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

ملخص
نتبئج الرحلت احلقليت األوي " أغسطس " 1025
لبـرنبمج الرصذ البـيئى للبـحرياث املرصريت
" بـحرية املنسلت "

ٍقذٍخ

متثو اىجـسرياد ادلظشٝخ إَٔٞخ اقزظبدٝخ ثـبىغخ ّظشا دلب رزَٞض ثـٔ ٍِ أػَبق ضـسيخ ٗزشمـخ ٍٞـبٓ ٕبدوـخ ٗ ظ٘ثــخ

ػبىٞخ فبّٖب رؼزجـش ٍشثـٗ ٚزضبّبد عجـ ٞؼٞخ دلخزيف أّ٘اع األمسبك االقزظـبدٝخ ىـٞظ فقـظ دا ـو ٕـزٓ اىجــسرياد

ّٗظشا دلب رزؼشع ىٔ ٕزٓ اىجـسرياد ٍِ ػَيٞبد طشف ٍغزَشح دلخزيف أّ٘اع ادلي٘ثبد اىظْبػٞخ ٗاىظسٞخ ٗاىضساػٞـخ
ممب ٝؤثش ػي ٚمو ٍِ خ٘دح ّٗ٘ػٞخ ٍٞبٓ ٕزٓ اىجـسرياد ٗإّزبخٖب اىغَن .ٚىـزىل فـبُ اىجــشّبٍح ادلقـحذ ىيشطـذ

اىجـٞئ ٚىيجـسرياد ادلظشٝخ ٖٝذف اىل ادلزبثـؼخ اىذٗسٝخ ذلزٓ اىجـسرياد ىي٘قـ٘ف ػيـ ٚاىظـشٗف اىجــٞئٞخ ٗادلي٘ثـبد
ادلؤثشح ػيٖٞب ف ٚاألٗقبد ٗ األٍبمِ ادلخزيةخ ثـغشع ٗضغ ثـشّبٍح قٍ٘ ٚىيسذ ٍِ رأثري ٕزٓ ادلي٘ثبد ٗٗقف اىزـذٕ٘س

ادلغزَش ىيجـسرياد ٗٗضغ اخلغظ ادلغزقجـيٞخ حلَبٝزٖب ٗزو ٍشبميٖب ٗرَْٞزٖب ادلغزذاٍخ.

ٗطف اىجـسريح

حبريح ادلْضىخ ٕ ٚأمرب اىجسرياد اىشَبىٞخ ٍِ زٞث ادلغبزخ (رقشٝجب ٍِ % 66رلَ٘ع ٍغبزخ ا ىجسرياد رلزَؼخ)
زٞث رجيغ ٍغبزخ اىجسريح ز٘اىل  066أىف فذاُٗ ,رقغ خْ٘ة عبزو اىجسش ادلز٘عظ ػي ٚاجلبّت اىششق ٚىةشع
ّٖش اىْٞو (دٍٞبط)ٗ ,رؼزرب اىجسريح ز٘ع ٍبو ٚضسو ٝحاٗذ ٍز٘عظ ػَق ادلٞبٓ ثٖب ٍ 0.05حٗ ,حيذٕب ٍِ

اىششق قْبٓ اىغ٘ٝظ ٍِٗ اىغشة فشع دٍٞبط ٍِٗ اىشَبه ا ىجسش ادلز٘عظ ثبالضبفخ اىل ادلضاسع اىغَنٞخ ٗاىقشٙ
ٗاألساض ٜاىضساػٞخ ٗمزىل رشػخ اىغالًٗ .رزظو اىجسريح ثبىجسش ادلز٘عظ ػِ عشٝق فزسزني ضٞقزني رؼشفب ثج٘غبص

اجلَٞو اجلذٝذ ٗاىقذ ٌٝرغَسب ثزجبده ادلٞبٓ ٗاالزٞبء ثني اىجسريح ٗاىجسشٗ .رؼذ اىجسريح مبثبثخ ضاُ دلٞبٓ اىشٛ

ادلْظشفخ ٍِ األساض ٜاىضساػٞخ زٞث ٝظت ف ٚاىجسريح أسثؼخ ٍظبسف سوٞغٞخ ٕ( ٚحبش اىجقش -زبدٗط -اىغشٗ-
فبسعن٘س) ثبإلضبفخ إىل طشف ادلضاسع اىغَنٞخ ادلزبمخخ ٗمزا األساض ٜاىضساػٞخ احملٞغخ.

ٝشغو ّشبط االعزضساع اىغَنٍ ٜغبزبد مجريح ٍِ اىجسريح ٗرىل يف خٖخ اىشَبه اىغشثٗ ٜف ٚاجلْ٘ة زٞث

ٝجيغ ٍز٘عظ االّزبج اىغَن 66 ٚأىف عِ عْ٘ٝب ٗمتثو أمسبك اىجيغ ٚأمثش ٍِ  ٍِ % 65أّ٘اع األمسـبك فـٚ

اىجسريح.

متذ ػَيٞخ اىشطذ ٍِ اله (ّ ) 00قغخ ٍ٘صػخ ىزشَو ٍغبزخ اىجسريح ٗادلظبسف اىز ٜرظت ػيٖٞب
احملغخ
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أٍبً ٍظشف حبش اىجقش
غشة اىجشزري
اىزَغبذ
جلبُ

دٝشذ( ٛيف ٍْغقخ ٍيٞئخ ثبىْجبربد ادلغَ٘سح)
احلَشح (أقظ ٜمشبه اىجسريحٍْ ,غقخ ٍبحلخ)
أث٘اد اىنجري (مشبه ٍظشف اىغشٗ)

اىذجب٘ (يف ٍْغقخ ٍيٞئخ ثبىْجبربد ادلغَ٘سح خْ٘ة ٍظشف اىغشٗ)

اىضسقبء (يف ٍْغقخ ٍيٞئخ ثبىْجبربد ادلغَ٘سح ثبىقشة ٍِ ٍظشف فبساعن٘س)
اجلْنخ أٍبً ٍظشف زبدٗط

ّ٘ػٞخ ادلٞــــبٓ

اخل٘اص اذلٞذسٗمَٞٞبوٞخ دلٞبٓ اىجـسريح
دسخخ احلـشاسح:

تراوحت درجة ح اررة مياه بحيرة المنزلة ما بين أقل قيمة ( 05.72درجة مئوية) بينما ُسجمت أعمى قيمة ( 05.72درجة مئوية) بمتوسط
عام في البحيرة ( 05.75درجة مئوية).

اىشةبفٞخ:

تراوحت قيم شفافية المياه بين ( 02.2سم –  07.2سم) بمتوسط عام في البحيرة ( 05.05سم) .ويرجع نقص شفافية المياه لممموثات
والمخمفات المتنوعة التي تمقى في البحيرة عن طريق عدد من المصارف ،وأصبحت مياه البحيرة أقل شفافية بل تتميز بالعكارة الواضحة

خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي نتيجةً لوجود مصرفي حادوس وبحر البقر.

ادلي٘زخ:

أوضحت النتائج أن التفاوت بين مموحة المياه بالقرب من البحر المتوسط ( عند البوغاز) وبين باقي قطاعات البحيرة غير ممموس نظ ار

لخروج مياه البحيرة الى البحر فى ىذا الوقت من العام وقد ُسجمت أقل قيمة ( )‰0.05بينما ُسجمت أعمى قيمة ()‰ 02.00
بمتوسط عام في البحيرة (.)‰ 0.50

دسخخ اىز٘طٞو اىنٖشثـ:ٜ

تراوحتتت قتتيم التوصتتيل الكيربتتي فتتي الد ارستتة الحاليتتة بتتين ( 05.75 – 0.02مممتتي سيمن/ستتم) بمتوستتط عتتام فتتي البحي ترة ( 2.55مممتتي

سيمن/سم).

األط اذل ٞذسٗخ:ْٜٞ

أوضحت النتائج أن مياه البحيرة تقع في الجانب القموي كما أن قيم أيون الييتدروجين كانتت فتي المعتدات الطبيعيتة .وتراوحتت قتيم اأس
الييدروجينى لمياه البحيرة بين ( )5.22 – 5.05بمتوسط عام لمبحيرة (.)5.50

األمغدني اىزاوت:

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن توزيع قيم اأكسيجين الذائب في البحيرة كانت تتتوزع توزيعتاً غيتر منتتظم حيتث تيشتت قتيم ااكستجين

الذائب بالمحطة  ( 0امام مصرف بحر البقر) وكانت أعمى قيمة ( 2.72مميجرام/لتر) بمتوسط عام في البحيرة ( 0.72مميجرام/لتر).

األمغٞدني احل ٛ٘ٞادلَزض ( :) BOD

تراوحت قيم اأكسيجين الحيوي الممتص بين ( 52.25 - 00.00مميجرام/لتر) و بمتوسط عام ( 00.20مميجرام/لتر).

األمغدني اىنَٞٞبو ٜادلغزٖيل ( :) COD

تراوحت قيم اأكسيجين الكيميائي المستيمك بين ( 000.55 – 77.00مميجرام/لتر) بمتوسط عام ( 020.55مميجرام/لتر)

اىنجـشٝزٞذاد:

تم تسجيل وجود الكبريتيدات في المحطتين  0و ( 0امتام مصترف بحتر البقتر وغترب البشتتير) بتركيتز ( 00.55و  2.07مميجرام/لتتر)
عمى التوالى ولم يتم تسجيل الكبريتيدات فى باقى محطات البحيرة.

مبقبسّخ اىذساعخ احلبىٞخ ى يخظبوض اذلٞذسٗمَٞٞبوٞخ ىجسريح ادلْضىخ ثبدلغز٘ٝبد ادلغَ٘ذ ثٖب دٗىٞب ٗخذ اٟر:ٚ


ستتجل اأس الي يتتدروجينى مستتتويات أعمتتى قمتتيي متتن أو فتتي حتتدود المستتموح بيتتا دوليتتا ( )2.2 - 5.2بجميتتع مواقتتع البحي ترة



سجل ااكسجين الذائب مستويات فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 00.2 - 0.2مميجرام/لتر) بإستثناء المحطات أرقام ،0

(متوسط عام .)5.50

 0 ، 0و  3.58 ، 0.16 ، ND ( 7و  0.55مميجرام/لتر) عمى التوالى وبمتوسط عام ( 0.72مميجرام/لتر).


سجل ااكسجين الحيوي الممتص مستويات اعمى من الحدود المسموح بيا دولياً ( )2.2 - 0.2بجميع مواقع البحيرة

وبمتوسط عام ( 00.20مميجرام/لتر).

اىني٘سفٞو-أ  ,ادل٘اد اىؼبىقخ اىنيٞخ:

تراوح ت ت ت ت ت قت ت ت تتيم تركيت ت ت تتز الكموروفيت ت ت تتل-أ مت ت ت تتا بت ت ت تتين ( 007.05 -0.50ميكروجرام/لتركموروفيت ت ت تتل) بمتوست ت ت تتط عت ت ت تتام لمبحي ت ت ت ترة (50.05
ميكروجرام/لتركموروفيتتل) .وبالنستتبة لمم تواد العالقتتة فقتتد تراوحتتت بتتين ( 000.57 - 5.52مميجرام/لتتتر) بمتوستتط عتتام لمبحي ترة (00.20
مميجرام/لتر).

ادلغـزٝبد:

ىي عبارة عن مركبات نيتروجينية ذائبتة فى الميتاه الطبيعيتة وتعتتبر ىتذه المركبتات المصتدر الرئيستى لتغذيتة الكائنتتات فتى البيئتتة المائي تة
(اأمونيا  -النيتريتات  -النترات  -النيتروجين الكمى).


تراوحت قيم اأمونيا مابين ( 2.55 – 2.20ممجم/لترنيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة ( 2.00ممجم /لتر نيتروجين).



تراوحت ت ت ت ت تتت قت ت ت ت ت تتيم النيتريت ت ت ت ت تتت بت ت ت ت ت تتين ( 007.20 – 2.50ميكروجرام/لترنيتت ت ت ت ت تتروجين) ب متوست ت ت ت ت تتط عت ت ت ت ت تتام لمبحي ت ت ت ت ت ترة (2.207



تراوحت قيم النترات بين ( 2.07 - 2.220ممجم/لترنيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة ( 2.207ممجم /لتر نيتروجين).



بالنسبة لمنيتروجين الكمى فقد أشارت التحاليل الى أن أقل تركيتز ( 0.00ممجم/لتتر نيتتروجين) وأكثرىتا تركيتز ( 5.50ممجم/لتتر

ميكروجرام/لترنيتروجين).

نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.52ممجم /لتر نيتروجين).

اىةـ٘عـة٘س ( اىة٘عةبد اىةؼبه ٗاىني:) ٚ

أوضحت القياسات أن أقل تركيتز لمفوستفور الفعتال ولمفوستفور الكمتى ( 00.02 & 7.02ميكروجرام/لترفوستفور) فتي حتين اأعمتى تركيتز
لمفوستتفور الفعتتال والكمتتى ( 550.72 & 570.00ميكروجرام/لترفوستتفور) بمتوستتط عتتام لمبحي ترة ( 027.00 & 000.25ميكروجرام/لتتتر
فوسفور) لكي من الفوسفور الفعال والكمى عمى التوالي.

اىغيٞنبد اىةؼبىخ:

تراوحت قيم السميكات الفعالة بين ( 05.75 - 0.70ممجم/لترسميكا) بمتوسط عام لمبحيرة ( 00.00ممجم/لترسميكا).

ممب عجق ٝزضر اٟر-: ٚ


سجل أعمى تركيز لألمونيتا ،النيتتروجين الكمتى ،الفوستفور الفعتال والكمتى فتي محطتة ( )0والتتي تقتع أمتام مصتب مصترف بحتر

البقر تمتيا محطة ( )0والتي تقع أمام مصرف حادوس ثم محطة ( )00والتي تقع أمام مصب مصرفى بحر البقر وحادوس.


سجل أعمى تركيز لمكموروفيل في محطة ( )0والتي تقع أمام مصب مصرف حادوس.

مبقبسّخ ّزبوح اىذس اعخ احلبىٞخ ثبدلغز٘ٝبد اىذٗىٞخ دلٞبٓ اىجسرياد ارضر ٍبٝي: ٚ


اأمونيا وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 2.227 – 0.0مميجرام/لترنيتروجين) بجميع محطات البحيرة.



النيتريتات وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 7.2 – 22ميكروجرام/لتر) بمعظم محطات البحيرة بإستثناء محطة 7
( 007.20ميكروجرام/لتر).




النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بيا ( 00.5– 02.2مميجرام/لتر) في جميع مناطق البحيرة.

مركبات الفسفور الفعالة وجدت أعمى من الحدود المسموح بيا دوليا (02 – 20ميكروجرام/لتر) بمعظم محطات البحيرة باستثناء

المحطات ( )02 ، 5 ، 0 ، 0فيي أقل من الحدود المسموح بيا دوليا.


مركبات الفسفور الكمية وجدت أنيا أيضا أعمى بكثير من الحدود المسموح بيا دوليا ( 022 – 07ميكروجرام/لتر) بمعظم محطات
البحيرة باستثناء المحطات من (. )5 – 5

اىةيضاد اىثقٞيخ:

 تراوح تركيز الحديد ما بتين ( 025.020 - 00.552ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 25.500ميكروجرام /لتر).
 تراوح تركيز المنجنيز ما بتين ( 00.002 – 0.225ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 7.000ميكروجرام /لتر).
 تراوح تركيز النحاس ما بتين ( 2.002 – 0.050ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 0.005ميكروجرام /لتر).
 تراوح تركيز الزنك ما بتين ( 05.000 – 5.000ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 02.055ميكروجرام /لتر).
 تراوح تركيز الكروم ما بتين ( 0.072 – 2.000ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 0.005ميكروجرام /لتر).
 تراوح تركيز النيكل ما بتين ( 02.50 - 0.200ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 5.222ميكروجرام /لتر).

 تراوح تركيز الكادميوم ما بتين ( 7.525 - 0.005ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 0.550ميكروجرام /لتر).
 تراوح تركيز الرصاص ما بتين ( 5.250 – 0.002ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 7.520ميكروجرام /لتر).
 تراوح تركيز الزئبق ما بتين ( 2.225 – 2.220ميكروجرام /لتر) بتمتوسط عام لمبتحيرة ( 2.222ميكروجرام /لتر).

ادلجـ ٞذاد (ٍٗ )TPشمجـبد اىجـ بٝةْٞٞو ٍزؼذدح اىني٘س (:)PCBs

 تراوحت مجموع تركيزات مركبات البايفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين ( 06520 – 06225نانوجرام/لتر) بمتوسط عام
لمبحيرة ( 06022نانوجرام/لتر).
 تراوحت تركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين ( 06507 – 26225نانوجرام/لتر) بمتوسط عام ( 06002نانوجرام/لتر).

اذلٞذسٗمشثـ ّ٘بد اىجـ حٗىٞخ اىنيٞخ:

تراوح متوسطات تركيز المواد الييدروكربونية الكمية ذات اأصل البترولى متابين ( 2650 - 2625ميكروجرام/لتتر) بمتوستط عتام (2602
ميكروجرام/لتر).

اىذالوو اىجـ نزريٝخ ( اىق٘ىُ٘ اىنيٞخ – اىجـشاصٝخ  -اىغجـسٞخ):

تتم استتتخدام تواجتتد البكتيريتتا الدالتتة عمتتى التمتوث بالمخمفتتات اودميتتة بالميتتاه والمستتتخدمة محميتتا وعالميتا ( )،Total coliforms (TC

) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCكمقيتاس لجتودة الميتاه متن وجتو نظتر الصتحة العامتة لينستان وذلتك فتى
ميتتاه الشتترب وميتتاه ااستتتحمام والش تواطا وذلتتك لحمايتتة اانستتان متتن اأم تراض التتتي تنتقتتل عتتن طريتتق الميتتاه وكتتذلك فتتي ميتتاه البحي ترات
لمحفتتاظ عمتتى الثتتروة الستتمكية وحمايتتة اأستتماك متتن تتتتثير صتترف المخمفتتات اودميتتة (أا أن وجتتود ىتتذه البكتيريتتا يعنتتى حتمتتاات قويتتة
لوجتود بكتريتا أخترا مستببة أمتراض خطيترة) .ولقتد استتخدم مقيتاس المجموعتة اأوروبيتة ( )European commission, 1988لميتاه
شواطا وااستحمام وىو نفس المقايس المصرا ( )Ministry of health, 1996والذا أقر الحتدود المستموح بيتا فتي ىتذه الميتاه بتتا

تزيد عن  500 cfu/100mlمن بكتيريا ) Total coliforms (TCوأا تزيد عن  100cfu/mlلكتل متن بكتيريتا Fecal coliform
) (FCوبكتيريتتا ) Fecal streptococci (FSعمتتى الت توالى .كمتتا استتتخدم المقيتتاس المصتترا لتتوزراة الصتتحة والس تتكان )0222

 )Ministry of health,والذا يحدد عدم زيادة العدد الكمتى لبكتيريتا ) Total coliform (TCفتي ميتاه البحيترات (م اربتى ااستماك)
عن ( )70 cfu/100mlوكذلك في مياه المصارف والمسموح بصرفيا فى مياه البحيرات عن .7222 cfu/100 ml

وتعتبتتر بحيترة المنزلتتة ختزان لميتتاه الصتترف المموثتتة بالمخمفتتات اودميتتة فيتتى تستتتقبل ميتتاه المصتتارف الزراعيتتة متتن ختتيل ربعتتة مصتتارف
وبنت ت اءا عمي تتو وعن تتد تطبي تتق معي تتار ج تتودة المي تتاه الم تتذكورة عالي تتو )health, 0222

(أغسطس:)0207

 )Ministry ofفتك تتون نت تتائج الرحم تتة الحقمي تتة

 - 0من وجيو نظر الصحة العامة اأدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعامميم مع المياه وعند تطبيق معيار جودة المياه المذكورة عاليو
فقد سجمت المحطة رقم ( 0أمام مصرف بحر البقر) شرق البحيرة أعداد من البكتريا تفوق الحدود المسموح بيا المشار لييا
متتثرة بمياه المصرف المموثة أما باقى العشرة محطات اأخرا فتعتبر غير مموثة لكونيا فى نطاق الحدود المسموح بيا من
اعداد البكتيريا المشار لييا بعيدا عن مصبات المصارف فى ىذا الوقت من السنة (خيل أغسطس .)0207
 - 0فى مرابى اأسماك فى مياه البحيرة (مياه البحيرة كميا) وجد أن اعداد البكتيريا المشار لييا يفوق الحد المسموح بيا في
محطتان وىما المحطة رقم ( 0أمام مصرف بحر البقر) شرق البحيرة ،والمحطة رقم ( 0غرب البشتيل) متتثرة بمياه

المصارف المموثة ،أما باقى التسعة محطات اأخرا فتعتبر غير مموثة لكونيا فى نطاق الحدود المسموح بيا من اعداد
البكتيريا المشار لييا بعيدا عن مصبات المصارف فى ىذا الوقت من السنة (خيل أغسطس .)0207

اذلبوَـبد اىْجبرٞـخ

 -رصتدت البحتيرة لصيف  0207حوالى  000نتوع من اليائمتات النباتيتة ( 45جنس) التتى نتمتت لتى  4مجاميتع .وكانت السياده

لمدياتومات التى رصدت  00نوعا منتميو الى  07جنسا وبقبمو عدديو  301× 005.2وحـدة/لـتر وبنسبو  %45.45والطحالب

الخضراء ( 05نوعا منتميو الى  02جنس) بقيمو عدديو  301×007.5وحـدة/لـتر وبنسبو  %33.43بالنسبتة لممجمتوع الكمتى
لميائمتات النباتيتة لمبحيره.

 سجتمت الطحالتب الخضتراء المزرقتة  00نوع تنتمتى لتى  00جنس بنسبتة  %00.14وبقيمو عدديو  301×05.5وحـدة/لـترواأيوجمينتات  05نوع انتمت الى  0اجناس بنسبتة  301×0.0وحـدة/لـتر وبنسبو  %1..4و الطحالتب ثنائيتة الستوط  0أنتواع

تنتمتى لتى جنسين بنسبتة  % 1.1.بالنسبتة لممجمتوع الكمتى لميائمتات النباتيتة لمبحيره.

 كانت السياده فى الدراسو الحاليو من الدياتومات لمت  Cyclotella meneghinianaبنسبة (Melosira , )% 02.75 variansبنسبة  % 02.52بالنسبتة لممجمتوع الكمتى لميائمتات النباتيتة لمبحيره وخاصا المحطتين  0و( 00امام بوغاز الجميل و
الجنكو امام مصرف حادوس)عمى التوالى .ومن الطحالب الخضراء لل Scenedesmus spp

متمثمو بت  5انواع بنسبو

( )%00.20و لمت  )%5.50( Chlorella vulgaris Bejerو  0 Ankistrodesmus spp.انواع بنسبو ()%5.50
بالنسبتة لممجمتوع الكمتى لميائمتات النباتيتة لمبحيره بالنسبو لممجموع الكمى لميائمات النباتيو لمبحيره.
0

 -تراوحتت الكثافتة العتدديتة لميائمتات النباتيتة بيتن02×0052.5

وحتدة/لتتر لممحطو ( 00الجنكو امام مصرف حادوس)

و 002×70.0وحتدة/لتتر لممحطو  ( 5ابوات الكبير شمال مصرف السرو) .كذلك حققت المحطو ( 0امام بوغاز الجميل) قيمو
0

عدديو مرتفعو 02×0200.7

وحتدة/لتتر .وكتان متوستط اإلنتاجيتة لميائمتات النباتيتة فى البحتيرة  002× 005.2وحتدة/لتتر.

وبذلك حدث نقص فى متوسط القيمو العدديو عن الفصل السابق (شتاء  0207بمتوسط  002× 0022.55وحتدة/لتتر كمتا وكذلك

عن متوسط القيمو العدديو عن الفصل السابق لو (صيف  0200الذا سجل  002× 222.0وحتدة/لتتر) وعن الفصل ااسبق لو

(ربيع  002× 555.2 0200وحتدة/لتتر) وااسبق ( 002× 252.5وحتدة/لتتر).

اذلبوَبد احل٘ٞاّٞخ

تم تحديد المحصول القائم وتراكيب اليتوام الحيوانيتة ببحيترة المنزلتة ختيل أغستطس  0207وفيمتا يمتي ممختص لمتا تتم الحصتول عميتو

من نتائج:

0

تعتبر بحيرة المنزلة أكبربحيرات شمال دلتا النيل فى مصرحيث تبمغ مساحتيا حوالى 522كم وأيضاً أكبرىا انتاجية .وتتصل البحيره

بالبحر عن طريق بوغاز الجميل ولكن خيل العقدين الماضيين أنخفض انتاجيا السمكى بطريقة ممحوظة نتيجة لتعرضيا لتغيرات بيئيو
عديده نتيجو لزيادة النشاط البشرا مثل الصيد الجائر واستزراع ااراضى المجاوره لمبحيرة وبناء العديد من المصانع والمناطق

العمرانية الجديده وكميا تمقى بمخمفاتيا فى البحيرةعن طريق أربعة مصارف رئيسيو وىى مصرف بحر البقر وحادوس والسرو
وفارسكور .مما كان لو تتثير سمبى عمى انتاجية البحيره ولما كانت العوالق الحيوانيو مصدر رئيسى لغذاء اأسماك فى البحيرة لذا لزم
ااىتمام بيا
دلت نتائج تحليل عينات العوالق الحيوانية التى جمعت من البحيرة خالل أغسطس  3104والممثلة بـ00عينة على مايلى:

 تميزت البحيره فى ىذه الفتره بقمة عدد أنواع العوالق الحيوانية حيث بمغ عدد اأنواع التى سجمت حوالى 00نوعا فقط واحمتالروتيفيرات المركز اأول حيث بمغ عددىا05نوعا تمتيا مجدافيات اأرجل (كوبيبودا) بت 7أنواع والبروتوزوا بت 0أنواع وكذلك
الكيدوسي ار بت 0أنواع ثم ااوستراكودا فمثمت بنوعين والنيماتودا بنوع واحد.
 كذلك كان التنوع بسيط بين المحطات المختمفو حيث بمغ عدد اانواع أقصاه فى محطو 05( 0نوعا) بينما كان عدد اانواع أقلفى باقى المحطات (  02 - 00نوعا) وبمغ أدناه فى محطو  5( 5أنواع).

 -تراوحت الكثافة العددية لمعوالق الحيوانية فى المحطات المختمفو بين ( 202×020ت  002×000كائنا/م )0بمتوسط 02×00020

0

كائنا/م 0نتيجو ازدياد الروتيفرات الغير طبيعى فى محطو  2واحتمت مجموعة الروتيفرات المركز اأول من حيث الكثافة العددية
ممثمة بنسبة حوالى بنسبة حوالى  %50.5تمتيا مجموعة الكوبيبودا التى مثمت ب  % 2.0من المتوسط الكمى لمعوالق الحيونية أما
باقى المجموعات فكانت نسبتيا ضئيمو.

 وبمغت الكثافة العددية أقصاىا فى محطو  202×002( 2كائنا/م )0حيث منطقة النباتات المغموره وىى كثافو غير عاديو ناتجوعن ازدىار الروتيفرات تمتيا محطة  0أمام بوغاز الجميل حيث بمغت الكثافو فييا (  002 × 0020كائنا/م) وبالعكس كانت محطة

 5أقل المحطات انتاجية ( 002×000كائنا/م ) 0وكذلك باقى المحطات أما بالنسبة لألنواع السائدة فى البحيرة فتغمبيا كان ممثي
بمجموعة الروتيفيرات من اأنواع التالية:

Brachionus caudatus, Br .calyciflorus ,Br. urceolaris, Asplanchna priodonta, Filinia longiseta ,
وكذلك من مجموعة الكوبيبودا ممثمة باأنواع:
وكذلك اأطوار اليرقية لمكوبيبودا )(Nauplius larvae

Ascomorpha saltans

Acanthocyclops americanus, Halicyclops magniceps,

احل٘ٞاّبد اىقبػٞـخ
تتكون الرواسب معظميا من مواد عضوية ( )sludgeوىى مكونة من فضيت صرف صحى و زراعى وصناعى
 .0مواد عضوية وفضيت نباتية وحيوانية ومواد عضوية بالمحطات  0و  5و  02و 00
 .0نباتات مائية من حامول الماء و مواد عضوية بالمحطة رقم 5
 .0رمل ومواد عضوية واصداف كمسية فارغة لمرخويات وااطومات والديدان عديدة ااشواك بالمحطة رقم 5
 .0رمل واصداف كمسية فارغة لمرخويات بالمحطة رقم  0و 0
 .7مواد عضوية وفضيت اصداف بالمحطة رقم 2
 .2مواد عضوية وفضيت نباتات و اصداف كمسية فارغة بالمحطة رقم  0و 7

اىْجبربد ادلبوٞخ

محطة  :0تواجد ورد النيل ) water hyacinths (Eichhornia crassipesو النبات القائم Polygonum sp.

محطات  0و  :7تواجدت النباتات الطافية ورد النيل  water hyacinthsو خس الماء) water cress (Pistia stratiotesو القائم

Polygonum sp.

محطة  :2رصدت النباتات الطافية ورد النيل E. crassipesو خس الماء P. stratiotesو ساد عمييما نخشوش الحوت

Ceratophyllum demersum

محطة  :5تواجدت النباتات المغمورة حامول الماء Potamogeton pectinatusو حورية الماء الشوكية Najas marinaو البوص

من نوع Scirpus maritimus

محطة  :02رصد النبات المغمور حورية الماء الشوكية Najas marinaبمفرده

محطة  :00رصدت النباتات الطافية فقط و ىى ورد النيل  water hyacinthsو خس الماءwater cress
التنوع النباتى فى بحيرة المنزلة كان ضعيفا جدا كالعادة فى صيف  0207نتيجة التموث وصرف المموثات بدون معالجة .فقد انتشر
ورد النيل أمام مصرف بحر البقر الشديد التموث (محطة  )0وفى وسط البحيرة و أمام مصرف حادوس (محطة  .)00كما رصد النبات

الطافى خس الماء ( )Pistia stratiotesو نخشوش الحوت  Ceratophyllumفى منطقة وسط البحيرة .أما أمام مصرف السرو فقد

تواجد حامول الماء  Potamogetonو حورية الماء الشوكية  Najas marinaالذا يتحمل التموث و رصد أيضا بالقرب من مصرف
فراسكور ،كما رصد أيضا النبات القائم  Scirpus maritimusالذا يتحمل درجات المموحة العالية .و سوف تتدىور حالة بحيرة

المنزلة الى ااسوأ اذا لم يتم معالجة المموثات قبل صرفيا فى مصارف تدخل الى المنزلة.

