينية ،فوسفورية ،سميكا ،امونيا ،نيتريتات ،نترات ،نتيتروجين كمى].
مركبات النيتروجين (امونيا  ،نيتريتات  ،نترات  ،نيتروجين كمى).

االمونيا )(NH4-N

وقةةد تراوحةةت مةةا بةةين 0.174مميج ةرام/لتةةر بالمحطةةة  4الةةى  5.459مميج ةرام/لتةةر بالمحطةةة  1بمتوسةةط سةةنوى 1.262
مميجرام/لتر.

النيتريت

وقد تراوحت ما بين 6.21ميكروجرام/لتر بالمحطة  10و  182.23ميكروجرام/لتر بالمحطةة  3بمتوسةط سةنوى 60.60
ميكروجرام/لتر.

النترات )(NO3-N
النترات ىى اثبت صور النيتروجين فى البيئة المائية وىى الغذاء االساسى لكثي ار من اليائمات النباتية والطحالب.
وقد تراوحت ما بين 0.07ميمجرام/لتر و0.55مميجرام/لتر بمتوسط سنوى 0.23مميجرام/لتر.

النيتروجين الكمى TN

وقد ترواح ما بين 2.22مميجرام/لتر بالمحطة  9و 8.88مميجرام/لتر بالمحطة  1بمتوسط سنوى  3.92مميجرام/لتر.

مركبات الفوسفور

يعتبر الفوسفور عنصر اساسى لمكائنةات المائيةة ونمةوىم .نظة ار الن الفوسةفور عنصةر غيةر غةازى ويوجةد فةى الطبيعيةة
عمةةى ىيئةةة امةةالح فوسةفورية غيةةر ذائبةةة لةةذلك فيةةو بطبعيةةة الحةةال يوجةةد بتركيةزات قميمةةة فةةى البيئةةة المائيةةة .يةةزداد تركيةةز
الفوسفور فى المسطحات المائية نتيجة لمصرف الصحى او الصرف الصةناعى او الز ارعةى ممةا يةؤدى الةى العديةد مةن

المشاكل البيئية.

الفوسفور الفعال )(PO4-P
وقةةد ت ةراوح مةةا بةةين 19.25ميكروج ةرام/لتةةر بالمحطةةة  8و 546.67ميكروج ةرام/لتةةر بالمحطةةة  1بمتوسةةط سةةنوى 17.8
ميكروجرام/لتر.

الفوسفور الكمى

وقد تراوح ما بةين  64.39ميكروجةرام/لتةر بالمحطةة  10و 1059.78ميكروجةرام/لتةر بالمحطةة  1وذلةك بمتوسةط سةنوى

 418.14ميكروجرام/لتر.

السيميكات الفعالة )(SiO4-Si
وقد تراوحت ما بين 1.91مميجرام/لتر بالمحطة  2و6.15مميجرام/لتر فى المحطة  8بمتوسط سنوى 3.19مميجرام/لتر.
بعد االطالع عمى النتائج فقةد تبةين زيةادة نسةة كةالً مةن النتيتريتةات والفوسةفات الفعةال والكمةى  ،والسةيمكا الفعالةة ونقةص

كال من االمونيا والنترات.

الفلزات الثقيلة
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أتضح من نتائج الدراسة الحاليو ما يمي:


تراوح تركيز الحديد ما بين ( 188.897 – 77.144ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز المنجنيز ما بين ( 56.94 -6.801ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز النحاس ما بين ( 9.735 – 2.68ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الزنك ما بين ( 243.171 -78.89ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الكروم ما بين ( 7.145 – 4.514ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز النيكل مابين ( 9.81 – 5.28ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الكادميوم ما بين ( 1.67 – 0.34ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الرصاص ما بين( 33.102 -14.79ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الزئبق ما بين( 0.40 – 0.17ميكروجرام/لتر).

المبيذات
المبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكمور الذائبة بمياه بحيرة المنزلة خالل 2100-2101

يوجةةد ح ةوالى  500نةةوع مةةن المبيةةدات الحش ةرية المسةةتخدمة فةةى الز ارعةةو (،واكثةةر مةةا تحويةةة ىةةذه المبيةةدات ىةةو الكمةةور

والفوسفور)،تعتبر خطورة ىذه المبيدات فى انيا تتنتقل عبر مياه الصرف الزراعى الى مياه المصارف والبحيرات حيةث
تعيش االسماك وبالتالى فينتقل التموث الييا ويتراكم فى لحوميا وخياشيم االسماك.
ت ةراوح مجمةةوع تركي ةزات مركبةةات فينيةةل متعةةددة الكمةةور ( )PCBsمةةابين  20,30نةةانوجرام/لتةةر عنةةد محطةةة الحم ةره إلةةى
 50722نةةانوجرام/لتةةر عنةةد محطةةة بحةةر البقةةر بمتوسةةط  37705نةةانوجرام/لتةةر وتركيةزات مركبةةات المبيةةدات الكميةةة ()TP
مابين  25740نانوجرام/لتر (محطة براغيتا) إلى  86713نانوجرام/لتر (محطة البوغاز) بمتوسط  49786نانوجرام/لتةر.

كما تراوحت مجموع مركبات  TP & PCBsمابين  50785نانوجرام/لتر عند محطة أبوات إلى  126763نانوجرام/لتر
عند محطة البوغاز بمتوسط كمى  86791نانوجرام/لتر.

الهيذروكزبىنات البتزولية
المواد الهيدروكربونية البترولية الذائبة بمياه بحيرة المنزلة خالل 2100-2101

تراوح متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية الذائبةة فةى ميةاه بحيةرة المنزلةة مةابين  30769ميكروجةرام/لتةر عنةد

محطةةة التمسةةاح إلةةى  92766ميكروج ةرام/لتةةر والتةةى تةةم رصةةدىا عنةةد محطةةة بحةةر البقةةر بمتوسةةط كمةةى لجميةةع عينةةات
البحيرة يبمغ  48791ميكروجرام/لتر .وبمقارنةة تمةك المسةتويات بمةا ورد بالالئحةة التنفيذيةة لجيةاز شةئون البيئةة المصةرى

بالقانون رقم  4لسنة 1994م المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفيا فةى البيئةة البحريةة والةذى ذكةر أن الحةد
األقص ة ة ة ةةى لممع ة ة ة ةةايير والمواص ة ة ة ةةفات لممة ة ة ة ةواد الييدروكربوني ة ة ة ةةة ذات األص ة ة ة ةةل البترول ة ة ة ةةى تبم ة ة ة ةةغ 5و .ممميجة ة ة ة ةرام/لت ة ة ة ةةر
(500ميكروج ةرام/لتةةر) نجةةد أني ةا لةةم تتعةةدى ذلةةك الحةةد ،بينمةةا تعةةدت متوسةةطات المسةةتويات المقاسةةة بةةالبحيرة المسةةتوى
العالمى ( )Mazmanidi et al 1976وىو  50ميكروجرام/لتر وذلك عند محطات بحر البقر ،الدجوى ،براغيتا.

الميكزوبيىلىجى

إن مياه الصرف الصحى بيا اعداد كثيرة من الكائنات الدقيقة مثل البكتريةا والفيروسةات والطفيميةات وقةد ثبةت ان وجةود

ىذه البكتريا فى المياه الطبيعية يدل عمى إحتمال وجود مسببات األمراض البكتيرية (ضامات الكولي ار – السالمونيمال –

الشيجيال  ).....والفيروسية (فيروس االلتياب الكبةدى الوبةائى (  ) Aوفيةروس االلتيةاب الكبةدى (  ) Cوفيةروس شةمل
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األطفال  ،وفيروسات اإلسيال والنةزالت المعويةة ).....والطفيميةة (البميارسةيا  ،الدوسةنتاريا األميبيةة  ،الةدودة الكبديةة و
الييتروفيس ).....فى ىذه المياه.

وتسةةتقبل بحيةرة المنزلةةة حةوالى  3.5مميةةون متة ار مكعبةةا مةةن ميةةاه الصةةرف الصةةحى لمدينةةة القةةاىرة الكبةةرى ( معةةالج

جزئيةةا وغي ةر معةةالج)  ،كمةةا تسةةتقبل بحي ةرة المنزلةةة ميةةاه الصةةرف الصةةحى غيةةر المطابقةةة لممعةةايير مةةن مدينةةة بورسةةعيد
والمعالجةةة جزئيةةا مةةن مدينةةة دميةةاط .ولةةذلك كةةان مةةن الميةةم رصةةد البكتريةةا الدالةةة عمةةى التمةةوث فةةى البحي ةرات الشةةمالية.
اجريت العديد من الدراسات عمى الخصائص الميكروبيولوجية لبحيرة المنزلة.

وتعتبر بحيرة المنزلةة خةزان لميةاه الصةرف المموثةة بالمخمفةات افدميةة فيةى تسةتقبل ميةاه المصةارف الزراعيةة مةن خةالل

إربعة مصارف ( بحر البقر وحادوس والسرو وفارسكور) وبناءا عميو وعند تطبيق معيار جةودة الميةاه المةذكورة عاليةو
) )Ministry of health, 2000فتكون نتائج الدراسة الحالية خالل أغسطس  2010حتى مايو  2011كافتى:
 - 1مةن وجيةةو نظةر الصةةحة العامةة األدميةةة وخاصةة الصةةيادين نتيجةة تعةةامميم مةع الميةةاه وعنةد تطبيةةق معيةار جةةودة
الميةةاه الم ةةذكورة عاليةةو قةةد تعةةدت الحةةدود المسةةموح لمبكتريةةا المشةةار إلييةةا مت ة ثرة بمي ةةاه المص ةةارف المموثةةة ف ةةى أربعةةة

محطات ( ) 11 ،4 ،3 ،1فى أعسطس ،وفى ثالث محطات ( )11 ،3 ،1فى نةوفمبر ،وفةى المحطةات ( ) 3 ،1فةى
فبراير ،وفى أربعة محطات ( )11 ،5 ،3 ،1فى مايو.
 - 2فةةى م اربةةى األسةةماك فةةى ميةةاه البحيةرة (ميةةاه البحيةرة كميةةا) فة ن اعةةداد البكتيريةةا المشةةار قةةد تعةةدت الحةةدود المسةةموح
لمبكتري ةةا المش ةةار إليي ةةا متة ة ثرة بمي ةةاه المص ةةارف المموث ةةة ف ةةي المحط ةةات رق ةةم  11 ،6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 1ف ةةى أعس ةةطس،

والمحطات رقم  11، 3 ، 1فى نوفمبر وفبراير ،والمحطات رقم  11 ،6 ، 5 ، 3 ، 1فى مايو،
 - 4عند إستخدام متوسطات أعداد البكتريا لمفصول األربعة :

* من وجيو نظر الصحة العامة فقد تعدت الحدود المسموح لمبكتريا المشار إلييا مت ثرة بمياه المصارف المموثةة
فى خمس محطات . 11 ، 5 ،4 ،3 ،1

* فى مرابى األسماك فى مياه البحيرة تعدت الحدود المسموح لمبكتريا المشار إلييا مت ثرة بمياه المصةارف المموثةة

ستة محطات . 11 ، 6، 5 ،4 ،3 ،1

الهائمات النباتية

تعتبر بحيرة المنزلو من أكبر بحيرات مصر الشمالية من حيث المساحو واإلنتاج السمكى لذلك فميا اىميو خاصو حيث

توجو الييا الدراسات البحثيو العديده وتتصل بالبحر عن طريق بوغاز الجميل وتتعرض البحيره لمياه صرف زراعى
وصحى عن طريق أربعة مصارف رئيسيو (مصرف بحر البقر – السرو – فارسكور – حادوس) مما يؤثر عمى مياه
البحيره واإلنتاجيو األوليو.

تشكةل اليائمةات النباتيةة جةزءا أساسيةا إلنتةةاج المةواد العضويةة بالبحةيرة .كمةا تمثةل المستةوى األول من اليةرم الغذائةى
وكذلك تكةون الغةذاء األساسةى لمكائنةات الحيوانيةة بالبحيةرة  -كمةا يشكةل البالنكتةون النباتةى والحيوانةى الغةذاء األساسةى
لألسمةاك السائةدة بالبحيةرة.
وتعتبةر بحيةرة المنزلو من البحةيرات الغنيةة بالفيتوبالنكتةون (اليائمات النباتيو)

ولذلك توضةع ضمةن البحةيرات ذات

اإلنتاجيةة العاليةة إال انو قد لوحظ تناقص فى اعداد اليائمات النباتيو عن الدراسات السابقو.

شممت الدراسو خالل  2011 – 2010إحدى عشر محطات لتغطى اجزاء البحيره كميا الى جانب المصارف األربعو
(مصرف بحر البقر – السرو – فارسكور – حادوس).
اتضح من نتائج الدراسة الحالية ما يمى:
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رصةدت البحةيرة  137نةوع من اليائمةات النباتيةة الةتى إنتمةت إلةى  63جنسا ممثمو ب 5مجاميةع بمتوسط 310× 340 .2
وحةدة /لةتر وبذلك نقةص عةدد اليائمةات النباتيةة عةن المسجةمة خةالل الدراسات السابقو حيةث سةجمت  170نةوع من اليائمةات
النباتيةة بمتوسط  610× 2.3وحةدة/لةتر خالل  1987-1986و 140نوعا بمتوسط  610× 3.9وحةدة/لةتر خالل 1990

و 141نوعا بمتوسط  610× 12.4وحةدة/لةتر خالل  1993-1992و  111نوعا بمتوسط  610× 1.2وحةدة/لةتر خالل
.2002-2001
 كانةت السةيادة خالل الدراسو الحاليو لمدياتومات  %54.57وتمتيا الطحالةب الخضةراء  %35.36بالنسبةة لممجمةوعالكمةى لميائمةات النباتيةة لمبحيره

 رصةدت من الدياتومات  44نوعةا إنتمةت إلةى  20جنةس بنسبةة  %54.57بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةةتمتيةا الطحالةب الخضةراء  41نةوع تنتمةى إلةى  21جنةس بنسبةة  %35.36بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة،
ثةم الطحالةب الخضةراء المزرقةة  24نوعةا تنتمةى إلةى  14جنسا بنسبةة  .%7.03بينمةا سجةمت الطحالةب ثنائيةة السةوط
 8أنةواع تنتمةى إلةى  4أجنةاس بنسبةة  %1.90و األيوجمينةات  20نوعةا منتميةة إلةى  4أجنةاس بنسبة .%1.14

 كانت السياده ممثمو طول فترة الدراسو بثالث أنواع فقط إثنان من الدياتومات  Cyclotella meneghinianaبنسبو %25.37و %13.6 Melosira varians Agardhو واحد من الطحالب الخضراء Chlorella valgaris
 %22.85بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة لمبحيره.
 وىةذا دليةل عمةى أن ىةذه المنطقةة بيةا خةمل بالنسبةة لمتنةوع البيولوجةى حيةث سةةادت ىةذه االنةواع عمةى باقةى األنةواعوىذا دليل من دالئل زيادة الخصوبو بالبحيره.

 حققت المحطو  ( 11الجنكو امام مصرف حادوس) اعمى كثافو عدديو ( 310×891.6وحةدة/لةتر) وكانت السياده فىالمحطو لمدياتومات وتمتيا الطحالب الخضراء بنسب ( %59.98و  )%36.65عمى التوالى وكانت السياده لل
 Cyclotella meneghinianaبنسبو  %38.21و %26.23 Chlorella valgarisوMelosira Agardh

 %18.8 variansبالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة لمبحيره.

 وحققت المحطو (  9جنوب مصرف السرو والمحطو 10بالقرب من مصرف فاراسكور) اقل كثافو عدديو (310×46.7وحةدة/لةترو  310×40.5وحةدة/لةتر) عمى التوالى و كانت السياده لمطحالب الزرقاء المخضره( %40.84و)%43.60
لممحطتين عمى التوالى ثم الدياتومات ( %29.74و  )%21.53ثم الطحالب الخضراء (%18.26و )%16.04
والطحالب الثنائية السوط ( %11.17و  )%18.83عمى التوالى .وكانت السياده لممحطو  9لل Merismopedia

 minima 12.09%و  %7.99 Gloecapsa minimaو Gymnodinium sp. 6.91% %6.19Cyclotella
glomerataو . Scenedesmus bijuga 5.10%اما المحطو  10فكانت السياده لل
, 13.01%

Phormidium fragil

و  %11.75Merismopedia minimaو  %7.99و % Gymnodinium sp.

13.81

.%6.18Cyclotella glomerata,
الديـــاتومات

كونةت الدياتومةات المرتبةة األولةى لميائمات النباتيو بالبحيره ( 44نةوع تنتمةى إلةى  20جنةس بنسبةة  %54.57بالنسبةة
لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة وكانةت ليةا السةيادة فى المحةطات 11، 6،7 ، 5، 4 ، 2حيةث كونةت %79.29

 %43.79، %59.98 ، %61.10 ،%63.99 ، % 53.23،بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة لكةل محطةة .وقد
سادت  Cyclotella meneghinianaالمحطات السابقة بنسب متفاوتو وىى ، 23.16% ، 37.43% ، %36.84
 %19.42،%38.21 ، %25.78عمةى التوالةى بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة لكةل محطةة.
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أمةا المحطةة ( )1لمواجةة لبوغاز الجميل فكانةت السةيادة لمدياتةومةات كما ذكر بسيادة ال Cyclotella meneghiniana
وشاركتيةا السيةادة  )%27.51( Thalassiosira subtilisو

 )%8.08( Nitzschia closteriumو وAgardh

 )%5.13( Melosira variansبالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة

أمةا المحةطات  6 ، 5فقد شاركت ال  Cyclotella meneghianaالMelosira varians Agardh
بنسب  %18.40، %20.30و Cyclotella glomerataبنسب ( %16.96و

 )%11.32عمى التوالى بالنسبةة

لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة لكةل محطةة .كانت السياده ممثمو بنوع او نوعين او عمى األكثر ثالث انواع وىةذا دليةل
عمةى أن ىةذه المنطقةة بيةا خةمل بالنسبةة لمتنةوع البيولوجةى حيةث سةةادت ىةذه االنةواع عمةى باقةى األنةواع وىذا دليل من

دالئل زيادة الخصوبو بالبحيره.
بالنسبو لمتوزيع الموسمى فقد سادت الدياتومات موسمى الشتاء (فبراير) والصيف (أغفسطس)

بنسبة %77.64و

 %56.30عمى التوالى اما الربيع فكانت الدياتومات و الطحالب الخضراء نسبتيا متقاربو ( 47.99%و  %47.67عمى
التوالى.
الطحالب الخضراء فى المواسم المختمفة فى بحيرة المنزلة

سجمت الطحالةب الخضةراء 41نوعا انتمت الى  21جنس بنسبة  %35 36بالنسبةةلممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة

بالبحةيرة وكانةت ليةا السةيادة فى المحةطات  3 ،1حيث ظير  33و 30نوعا بنسبة (%50.84و )%59.43عمةى التوالةى
 ،والمحطو  7كانت مشاركو بين الدياتومات والطحالب

بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة لكل محطو

الخضراءحيةث كةونت  %40 79 ، %43 79عمةى التوالةى .
أمةا المحطةة ( )1امام مصرف بحر البقر والمحطو ( 3غرب البشتير) والمحطو  7الحمره (اقصى شمال البحيره فقةد سةةادىةا

الة،%39.46 ( Chlorella valgaris

(27.04%, 33.23 %بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة فى ىةذه

المحطةة .ورغم سيادة الطحالب الخضراء إال أن الدياتومات سجمت نسبو عاليو ( )%43.79 ،%37.03، %45.88عمى
التوالى بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة لكل محطةة بسةيادة Cyclotella meneghiana

(%13.71

)%19.42 ، %13.15،عمى التوالى لممحطات الثالثو و  )14.6، %19.4( Melosira varians Agardhلممحطتين
3و 4عمى التوالى و (Nitzschia closterium(Ehr.) W.Smith)%4.36

لممحطو 3

بالنسبو لمتوزيع الموسمى فقد سادت الطحالب الخضراء موسمى الخريف والربيع  310×135.6وحةدة/لةتر و 182.5

× 310وحةدة/لةترعمى التوالى اما الربيع فكانت الدياتومات و الطحالب الخضراء نسبتيا متقاربو ( 47.99%و %47.67
)عمى التوالى.
الطحالب الخضراء المزرقة فى المواسم المختمفة ببحيرة المنزلة

ظيةرت الطحالةب الزرقةاء المخضةرة فى جميةع المحطةات بصةورة ضعيفةة ( 24نوعةا) بنسبةة  %7.0بالنسبةة لممجمةوع الكمةى

عةدا المحطةة رقةم  10 ،9 ،8حيث كونةت الطحالةب الزرقةاء المخضةرة بنسبةة  %43.60 ،% 40.84 ،%77.11بالنسبةة

لممجمةوع الكمةى عمةى التوالةى ،وسجةمت المحطةة رقةم ( )8أعمةى كثافةة عدديةةة  310 × 151.8وحةدة/لةتر  9أنواع بسيةادة

 )%72.56( Gloecapsa minimaو المحطو رقم  9سادتو )12.09%((Merismopedia minima
والمحطو رقم  10فقد ظير فييا  19نوعا

بسيادة  Merismopedia minimaو Phormidium fragilو

 %11.75( Merismopedia punctataو %13.01و )8.07عمى التوالى.

اما بالنسبو لمتوزيع الموسمى فقد سادت الطحالب الزرقاء المخضره موسمى الصيف.

الطحالب ثنائية السوط فى المواسم المختمفة ببحيرة المنزلة
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ظيةرت الطحالةب الثنائيةة السةوط بصةورة ضعيفةة جةدا ( 8أنةواع بنسبةة  %1.89بالنسبةة لممجمةوع الكمةى لميائمةات النباتيةة)
عدا المحطةات رقةم 4و  9و %12.12( 10و 11.17و )%18.83عمى التوالى وكانت السياده فى المحطو  4لل
palustre

 )%8.24(Gonyaulaxاما المحطو  9و 10فكانت السياده لل %6.91(Gymnodinium sp.

و )%13.81عمى التوالى.
األيوجمينات فى المواسم المختمفة فى بحيرة المنزلة

ظيةرت األيوجمينةات فى جميةع المحطةات ولكةن بنسةبة متفاوتةة ضئيمو  ،سجةل  20نةوع بنسبةة  %1714بالنسبةة لممجمةوع

الكمةى لميائمةات النباتيةة .وسجةمت أعمةى قيمةة لأليوجمينةات فى المحطةة رقةم ( 310 × 11.1 )3وحةدة/لةتر ظيةر منيةا15
نةوعا والمحطو رقم  310 × 10.0(11وحةدة/لةتر) مسجمو  19نوعا  .كان الربيع (مايو  )2011األكثر ظيو ار.

الهائمات الحيىانية
اليائمات الحيوانية ىي كائنات حية حيوانية تعيش ىائمة في البيئات المائية المختمفةة سةواء كانةت بيئةات بحريةة أو ميةاه

عذبةةو أو مختمطةةة  .وتتميةةز اليائمةةات الحيوانيةةة بعةةدم قةةدرتيا عمةةي الحركةةة الموجيةةة كونيةةا تتحةةرك تبعةةا لحركةةة التيارالمةةائي .
وترجع أىميتيا إلي أنيا تمثل الحمقة الثانية في قاعدة اليرم الغذائي في البيئة المائيةةة بعد اليائمات النباتية .
توزيع الهائمات الحيوانية فى بحيرة المنزلة خالل 2100-2101

دلت دراسة التركيب النوعي والكمي لعينات العوالق الحيوانية التي جمعت موسميا من بحيرة المنزلة خالل الفترة من سبتمبر

 2010الي مايو  2011عمى مايمي:
 -بمغ عدد األنواع خالل فترة الدراسة  85نوعا ممثمو ب 39نوعا من العجميات19 ،نوعا من األوليات و 10أنواع من

متفرعة القرون و8أنواع من مجدافية األرجل 9،أنواع اخري .تتفق النتائج مع ما أشارت الية الدراسات السابقة في البحيرة
فقد اشارت الدراسات السابقة عمى سيادة العجميات عمى باقي األنواع بالبحيرة .اما بالنسبة لألنواع المسجمة من العوالق
السابقو فى العام الماضى ( )2010 – 2009حيث سجمت 84نوعا واكثر مما الحيوانية فقد تساوت تقريبا مع الدراسة
63نوعاZakaria,2007 .
 -بينت دراسة التغيرات الموسمية لممحصول القائم لمعوالق الحيوانية ان فصل الشتاء اكثر الفصول انتاجيو (673828

السابقو كائنا/م ) 3بينما كان فصل الصيف ىو األقل كثافة ( 412476كائنا/م ) 3وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة
فى العام الماضى ( ) 2010 - 2009في ان فصل الشتاء ىو اعمى الفصول انتاجية ( 721818كائنا/م ) 3واختمفت مع
التى سجمت ان فصل الربيع ىو موسم ازدىار العوالق الحيوانية بالبحيرة.
 -بمغت كثافة العوالق الحيوانية في المحطات المختمفة اقصاىا في محطو  2الواقعو أمام بوغاز الجميل( 310×1261كائنا

/م )3وأيضا محطو  4البعيده نوعا ما عن مياه المصارف

(  310 ×1291.8كائنا /م ) 3بينما بمغت ادناىا في محطة  1المت ثره بمصرف بحر البقر( 310×89.9كائنا /م.) 3

الحيىانات القاعية
من المعروف أن أحياء القاع تمعب دو ار ىامةا فةى السمسةمة الغذائيةة فةى الحيةاة المائيةة ؛ لكونيةا الغةذاء الرئيسةى لمعديةد

من األحياء المائية خاصة األسماك  ،كما أنيا تقوم بنقل الطاقة المختزنة فى رسوبيات القاع واعادتيا إلةى الكائنةات األخةرى
عن طريق السمسة الغذائية
وأظهز انخحهيم انكً نهكائُاث انةاع يٍ انكيُاث انخ حى جًكها بأَها أحهى َسبيا كثافت واقم حُىحا ف األَىاع ف جًيع
انًحطاث وايضا ً خالل انًىسى انسابق .وقد قدرث انُسبت انكدديت نهكثافت بــ  10920( %40كائٍ \ يخز يزبع) بانًحطجت 9
و 2980 ( %11كائٍ \ يخز يزبجع) بانًحطجت  2و  5و  %1بانًحطجت  4وبجيٍ 1806 - 798( % 7-3ائجٍ \ يخجز يزبجع)
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بباقى انًحطاث يٍ انًجًىع انكهى بانًحطاث يجٍ انكائُجاث ليجت  .واوضجحج انُخجائب بجاٌ انًحطجاث رقجى  6و  10حًيجتث
بىجىد كثافت يٍ انُباحاث انًائيت يٍ َىع .)%13( Potamogeton pectinals
تةةم رصةةد  7أن ةواع مةةن االحيةةاء القاعيةةة وكانةةت اكثةةر االن ةواع كثافةةة  )%24( Ostracoda.و Corophium .
 )%20(spو  )%19( Insecta larvaeو  )%13( Capitata spو  )%6( Gammarus sp.و Oligochaeta
( )%1و .)%4( Nereis irrorata

النباتات المائية
التقرير السنوي عن النباتات المائية في بحيرة المنزلة عن 2100-2101

فةةي بعةةض األحيةةان تتواجةةد بعةةض النباتةةات المائيةةة ليةةا قةةدرة عمةةى الت ة قمم الس ةريع فةةي بيئةةات متنوعةةة وقةةد تكةةون مموثةةة

أيضا ،فتؤدى إلى تكاثرىا السريع و ازدىارىا بصورة غير مرغوبة.
و مةةن ناحيةةة أخةةرى توجةةد بعةةض النباتةةات المائيةةة التةةي تتةةرك بيئتيةةا الطبيعيةةة و تنتقةةل إلةةى بحي ةرات أخةةرى و تسةةتعمرىا
 invasiveو تنمةةو بكث ةرة و تنةةافس النباتةةات األصةةمية عمةةى المةواد الغذائيةةة ،ممةةا يةةؤدى إلةةى نقةةص أو فنةةاء النباتةةات المائيةةة
األصمية و ازدىار النباتات المستعمرة.

اوضةةحت الد ارسةةة ان النباتةةات الطافيةةة مةةن نةةوع ورد النيةةل ( )Eichhornia crassipesوالنباتةةات المغمةةورة مةةن نةةوع

حةةامول المةةاء ( )Pomatogeton pectinalis , Ceratophyllum demersumسةةائدان فةةى المنطقةةة الجنوبيةةة كمةةا
واضةةح بالجةةدول رقةةم ( )6والشةةكل ( )7وذلةةك بالمحطةةات رقةةم  6و  7و  8و  9و  10واعمةةى كثافةةة بالمحطةةة رقةةم  8و 10
بكثافة نسبية  %13من المجموع الكمى لالحياء القاعية.
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الرواسب
ثانيا :الرواسب القاعية

تم جمع عينات الرواسب القاعية من البحيرات المختمفة ولنفس المواقع التى تم جمع عينات المياه منيةا بسسةتخدام الكبةاش

الخاص بذلك بغرض إجراء التحاليل والقياسات المختمفة عمييا -:

 الحجم الحبيبى

النتائج والمناقشة

الحجم الرممي )(Sand

تحتوي الرسوبيات القاعية لبحيرة المنزلة عمةي الحجةم الرممةي بنسةب تتةراوح مةا بةين اعمةي قيمةة (( )%57.74محطةة )10

خالل شير اغسطس  2010و اقل قيمة ليةا ( )%0.62بمنطقةة مصةب مصةرف بحةر البقةر بشةرق البحيةرة (محطةة )11
مع متوسط قدرة  ، %33.68ايضا فى شير فبراير  2011كانت تحتوى الرسوبيات القاعيةة عمةى اعمةى نسةبة مةن الحجةم
الرمم ةةى ()%3.72بمنطق ةةة مص ةةب مص ةةرف بح ةةر البق ةةر بش ةةرق البحية ةرة (محط ةةة  )11واق ةةل قيم ةةة س ةةجمت ف ةةى محط ةةة 5

( )%78.72مةةع متوسةةط قةةدرة  ، %26.78بينمةةا تراوحةةت قيمةةة المتوسةةط السةةنوي لنسةةبة الحجةةم الرممةةي مةةابين اقةةل قيمةةة
( )%2.65بمنطقةةة مصةةب مصةةرف بحةةر البقةةر بشةةرق البحيةةرة (محطةةة  )11واعم ةةي قيمةةة ( )%57.74محطةةة  10م ةةع
متوسط عام قدرة .%33.62
الغرين} ){Mud (Silt & Clay

تحتةةوي الرسةةوبيات القاعيةةة لبحي ةرة المنزلةةة عمةةي الحجةةم النةةاعم (الغ ةرين) بنسةةب تت ةراوح مةةا بةةين اعمةةي قيمةةة ()%99.38

بمنطقة مصب يحر البقر بشرق البحيرة (محطة  )11واقل قيمة ( )%42.26فى محطةة  10مةع متوسةط قةدرة %66.32

وذلك فى شير اغسطس  2010بينما فى شير فبراير  2011كانت اعمةى نسةبة لمغةرين  %96.28فةى محطةة  2بمنطقةة
البوغةةاز واقةةل نسةةبة لمغ ةرين سةةجمت فةةى محطةةة  )%21.89( 5بينمةةا كةةان المتوسةةط  . %73.22بينمةةا تراوحةةت قيمةةة
المتوسةط السةةنوي لنسةبة الغةرين مةابين اقةةل قيمةة ( )%42.26محطةةة  10واعمةي قيمةةة ( )%97.36بمنطقةة مصةةب بحةةر
البقر شرق البحيرة (محطة  )11مع المتوسط السنوى العام .%66.38
الكربون العضوي و المحتوي العضوي

تراوحةةت نسةةبة الكربةةون العضةةوي لرسةةوبيات قةةاع بحيةرة المنزلةةة مةةا بةةين اعمةةي قيمةةة ( )%10.38عنةةد منطقةةة بحةةر براغيتةةة

(محطة  )10خالل شير اغسةطس  2010و اقةل قيمةة ليةا (( )%2.26محطةة  )5بمتوسةط قةدرة  ،%5.67بينمةا خةالل
ش ةةير فب اري ةةر  2011تراوح ةةت ب ةةين اعم ةةى قيم ةةة  ( %8.5محط ةةة  )1واق ةةل قيم ةةة  %4.2ف ةةى محط ةةة  11بمنطق ةةة مص ةةب
مصرف بحر البقر بشرق البحيرة مع متوسط قدرة  %6.87بينما تراوحت قيمةة المتوسةط السةنوي لنسةبة الكربةون العضةوي
مةةابين اعمةةى قيمةةة ( %10.38محطةةة ) 10بحةةر براغيتةةة واقةةل قيمةةة ( )%3.37فةةى محطةةة  7مةةع المتوسةةط السةةنوى العةةام
.%6.36

أوضةةحت الد ارسةةة أن نسةةبة المحتةةوي العضةةوي لرسةةوبيات قةةاع بحيةرة المنزلةةة تتةراوح مةةا بةةين اعمةةي قيمةةة ( )%18.68عنةةد

(محطة  )10خالل شير اغسطس  2010و اقل قيمة ليا (( )%4.06محطة  )5مةع متوسةط قةدرة  ،%10.21بينمةا فةى
شةةير فب اريةةر  2011تراوحةةت قيمةةة المحتةةوى العضةةو بين  % 15.3فةةى محطةةة  1و  %7.56فةةى محطةةة  11مةةع متوسةةط
قدرة  % 12.37بينما تراوحت قيمة المتوسط السنوي لنسبة المحتوى العضوي مةابين اقةل قيمةة ( )%6.06فةى(محطةة )7
و اعمى قيمة  %18.68فى محطة  10مع المتوسط السنوى العام .%11.48
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المحتوي المائي المطمق

يعتبةةر المحتةةوي المةةائي لمرسةةوبيات مةةن أىةةم العوامةةل المةةؤثرة فةةي العمميةةات الكيميائيةةة و الفيزيائيةةة و البيولوجيةةة التةةي تةةؤثر

عمي رسوبيات النظام البيئي
أوضحت النتائج أن المحتوي المائي المطمق لرسوبيات قاع بحيرة المنزلة يتراوح ما بين اعمي قيمة ( )%88.3عند

(محطة  )9خالل شير اغسطس  2010و اقل قيمة ليا (( )%51.5محطةة  )5مةع متوسةط قةدرة  %69.3و ربمةا يرجةع
ذلك لسرعة المياه فةي المصةرف و التةي تعمةل عمةي غسةل رواسةب القةاع و التةي تةؤدي لزيةادة األحجةام الرمميةة و الخشةنة
التي تتميز بقمة محتواىا المائي،بينما فى شير فبراير  2011تتراوح اعمى قيمة بين  %76.1فى محطةة  11أمةام مصةب
بحر البقر واقل قيمة  %56.7فى محطة  4بمتوسط قدرة  %64.7بينما تراوحت قيمةة المتوسةط السةنوي لنسةبة المحتةوي
المائي مابين اقل قيمة ( )%54.8محطة  7واعمي قيمة ( )%88.3فى(محطة  )9مع المتوسط السنوى العةام %68.9

.

مركبات الفوسفور
 .0األورثوفوسفات (الفسفور الغير عضوى)

المتوسط السنوى لتركيزات األورثوفوسفات ( الفسفور الفعةال أو الغيةر عضةوي) فةي رسةوبيات بحيةرة المنزلةة تراوحةت بةين
 228ميكروجرام/جرام في محطة ( 10بحر براغيتة) و 1323ميكروجرام/جرام في محطة ( 11أمام مصب مصرف بحةر
البقر شرق البحيرة) بمتوسط سنوى عام فى البحيرة  651ميكروجرام/جرام.
 .2الفسفور العضوي

المتوسط السنوى لتركيزات الفسفور العضوي تتةراوح بةين  55 – 319ميكروجةرام/جةرام بمتوسةط سةنوي عةام لمبحيةرة 190

ميكروجرام/جرام.

 .3الفسفور الكمي

المتوس ةةط الس ةةنوى لتركية ةزات الفس ةةفور الكم ةةى ف ةةى بحية ةرة المنزل ةةة يتة ةراوح ب ةةين  387و  1604بمتوس ةةط س ةةنوى ع ةةام 840
ميكروجرام/جرام.

 الفمزات الثقيمة










حزاوح حزكيت انحديد يا بيٍ ( 13556 – 3935ييكزوجزاو/نخز).
حزاوح حزكيت انًُجُيت يا بيٍ ( 982 -302ييكزوجزاو/نخز).
حزاوح حزكيت انُحاس يا بيٍ ( 107.23 – 14.32ييكزوجزاو/نخز).
حزاوح حزكيت انتَك يا بيٍ ( 172.28 -17.62ييكزوجزاو/نخز).
حزاوح حزكيت انكزوو يا بيٍ ( 110.36 – 7.16ييكزوجزاو/نخز).
حزاوح حزكيت انُيكم يابيٍ ( 63.78 – 18.07ييكزوجزاو/نخز).
حزاوح حزكيت انكادييىو يا بيٍ ( 3.44 – 1.25ييكزوجزاو/نخز).
حزاوح حزكيت انزصاص يا بيٍ( 266.78 – 1.93ييكزوجزاو/نخز).
حزاوح حزكيت انتئبق يا بيٍ( 0.109 – 0.015ييكزوجزاو/نخز).

 المبيدات
المبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكمور الذائبة فى رواسب بحيرة المنزلة خالل 2100-2101

تراوح مجموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور ( )PCBsمةابين  0707نةانوجرام/جةرام عنةد محطةة الحمةره إلةى 4761

نة ةةانوجرام/ج ة ةرام وسة ةةط البشة ةةير بمتوسة ةةط  1763نة ةةانوجرام/ج ة ةرام وتركي ة ةزات مركبة ةةات المبية ةةدات الكمية ةةة ( )TPمة ةةابين 0704
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نانوجرام/جرام (محطة أبوات) إلى  5737نانوجرام/جرام (محطة وسط البشير) بمتوسط  1729نانوجرام/جرام .كما تراوحةت
مجموع مركبات  TP &PCBsمابين  0713نانوجرام/جرام عند محطة الحمره إلى  9798نانوجرام/جرام عند محطة وسةط
البشير بمتوسط كمى  2792نانوجرام/جرام.

كةذلك وقعةت مسةتويات مركبةات البايفينيةل متعةددة الكمةور الحاليةة أعمةى مةن الحةد األدنةى المةؤثر (، )ERL= 22.7ng/g
وأعمى من الحد المؤثر المتوسط (.)ERM= 180 ng/g

 الهيدروكربونات البترولية

المواد الهيدروكربونية البترولية فى رواسب بحيرة المنزلة خالل 2100-2101

سجمت مستويات المواد الييدروكربونية الكمية برواسب البحيرة المختمفة مةابين  0711ميكروجةرام/جةرام مسةجمة عنةد محطةة

الجنكة إلى  691760ميكروجرام/جرام مسجمة عند محطة الحمره بمتوسط كمى  112748ميكروجرام/جرام.
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