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ٍقذٍخ:

متضو اىجـحرياد ادلظشٝخ إَٔٞخ اقزظبدٝخ ثـبىغخ ّظشا دلب رزَٞض ثـٔ ٍـِ أػَـبض لـحيخ ٗةشمـخ ٍٞـبٓ ٕبدصـخ ٗ ظ٘ثــخ

ػبىٞخ فئّٖب رؼزجـش ٍشثـٗ ٚةضبّبد طجـٞؼٞخ دلخزيف أّ٘اع األمسبك االقزظبدٝخ ىٞظ فقط دا و ٕزٓ اىجـحرياد ّٗظـشا
دلب رزؼشع ىٔ ٕزٓ اىجـ حرياد ٍِ ػَيٞبد طشف ٍغزَشح دلخزيف أّـ٘اع ادلي٘صـبد اىظـْبػٞخ ٗاىظـحٞخ ٗاىضساػٞـخ اـب
ٝؤصش ػي ٚمو ٍِ ج٘دح ّٗ٘ػٞخ ٍٞبٓ ٕزٓ اىجـحرياد ٗإّزبجٖب اىغَن .ٜىزىل فبُ اىجـشّبٍج ادلقـح ىيشطـذ اىجٞئـٜ

ىيجـحرياد ادلظشٝخ ٖٝذف إىل ادلزبثـؼخ اىذٗسٝخ ذلزٓ اىجـحرياد ىي٘ق٘ف ػي ٚاىظشٗف اىجـٞئٞخ ٗادلي٘صبد ادلـؤصشح ػيٖٞـب

يف األٗقبد ٗ األٍبمِ ادلخزيفخ ثـغشع ٗلـغ ثــشّبٍج قـٍ٘ ٜىيحـذ ٍـِ رـ صري ٕـزٓ ادلي٘صـبد ٗٗقـف اىزـذٕ٘س ادلغـزَش
ىيجـحرياد ٗٗلغ اخلطط ادلغزقجـيٞخ حلَبٝزٖب ٗةو ٍشبميٖب ٗرَْٞزٖب ادلغزذاٍخ.

ٗطف اىجـحريح

حبريح اىربىظ ٍِ أقذً اىجحرياد ادلظشٝخ ٗأػشقٖب ٗرزظو ثـبىجحش ادلز٘عـط ػـِ طشٝـح فزحـخ ث٘لـبص اىـربىظ ٗثبىْٞـو

ث٘اعطخ قْبح ثشٍجبه اىز ٜأّشئذ يف ػبً  6291ىزغزٝخ اىجحريح ثبىنَٞبد اى٘فريح ٍِ ٍٞبٓ اىْٞو ٗاألمسبك اىْٞيٞخ.

ٗحتذ حبريح اىربىظ ادلضاسع اىغَنٞخ ٗاىقشٗ ٙاألسال ٜاىضساػٞخ .ةٞش رؼذ اىجحريح مبضبثخ ـضاُ دلٞـبٓ اىـش ٛادلْظـشفخ

ٍِ األسال ٜاىضساػٞخٝ .ظت ف ٚاىجحريح ػذد ٍ 61ظبسف سصٞغٞخ .رجيغ ادلغبةخ اىنيٞخ ىجحريح اىربىظ ةـ٘اىل 11..66

ٍيٍ ُ٘ٞح ٍشثغ ،رغط ٚاىْجبربد ّغجخ  ٍِ ٪19.21ادلغبةخ اىنيٞخ ىيجحريح ،يف ةـ

أُ ادلٞـبٓ ادلفز٘ةـخ

ضـو ا ـض

ادلزجق ٍِ ٚادلغبةخ اإلمجبىٞخ ىيجحريح ٗ .٪91.11رؼزرب حبريح اىربىظ ة٘ع ٍبص ٚلحو رحاٗ ػَـح ادلٞـبٓ ثـبىجحريح

ث

 661-.1عٌ ،ف ٚة

ثيغ ٍز٘عط ػَح ٍٞبٕٖب ة٘ايل  61عٌ.

متذ ػَيٞخ اىشطذ ٍِ اله (ّ ) 69قطخ ٍ٘صػخ ىزشَو ٍغبةخ اىجحريح ٗادلظبسف اىز ٜرظت ػيٖٞب
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1
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أٍبً ٍظت ٍظشف ششض اىربىظ
اىج٘الض

أٍبً ٍظت ٍظشف 7

اىضّقخ (ٗعط اىجحريح أثؼذ حمطخ ػِ ٍظبدس اىزي٘س)
اىط٘ٝيخ (ٗعط اىجحريح مشبه ٍظت ٍظشيف )2 ٗ 6
اىشخي٘ٝخ (رز٘عط ٍظت ٍظشيف )2 ٗ 6
ٍغطشٗ (مشبه اىجحريح)

أث٘ ػبٍش (مشبه لشة اىجحريح )

61

اىربمخ ٗ رز٘عط اىقطبع اىغشث ٜيف اىجحريح

69

أٍبً ٍظت رشػخ ثشٍجبه (ٍظت ٍٞبٓ اىْٞو يف اىجحريح)

66

أٍبً ٍظت ٍظشف ( )66اذل٘مغب

ّ٘ػٞخ ادلٞــــبٓ
اخل٘اص اذلٞذسٗمَٞٞبصٞخ دلٞبٓ اىجـحريح
دسجخ احلشاسح -:

أوضحت الدراسة الحالية وجود تفاوت طفيف في درجة ح اررة المياه بين المحطات المختلفة ،ويرجع هذاا التفذاوت لعذدد سذاتات وذرو

الوذذمف ف ذي اليذذو ووقذذت تجميذذع العيقذذة .وقذذد ُسذذجلت أقذذة قيمذذة  62,48درجذذة ميويذذة فذذي محطذذة  6بيقمذذا ُسذذجلت أتلذذم قيمذذة
 13,88درجة ميوية في المحطتين  4و 38بمتوسط تا في البحيرة  65,31درجة ميوية .

اىشفبفٞخ -:

أوضذحت الد ارسذة الحاليذة تميذا ميذذاه بحيذرة البذرلف بالعاذارة الواضذذحة حيذث تراوحذت قذي الوذذفافية بذين  18 - 31سذ حيذث سذذجلت

أقذذة قيمذذة بمحط ذة  33أمذذا م ذذر م ذذرف ال واسذذا بيقمذذا سذذجلت أتلذذم قيمذذة بمحطذذة  36أمذذا ققذذاة برمبذذاة بمتوسذذط تذذا فذذي
البحيرة  11.33س .

ادلي٘ةخ -:

أوضذذحت قتذذايد الد ارسذذة الحاليذذة أن هقذذا تفاوتذذا ملحذذوظ بذذين ملوحذذة الميذذاه بذذال رر مذذن البحذذر المتوسذذط تقذذد البونذذاا وبذذين بذذاقي
قطاتات البحيرة حيث ُسجلت أتلم درجذة للملوحذة  ‰ 38,18فذي محطذة رقذ  6و ت ذة درجذة الملوحذة بوذاة ملحذوظ فذي وسذط
ونذذرر البحيذ ذرة حي ذذث و ذذلت لذذم  ‰ 8,23ف ذذي محط ذذة  33ن ذذرر البحي ذرة أم ذذا م ذذرف ال واس ذذا بمتوسذذط ت ذذا ف ذذي البحيذ ذرة
. ‰1,81

دسجخ اىز٘طٞو اىنٖشث-: ٚ

تراوحذذت قذذي التو ذذية الا ربذذي بذذين  33,11 – 3,61مللذذي سيمن/س ذ وقذذد ُسذذجلت أقذذة قيمذذة فذذي محطذذة  33نذذرر البحي ذرة أمذذا

م رف ال واسا وأتلم قيمة في محطة  6أما البوناا بمتوسط تا  1,15مللي سيمن/س .

رشمٞض أ ُ٘ٝاذلٞذسٗج

(األط اذلٞذسٗجٞىن) -:

تراوحذذت قذذي الف ال يذذدروجين لميذذاه البحي ذرة بذذين  . 4,48 – 3,11وقذذد ُسذذجلت أقذذة قيمذذة فذذي محطذذة  33أمذذا م ذر م ذذرف

ال واسا وأتلم قيمة في محطة  2بمتوسط تا في البحيرة . 4,13

األمغج

اىزاصت -:

أوضحت القتايد أن توايع قي الاسيجين الااير في البحيرة نير مقتظما ،وتراوحت بذين  33,82 – 6,28مليج ار /لتذر وقذد ُسذجلت

أقة قيمة في محطة  33أما م ر م رف ال واسا وأتلم قيمة في محطة  4بمتوسط تا في البحيرة  4,23مليج ار /لتر .

األمغٞج

احل ٛ٘ٞادلَزض (-: )BOD

تراوحت قي الاسيجين المست ل حيويا بين  11,68 – 31,33مليج ار /لتر وقد ُسجلت أقة قيمة في المحطة  4وأتلم قيمذة فذي
محطة  3بمتوسط تا في البحيرة  61,31مليج ار /لتر .

األمغج

اى نَٞٞبص ٜادلغزٖيل (-: )COD

تراوحت قي الاسيجين المسذت ل ايمياييذا بذين  313,11 – 11,11مليج ار /لتذر وقذد ُسذجلت أقذة قيمذة فذي المحطذة  38مقت ذف

البراة الهربية وأتلم قيمة بمحطة  1بمتوسط تا  51,41مليج ار /لتر .

اىنربٝزٞذاد -:

ل يت تسجية أي وجود الابريتيدات في اة محطات البحيرة فم هدا الوقت من العا .

ً
مبقبسّخ ّزبصج اىذساعخ احلبىٞخ ىيخظبصض اذلٞذسٗمَٞٞبصٞخ ىجحريح اىربىظ ثبدلغز٘ٝبد ادلغَ٘ ثٖب دٗىٞب ٗجذ اٟر:ٚ


وج ذذدت مس ذذتويات الف ال ي ذذدروجيقي ) (pHف ذذي ح ذذدود المس ذذتويات المس ذذمو ب ذذا دولي ذذا  2,8 – 5,8بجمي ذذع مواق ذذع البحيذ ذرة



وجد الاسجين الااير في حدود المستويات المسمو ب ا دوليا  1,8 – 36,2مليج ار /لتر بجميع مواقع البحيرة فذي هذاا الوقذت

بمتوسط تا . 4,13

مذ ذ ذذن العذ ذ ذذا فيمذ ذ ذذا تذ ذ ذذدا المحطذ ذ ذذات  3و 4و 31,32 33و 33,82و 6,28مليج ار /لتذ ذ ذذر ومتوسذ ذ ذذط تذ ذ ذذا بذ ذ ذذالبحيرة 4,23
مليج ار /لتر .


سذذجة الاسذذيجين الحيذذوي الممذذت

أابذذر مذذن المسذذتويات المسذذمو ب ذذا دوليذذا  1,8 – 2,8مليج ار /لتذذر بجميذذع مواقذذع البحي ذرة

فيما تدا المحطات بمتوسط تا  61,31مليج ار /لتر .

اىني٘سٗفٞو-أ ٗادل٘اد اىؼبىقخ اىنيٞخ-:


تراوحذذت قذذي الالوروفيذذة-أ ف ذذي ميذذاه البحي ذرة بذذين  63,65مياروج ار /لت ذذر الوروفيذذة و  388,45مياروج ذ ار /لتذذر الوروفي ذذة

بمتوسط تا للبحيرة  11,15مياروج ار /لتر الوروفية .


وبالقسبة للمواد العال ة ف د تراوحت بين  361,31 – 61,21مليج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  38,15مليج ار /لتر .

ادلغزٝبد -:

ٕ ٜػجبسح ػِ ٍشمجبد راصجـخ ف ٚادلٞـبٓ اىطجٞؼٞـخ ٗرؼزـرب ٕـزٓ ادلشمجـبد ادلظـذس اىشصٞغـ ٚىزغزٝـخ اىنبصْـبد ف ٚاىجٞئـخ
ادلبصٞـخ ٕٗزٓ األٍال إٍب أُ رنُ٘ ٍشمجبد ّٞحٗجْٞٞخ  ،ف٘عف٘سٝخ أٗعيٞنبد.

 تراوحت قي الموقيا بين  6,32 – 8,81مليج ار /لتر قيتروجين بمتوسط تا للبحيرة  8,12مليج ار /لتر قيتروجين .
 تراوحذ ذذت قذ ذذي القيتريذ ذذت بذ ذذين  114,13 – 1,12مياروج ار /لتذ ذذر قيتذ ذذروجين بمتوسذ ذذط تذ ذذا للبحي ذ ذرة  33,68مياروج ار /لتذ ذذر
قيتروجين .
 فم حين ااقذت القتذرات تتذراو بذين  8,181 – 8,836مليج ار /لتذر قيتذروجين بمتوسذط ترايذا للبحيذرة  8,38مياروج ار /لتذر
قيتروجين .
ذا 1.82
 وبالقس ذذبل للقيت ذذروجين الال ذذم ف ذذد أو ذذارت التحالي ذذة ال ذذم أن أق ذذة تراي ذذا  3.31مليج ار /لت ذذر قيت ذذروجين وأاثره ذذا تراي ذ ا
مليج ار /لتر قيتروجين بمتوسط ترايا للبحيرة  6.44مليج ار /لتر .

ٍشمجبد اىف٘عف٘س ( اىف٘عفبد اىفؼبه ـ اىف٘عفبد اىني-: )ٚ
أوضحت ال ياسات أن أقة ترايا للفوسفور الفعاة والالم  333,31 & 3,11مياروج ار /لتذر فوسذفور والاثذر ترايذا للفوسذفور الفعذاة و
الالذم  544,21 & 331,12مياروج ار /لتذذر فوسذذفور بمتوسذط ترايذذا  181,68 &313,34مياروج ار /لتذذر فوسذفور للفوسذذفور الفعذذاة
والالم تلم التوالم.

ٍشمجبد اىغيٞنبد اىفؼبىخ -:

تراوحت قي السلياات بين  31,52 - 2,31مليج ار /لتر سلياا بمتوسط ترايا تا للبحيرة  38,43مليج ار /لتر سلياا .

اىفيضاد اىضقٞيخ -:


تراو ترايا الحديد ما بين  613,163 - 21,411مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  335,112مياروج ار /لتر .



تراو ترايا المقجقيا ما بين  12,811 - 6,813مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  4,552مياروج ار /لتر .



تراو ترايا القحاف ما بين  313,515 – 3,886مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  31,166مياروج ار /لتر .



تراو ترايا الاق ما بين  15,381 – 33,635مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  63,354مياروج ار /لتر .



تراو ترايا الارو ما بين  1,434 - 8,314مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  1,112مياروج ار /لتر .



تراو ترايا القياة ما بين  2,212 – 1,451مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  1,433مياروج ار /لتر .



تراو ترايا الاادميو ما بين  1,413 – 6,115مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  1,826مياروج ار /لتر .



تراو ترايا الر ا

مياروجر /لتر .
ا
ما بين  4,161 – 1,338مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة 2,313



تراو ترايا الايب ما بين  8,885 – 8,884مياروج ار /لتر بمتوسط تا للبحيرة  8,884مياروج ار /لتر .

ادلجٞذاد (ٍٗ ) TPشمجبد اىجبٝفْٞٞو ٍزؼذدح اىني٘س (-: )PCBs
تراوحت مجموع تراياات مرابذات فيقيذة متعذددة الالذور  PCBsوترايذاات مرابذات المبيذدات الاليذة  TPمذابين  8,251قذاقوج ار /لتر
لذ ذذم  31,616قذ ذذاقوج ار /لتر بمتوسذ ذذط  1,181ق ذ ذذاقوج ار /لتر بالقسذ ذذبة لمرابذ ذذات  . PCBsو  8,363قذ ذذاقوج ار /لتر ل ذ ذذم 6,128

قاقوج ار /لتر بمتوسط  8,113قاقوج ار /لتر لمرابات  TPبعيقات مياه بحيرة البرلف.

اذلٞذسٗمشثّ٘بد اىجحٗىٞخ اىنيٞخ -:
تذراو متوسذذط الترايذذا الالذذم للمذواد ال يدرواربوقيذذة الاليذذة مذذابين  8,83مياروج ار /لتذذر لذذم  3,63مياروج ار /لتذذر بيقمذذا بلذذم المتوسذذط
الالم للبحيرة  8,16مياروج ار /لتر .

اىذالصو اىجنزريٝخ (اىق٘ىُ٘ اىنيٞخ – اىق٘ىُ٘ اىَْ٘رجٞخ– اىغجحٞخ) -:
ت ذ اسذذتخدا تواجذذد الباتيريذذا الدالذذة تلذذم التلذذوث بالمخلفذذات الدميذذة بالميذذاه والمسذذتخدمة محليذذا وتالميذذا

)،Total coliforms (TC

) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCام يذاف لجذودة الميذاه مذن وجذل قظذر ال ذحة العامذة لإلقسذان والذ فذي ميذاه
الورر ومياه االستحما والوواطئ وال لحماية اإلقسان من المراض التي تقت ة تن طري المياه واذال فذي ميذاه البحيذرات للحفذاظ تلذم
الثروة السماية وحماية السما من تأثير

رف المخلفذات الدميذة أي أن وجذود هذاه الباتيريذا يعقذم احتمذاالت قويذة لوجذود باتريذا أخذر

مسببة لمراض خطيرة .
ول د استخد م يذاف المجموتذة الوروبيذة  European commission, 1988لميذاه وذواطئ واالسذتحما وهذو قفذف الم يذاف الم ذري
لذو اارة ال ذحة والسذذاان  Ministry of health, 1996والذاي أقذر الحذذدود المسذمو ب ذذا فذي هذاه الميذذاه بذأال تايذذد تذن  188خليذذة/
388مذة

مذن باتيريذا ) Total coliforms (TCوأال تايذد تذن  388خليذة 388 /مذة لاذة مذن باتيريذا )Fecal coliform (FC

وباتيريذا ) Fecal streptococci (FSتلذم التذوالي .امذا اسذذتخد الم يذاف الم ذري لذو اارة ال ذحة والسذاان )Ministry of 6888
 health,والاي يحذدد تذد ايذادة العذدد الالذم لباتيريذا ) Total coliforms (TCفذي ميذاه البحيذرات م اربذي السذما

تذن  38خليذة/

 388مة اال في مياه الم ارف والمسمو ب رف ا في مياه البحيرات تن  1888خلية 388 /مة .
وتعتبذذر بحي ذرة الب ذرلف خ ذاان لميذذاه ال ذذرف الملوثذذة بالمخلفذذات الدميذذة ف ذذي تسذذت بة ميذذاه الم ذذارف الاراتيذذة مذذن خ ذ ة سذذبع م ذذارف
باإلضذذافة لذذي ققذذاة برمبذذاة اات الميذذاه العابذذة وبقذذا ا تليذذل وتقذذد تطبي ذ مع ذايير جذذودة الميذذاه المذذااورة تاليذذل فتاذذون قتذذايد الرحلذذة الح ليذذة
أغسطس  1025االتي:
 - 3من وج ل قظذر ال ذحة العامذة الدميذة وخا ذة ال ذيادين قتيجذة تعذامل

مذع الميذاه وتقذد تطبيذ معيذار جذودة الميذاه المذااور تاليذل

فذنن أتذداد الباتريذا الموذار لي ذا تعذدت الحذذدود المسذمو ب ذا فذي ثذ ث محطذات هذذي المحطذة رقذ  3أمذا م ذرف وذر البذرلف ،

والمحطة رق  3الوخلوبة  -تتوسط م ر م رفي  5 ،4والمحطة رقذ  33أمذا م ذرف ال واسذا  .أمذا بذاقي المحطذات التسذعة
الخر

 36 ،38 ،5 ،4 ،2 ،1 ،1 ،1 ،6فااقت في الحدود المقة المسذمو ب ذا لق ذا بعيذدة تذن م ذبات الم ذارف فذي هذاا

الوقت من السقة خ ة اغسطس . 6831
 - 6في مرابي السذما فذي ميذاه البحيذرة وتقذد تطبيذ معذايير جذودة الميذاه المذااورة تاليذل فذنن أتذداد الباتريذا الموذار لي ذا تعذدت الحذدود
المسمو ب ا في ستة محطات هم المحطة رق  3أما م رف ور البرلف  ،والمحطة رق  2الطويلة -وذماة م ذرفي 5 ،4
 ،والمحطذة رقذ  3الوذخلوبة -تتوسذط م ذر م ذرفي  ، 5 ،4والمحطذة رقذ  4م ذطرو  .أمذا بذاقي المحطذات السذت الخذر
 38 ،5 ،1 ،1 ،1 ،6فااقذذت فذذي الحذذدود المقذذة المسذذمو ب ذذا لق ذذا بعيذذدة تذذن م ذذبات الم ذذارف فذذي هذذاا الوقذذت مذذن السذذقة
خ ة اغسطس . 6831
 - 1في مياه الم ارف وجد أن أتذداد الباتريذا تفذو الحذدود المسذمو ب ذا لل ذرف فذي ميذاه البحيذرات  1888خليذة  388 /مذة والذ
في مياه جميع الم ذارف وتعتبذر وذديدة التلذوث ونيذر مسذمو

ذرف ا فذي البحيذرة ماتذدا ميذاه م ذرف برقبذاة فااقذت أتذداد الباتريذا

فذي الحذذدود المسذذمو ب ذذا لل ذذرف فذي ميذذاه البحيذرات لق ذذا تحمذذة ميذذاه تابذة مذذن فذذرع روذذيد ق ذذر القيذة فذذي هذذاا الوقذذت مذذن السذذقة
خ ة أغسطس . 6831

اذلبصَبد اىْجبرٞخ -:

يقتور ببحيذرة البذرلف حذوالي  18جايذرة مهطذاة باميذات اثيفذة مذن القباتذات .وتعذد بحيذرة البذرلف ثذاقي أابذر البحيذرات الطبيعيذة فذي م ذر،
وقد ومذلت الد ارسذة  36محطذة داخذة البحيذرة لذذم جاقذذر تسذعة م ذارف حيذث ر ذذدت الد ارسذة فذي بحيذرة البذرلف البذرلف  41قذذوع مذن
ال ايمذات القباتيذة  13جذقف اقتمذت لذذم  1مجاميذذع .ر ذدت الذدياتومات  36قوتذا  3جذقف  ،بيقمذا ر ذدت  12قذوع مذن الطحالذر
الخض ار

 32جقسا  .اما ر دت  63قوتا من الطحالر الخض ار المارقة  33جقف  .ث أتبع ال اليوجليقات حيذث سذجلت  31قوتذا

 6جقف ث ثقايية السواط بقوع واحد مقتمي لجقف واحد.

أمذا بالقسبذة للم ذارف سجذلت  31قوتذا  11جقذف  .مق ا  35قوتذا مذن الذدياتومات  5أجقذاف بيقمذا سذجلت الطحالذر الخضذ ار 62
قذذوع  31جذذقف ث ذ الطحالذذر الارقذذا المخض ذرة حيذذث سذذجلت  32قوتذذا  4أجقذذاف ث ذ اليوجليقذذات سذذجة  36قذذوع  6أجقذذاف  .بيقمذذا
سجلت ثقايية السواط قوع واحد مقتمي لجقف واحد.
بحيرة البرلس:

تراوحذت الاثافذة العذدديذة لل ايمذات القباتيذة بيذن  318341وحدة/لتر

لي  33164135وحدة /لتر وال

بمتوسط

 1416535وحدة/لتر .
المصارف:

تراوحت الاثافذة العذدديذة لل ايمذات القباتيذة بيذن  133528وحدة/لتر لي  1284541وحدة /لتر في م رف  5وال بمتوسط
 3841313وحدة/لتر .

اخل الطــــــــــــخ:
 .3اقخفض التقوتي العددي في هاا الموس

يف  6831قلي

تن الموس ال يف الساب

يف  6831حيث و ة لي

 51بيقما اان في الموس الساب  41قوع في البحيرة وو ة لي  31قوع في الم ارف بيقما اان  41قوع في موس ال يف
من تا .6831
 .6بيقما ارتفعت الاثافة العددية لي الضعف في اة من البحيرة والم ارف حيث ااقت في موس ال يف الساب 3238188

وحدة في اللتر ارتفعت لي  1416535وحدة في اللتر في هاا الموس  .وأيضا ارتفعت الاثافة العددية في الم ارف من

 111615وحدة في اللتر في موس ال يف  6831لي  3841313وحدة في اللتر في

يف .6831

 .1ولوة مرة تأتي الدياتومات في المرتبة الثاقية في الم ارف بعد أن ااقت دوما في المرتبة الولي ،مما يعقي وجود تراياات
تالية من الم

المهاية وبخا ة أم

القيتروجين.

لذلك نوصي بترشيد استخدام هذه المخصبات الصناعية لمنع الضرر الناتج من حدوث اضطراب في التوزيع النباتي في البحيرة

وبالتالي يؤثر بصورة سيئة علي األسماك.

اذلبصَبد احل٘ٞاّٞخ -:
 ت جمع  36تيقة مايية من محطات مختلفة من بحيرة البرلف لم جاقر  5تيقات من الم ارف التي تها

البحيرة خ ة و ر

سبتمبر 6831وقسمت البحيرة لم ث ث قطاتات هي ال طاع الورقي يومة المحطات من  ، 1 – 3و ل طاع الوسط يومة
المحطات من  ، 4 – 1وال طاع الهربي يومة المحطات من . 36 – 5
 تتاون ال ايمات الحيواقية في بحيرة البرلف والم ارف المهاية ل ا أساسا من العجليات الدوارة الروتيفي ار ماوقة حوالي ، % 23

 % 43تلم التوالي من مجموع ال ايمات الحيواقية يلي ا مجدافيات الرجة الاوبيبودا ماوقة حوالي  % 2 ، % 61تلم

التوالي من مجموع ال ايمات الحيواقية .بيقما اوقت الوليات البروتواوا حوالم  % 1 ، % 8,61تلي التوالي من العدد الالم
لل ايمات الحيواقية .اما اوقت متفرتات ال رون الا دوسي ار حوالي  % 3 ، % 2تلم التوالي.
 من حيث التداد ت تسجية  12قوع في البحيرة تمثة الربع مجموتات الرييسية لل ايمات الحيواقية مق ا  68قوع من العجليات
الدوارة  4 ،أقواع من مجدافيات الرجة وقوع واحد من متفرتات ال رون بيقما تمثلت الوليات بذ ذ  3أقواع .بيقما سجة  61قوع في
الم ارف مق ا  34قوع من العجليات الدوارة وقوتين من مجدافيات الرجة وقوع واحد من متفرتات ال رون الم جاقر  1أقواع من
الوليات اما لوحظ تواجد الديدان الخيطية  nematodesوالسترااودا في اة من البحيرة والم ارف لم جاقر يرقات
 Decapoda, Insecta ,Cirripedaفم البحيرة.
 من حيث الاميات سجلت البحيرة متوسط  3111888ااين/

6

م ابة متوسط  638888ااين/

6

في الم ارف.

 في البحيرة سجة ال طاع الوسط أتلم تقوع في الاثافة لل ايمات الحيواقية بمتوسط  3461888ااين في المتر المربع  35قوع
وسجلت محطة  3أتلم اثافة  1261888ااين/

6

يلي ا ال طاع الهربي بمتوسط  3322888ااين في المتر المربع  63قوع

وأخي ار ال طاع الورقي بمتوسط  3312888ااين في المتر المربع  61قوع .
 سجة م رف  3أتلم اثافة تددية  116888ااين/

6

بيقما سجلت أقة اثافة  11888ااين/

6

في م رف نرر البرلف.

احل٘ٞاّبد اىقبػٞخ -:
 ت تسجية  16قوتا من ال ف اريات ال اتية من مقاط البحث المختلفة تقتمي لي الرخويات  61قوتا وال وريات ث ثة
أقواع والديدان البحرية  1أقواع والحورات قوع واحد .
 اان العدد الالي لحيواقات ال اع  1331ااين /للعيقة  ،مثلت الرخويات  % 53يلي ا الديدان  % 6وال وريات  % 3وقد
أهملت قسبة الحورات اقة من  % 8.3وااقت قسبة الرخويات اوات الم راتين  % 22بيقما مثلت البطن قدميات
 %.13والسبر ايادة أتداد الرخويات اوات الم راتين.

اىْجبربد ادلبصٞخ

القباتات المايية فم بحيرة البرلف ااقت قليلة و نير متقوتة في

محطة  :1ساد القبات ال اي Polygonum sp.

يف  ،6831وأوضحت قتايد الدراسة مايلي:

محطة  :1تواجد القبات ال اي  Polygonum sp.و القبات المهمور حاموة الما

قفPotamogeton pectinatus

محطة  :1تواجد القباتات ال ايمة  Polygonum sp.و  Scirpus maritimusو القبات المهمور قخووش الحوت Ceratophyllum
demersum

محطة  :2ر دت القباتات المهمورة قخووش الحوت C. demersumو حاموة الما  P. pectinatusو القبات الطافم ورد

القية )water hyacinths (Eichhornia crassipes

محطة  :3تواجد القبات ال اي  Polygonum sp.و الطافم  water hyacinthsو المهمور قخووش الحوتC. demersum
محطة  4و  :5ساد حاموة الما  P. pectinatusبمفرده
محطة  :33ساد القبات ال اي البو

 Phragmites australisبمفرده

محطة  :36ر د القبات ال اي  Polygonum sp.و الطافم  water hyacinthsورد القية

