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

ملخص
الرحلت احلقليت االوىل " اغسطس " 5102
لربنبمج الرصذ البيئى للبحرياث املصريت
"جبرية التمسبح "

ِمذِخ
متخً اٌجذرياد ادلظز٠خ أّ٘١خ التظبد٠خ ثبٌغخ ٔظزا دلب تتّ١ش ثٗ ِٓ أػّبق ػذٍخ ٚدزوخ ِ١بٖ ٘بدئخ ٚخظوٛثخ

ػبٌ١خ ثذٌه فبٔٙب تؼترب ِزثٚ ٝدؼبٔبد طج١ؼ١خ دلختٍف أٔٛاع األمسبن االلتظبد٠خ ٔٚظزا دلب تتؼوزع ٌوٗ ٘وذٖ
اٌجذرياد ِٓ تذ٘ٛر ٌٍذبٌخ اٌج١ئ١خ ِوٓ خو ي طوز

ِظوتّزح دلختٍوف أٔوٛاع ادلٍٛحوبد اٌظوٕبػ١خ ٚاٌظوذ١خ

ٚاٌشراػ١خ دمب ٠ؤحز ػٍ  ٝوً ِٓ جٛدح ٛٔٚػ١خ ِ١بٖ ٘ذٖ اٌجذرياد ٚإٔتبجٙوب اٌظوّىٝل ٌوذٌه فوبْ اٌربٔوبِ

اٌمٌٍ ِٝٛزطذ اٌج١ئٌٍ ٝجذرياد ادلظز٠خ ٙ٠ذ

اىل ادلتبثؼخ اٌذٚر٠خ ذلوذٖ اٌجذورياد ٌٍٛلوٛ

ػٍو ٝاٌظوزٚ

اٌج١ئ١خ ٚادلٍٛحبد ادلؤحزح ػٍٙ١ب ثغزع ٚػغ ثزٔبِ ِظتذاَ ٌٍذذ ِوٓ توريحري ٘وذٖ ادلٍٛحوبد ٚٚلوف اٌتوذ٘ٛر
ادلظتّز ٌٍجذرياد ٚٚػغ اخلطط ادلظتمجٍ١خ حلّب٠تٙب ٚدً ِشبوٍٙب ٚتّٕ١تٙب ادلظتذاِخل

ٚطف اٌجذريح:

تؼترب حبريح اٌتّظبح ث١ئخ طج١ؼ١خ دم١شٖ ف ٝٙػٕظز إٔتبج٘ ٝوبَ ميىوٓ أْ ميوذٔبثىّ١بد ِٕبطوجخ ِوٓ

األمسبن طٕ٠ٛب وّب أٔٙب تؼترب ِزوشا ط١بد١ب رئ١ظ١ب ٌٍتٕشٖ ٚاٌزد دٚ ،تشىً حبريح اٌتّظبح دٛػب طج١ؼ١ب

ِظبدتٗ دٛاىل 0911فذاْ مبتٛطط ػّك ٚ َ 01حتتِ ٜٛب ٠مزة ِٓ ِ ْٛ١ٍِ 91رت ِىؼت ِٓ ادل١بٖ ادلبحلخ،

ٚاٌجذريح ِتظٍخ مبظطذني ِبئ١ني ّ٘ب اٌربوخ اٌغزث١خ(اٌظ١بدٚ )ٓ٠اجملز ٜادل دٌ ٝمٕوبح اٌظو٠ٛض ٠ٚ ،وذخً
اٌجذريح دٛاىل ١ِٛ٠/ 3َ ْٛ١ٍِ 2ب ِٓ ِ١بٖ اٌظز

ػٓ طز٠ك ِظز

احملظّخ ٠ٚتُ اخط تٙب مب١بٖ اٌجذريٖ

لجً تظزثٙب مشبال ٚجٕٛثب ػٓ طز٠ك اجملز ٜادل دٌ ٝمٕبح اٌظ٠ٛض،اِب ِٕطمخ اجملز ٜادل دٌ ٝمٕبح اٌظو٠ٛض

ف ٝادلٕطمخ ادل طمخ ف ٝٙػّ١مخ ٔظج١ب د١ج ٠ظً اٌؼّك اىل دٛاىل ٚ َ 21ثؼزع دٛاىل ٠ٚ ،َ 211فظً ٘ذا

اجملز ٜػذح جشر تمًٍ ِٓ تجبدي اٌت١براد ادلبئ١خ دمب طبػذ ػٍ ٝتى ٓ٠ٛوتٍتني ِبئ١ني خمتٍفتني فوٛٔ ٝػ١وخ
ادل١بٖ ٚػٍٛ٠ ٗ١جذ فزق ٚاػخ ثني ٔٛػ١خ ادل١بٖ ف ٝاجملز ٜادل دٚ ٝثني ِ١بٖ اٌجذوريح  ،اِوب ثزووخ اٌظو١بدٓ٠
ف ٝٙاطغز ٚالً ػّمب ِٓ حبريح اٌتّظبح ٠ٚغطٙ١ب أٛاع خمتٍفخ ِٓ إٌجبتبد تّٕ ٛف ٝوتً ِتّبطوىخ فوٝ

اجتبٖ اٌشّبي اٌغزثٚ ٝتمً ٍِٛدخ ادل١بٖ داخً اٌربوخ اٌغزث١خ وخريا ػٓ حبريح اٌتّظبح ٚلذ تظٙز ػٍ ٝفرتاد

وخريح طجمبد ِبئ١خ خمتٍفخ اٌىخبفخ ٚإٌٛػ١خ داخً حبريح اٌظ١بد ٓ٠د١ج تطف ٛادل١بٖ اٌغري ِبحلخ اٌمبدِخ ِٓ
ِظز

احملظّخ فٛق ِ١بٖ اٌجذريح ادلبحلخ ف ٝاألطًٚ ،تؼترب اٌجذريح ػّٓ أُ٘ اٌجذرياد فوِ ٝظوز وّظوذر

ٌألمسبن د١ج ٠ؼًّ ثٙب أوخز ِٓ  7أال

ط١بد ٚأ٠ؼب تظتخذَ وّظ١ف ٘بَل

ِظبدر ادل١بٖ ثجذريح اٌتّظوبح:
 -0لٕبح اٌظ٠ٛضل

ِ -2ظزيف احملظّخ  ٚاٌٛاد ٞاٌشراػ١ني ( وّب أْ ٕ٘بن ِظبر
يف اٌجذريح ثشىً غري ِجبشز د١ج تتجّغ ِغ ِظز

سراػ١خ ِخً اٌجٙت ٚ ّٟ١أثٛجبِٛص تظت

احملظّخ ِىٔٛخ ثزوخ اٌظ١بد ٓ٠اٌت ٟتمغ غزة

اٌجذريح  ٚتتظً ثٙب ػٓ طز٠ك ثٛغبس وٛثز ٞاٌتّظبح)ل
ً
 - 3تزػخ اإلمسبػ١ٍ١خ (تظت اٌرتػخ ادل١بٖ اٌشائذح ثٙب دفبظب ػٍِٕ ٝبط١ت اٌرتػخ ف ٝاجلشء اٌغزثٌ ٝجذريح
اٌتّظبح ػٕذ ٍِتمِ ٝظز

جش٠زح اٌفزطبْ).

إدذاح١بد ِٛالغ اٌذراطخ ٚٚطفٙب ثجذريح اٌتّظبح
احملطخ

اٌؼّك

0

ِ 6رت

( 2اٌتؼب)ْٚ

ِ 3رت

3

ِ 05رت

( 4اٌذٔفبٖ)

ِ 05رت

( 5ا٠تبة)

ِ 7رت

اٌٛطف

تمغ ف ٝألظ ٝاجلٕٛة اٌشزل ِٓ ٝاٌجذريٖ – تتريحز حبزوخ اٌت١براد ادلبئ١خ داخً
اٌجذريح ٚثبٌتبىل تتريحز ثىً أٛاع اٌظز

ادلٕظزفٗ ػٍ ٝاٌجذريح

٘ ٝحمطٗ شبطئ١خ ف ٝاجلشء اجلٕٛث ِٓ ٝاٌجذريح

تمغ ف ٝاجملز ٜادل دٌٍ ٝمٕبٖ ف ٝادلذخً اجلٕٛثٌٍ ٝجذريح – ثؼ١ذٖ ػٓ ِظبدر

اٌتٍٛث

تمغ ف ٝاجملز ٜادل دٌٍ ٝمٕبٖ ف ٝادلذخً اٌشّبىل ٌٍجذريح – ثؼ١ذٖ ػٓ ِظبدر

اٌتٍٛث

تمغ فِٛ ٝاجٙخ فٕذق أ٠تبة ٚتتريحز ثبٌتٍٛث ادلٛجٛد ثبٌجذريح

( 6اٌرتػخ)

5لِ0رت

تمغ فِ ٝؤخزح اٌرتػخ احلٍٚ ٖٛتتريحز ِجبشزح مب١بٖ اٌرتػخ

8

ِ 7رت

تمغ فِٛ ٝاجٙخ ِجىن اذل١ئخ ٚتتريحز مب١بٖ اٌرتػخ احلٍٖٛ

7

ِ 02رت

تمغ تمز٠جب فِٕ ٝتظف اٌجذريح

تمغ ف ٝاجملز ٜادل د ٝاجلبٔىب ِٓ ادلذخً اجلٕٛثٌٍ ٝجذريح  ٝ٘ٚثؼ١ذٖ ػٓ

9

ِ 00رت

( 01اٌتّظبح)

ِ 8رت

( 00اٌىٛثز)ٜ

ِ 3رت

تمغ اِبَ وٛثز ٜثزو ٝاٌظ١بدٚ ٓ٠تتريحز ثبٌظز

5لِ0رت

تمغ ف ٝثزوخ اٌظ١بدٚ ٓ٠تتريحز ِجبشزح جبّ١غ أٛاع اٌظز

( 02ثزوخ

اٌظ١بد)ٓ٠

ِظبدر اٌتٍٛث

تمغ فِٛ ٝاجٙخ شزوخ اٌتّظبح ٌجٕبء اٌظفٓ ٚتتريحز ثجؼغ ادلٍٛحبد إٌبجتخ ػٓ

اط ح اٌظفٓ ثبالػبفخ اىل ادلٍٛحبد ادلٕظزفخ ػٍ ٝاٌجذريح

ادلٛجٛد ثربوخ اٌظ١بدٓ٠
ف ٝاٌربوخ

ٔٛػ١خ ادل١ووووبٖ
اخلٛاص اذل١ذرٚو١ّ١بئ١خ دل١بٖ اٌجذريح
درجخ احلوزارح:
تراوحت درجة الح اررة ما بين ( 02.22 – 06.42درجة مئوية)  ,وقد ُسجمت أقل قيمة بمحطتين  2و ,62بينما ُسجمت
أعمى قيمة بمحطة  4بمتوسط عام في البحيرة ( 00.36درجة مئوية).

شفبف١خ ادل١بٖ:
تراوحت شفافية المياه في الدراسة الحالية بين (632 –03سم) وقد ُسجمت أقل قيمة بالمحطات  0و 4و .60بينما ُسجمت
أعمى قيمة بمحطة ( 62المجرى المالحى ) بمتوسط عام في البحيرة ( 46.53سم).

ادلٍٛدخ:
وقد ُسجمت أقل قيمة لممموحة  ‰ 6.31بمحطة ( 60بركة الصيادين) .بينما ُسجمت أعمى قيمة  ‰ 17.05بمحطة 62
وكان المتوسط العام .‰ 07.62

درجخ اٌتٛط ً١اٌىٙزث:ٟ
ُسجمت أقل قيمة لمتوصيل الكيربى( 0.62مممي سيمن/سم) بمحطة ( 60بركة الصيادين) بينما ُسجمت أعمى قيمة (34.56
مممي سيمن/سم) بمحطة  62وكان المتوسط العام في البحيرة  20.42مممي سيمن/سم .

األص اذل١ذرٚچ١ىن (:)pH
وتراوحت قيم تركيز أيون الييدروجين لمياه البحيرة بين ( .)6.45 –5.52وقد ُسجمت أقل قيمة بمحطة  66وأعمى قيمة
بالمحطة  6بمتوسط عام في البحيرة . 6.12

األوظجني اٌذائت ): (DO
تراوح تركيز األكسجين الذائب بين ( 6.15 –4.54مميجرام/لتر) وقد ُسجمت أقل قيمة بمحطة  5وأعمى قيمة بمحطة 62
بمتوسط عام في البحيرة ( 5.36مميجرام/لتر).

األوظ١جني احل ٞٛ١ادلّتض ):)BOD
تراوحتتت قتتيم األكستتجين الحيتتوي الممتتتص بتتين ( 43.51 -67.21مميجرام/لتتتر) وقتتد ُستتجمت أقتتل قيمتتة بمحط تة  2وأعمتتى قيمتتة
بمحطة  60بمتوسط عام في البحيرة  10.25مميجرام/لتر.

األوظجني اٌى١ّ١بئ ٟادلظتٍٙه ):(COD
تراوحت تتت قت تتيم األكست تتيجين الكيمي ت تتائي المست تتتيمك بت تتين ( 10.15 –60.21مميجرام/لتت تتر) بمتوس ت تتط عت تتام فت تتي البحيت ت ترة (65.01
مميجرام/لتر) وقد ُسجمت أقل قيمة في المحطة  4وأعمى قيمة بمحطة . 60

اٌىرب٠ت١ذاد:
وأوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لمكبريتيدات في مياه البحيرة نتيجةً لزيادة تركيز األكسجين الذائب في مياه البحيرة

طوال العام.

اٌىٍٛرٚف-ً١أ ،ادلٛاد اٌؼبٌمخ اٌىٍ١خ ٚاألِ ح اٌغذ٠خ
 يتراوح محتوى الكموروفيل من 60.23ميكروجرام  /لتر وذلك بالمحطة ( 62التمساح تقع فى مواجية شركة التمساح لبناء
السفن) و 43.06ميكروجرام /لتر بمحطة ( 60بركة الصيادين) بمتوسط محتوى الكموروفيل في البحيرة 03.77
ميكروجرام /لتر.
 والمواد العالقة تتراوح بين 61.00ت  22.44مميجرام  /لتر بالمحطات ( 4الترعو) & ( 6تقع فى أقصى الجنوب) وتتأثر
بالصرف الموجود ىناك بمتوسط عام لمبحيرة  02.16مميجرام  /لتر.

األِ ح ادلغذ٠خ:
ىتى عبتارة عتن مركبتات ذائبتتة فتى الميتتاه الطبيعيتتة وتعتتتبر ىتتذه المركبتتات المصتتدر الرئيستتى لتاذيتتة الكائنتتات فتى البيئتتة المائيتتة
خصوصتا الكائنتات الدقيقتة مثتل البكتريتا والطحالتب كمتا تعتبتر أساسيتة فى عمميتة التمثيتتل الاذائتتى لمنباتتتات والحيوانتتات فتتى ىتتذه

البيئتة وىذه األمالح عبارة عن مركبات نيتروجينية  ,فوسفورية وسميكات.

ِزوجبد إٌ١رتٚجني ( األِ١ٔٛب ،إٌ١رت٠تبد ،إٌرتاد ،إٌ١رتٚجني اٌىٍ:)ٝ
 تراوحت قيم األمونيا ما بين ( 6.26 –2.20مميجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة ( 2.16مميجرام/لتر نيتروجين).

 تراوحت قيم تركيز النتريت ما بين ( 053.26 - 2.66ميكروجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة (51.04
ميكروجرام/لتر نيتروجين)

 تراوحت قيم تركيز النترات ما بين ( 6.171 - 2.23مميجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة ( 2.25مميجرام/لتر
نيتروجين).
 سجل النيتروجين الكمى قيم ما بين ( 0.04 – 6.12مميجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.37مميجرام/لتر
نيتروجين).

ِزوجبد اٌفٛطفٛر ( اٌفٛطفٛر اٌفؼبي ٚاٌىٍ:)ٝ
 تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ما بين ( 167.72 – 2.01ميكروجرام  /لترفوسفور)  ,بمتوسط عام لمبحيرة
( 42.43ميكروجرام/لتر فوسفور).
 تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكمى ما بين ( 313- 02.16ميكروجرام/لتر فوسفور) بمتوسط عام لمبحيرة (602.32
ميكروجرام/لتر فوسفور).

اٌظٍ١ىبد اٌفؼبٌخ:
كان تتت ق تتيم الس تتميكات ض تتعيفة في تتى تتت تراوح م تتا ب تتين ( 7.45 – 2.27مميجرام/لت تتر س تتميكا) بمتوس تتط ع تتام لمبحي ت ترة (0.66
مميجرام/لتر سميكا).

مبمبرٔخ ٔتبئ اٌذراطخ احلبٌ١خ ثبدلظت٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ دل١بٖ اٌجذرياد اتؼخ ِب: ٍٝ٠
 مستويات الكموروفيل -أ وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا (  622 -3.2ميكروجرام/لتر) بجميع محطات
البحيرة.

 المواد العالقة الكمية وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 03مميجرام/لتر) بمعظم محطات البحيرة
باستثناء المحطو 22.44( 6مميجرام/لتر) .
 األمونيا وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 2.223 – 0.0مميجرام/لترنيتروجين) بجميع محطات
البحيرة.

 النيتريتات وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 3.2 – 42ميكروجرام/لتر) ماعدا المحطات 60&66 ,4
فيى أعمى من الحدود المسموح بيا ( 053.26-47.63ميكروجرام/لتر).

 النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بيا بكثير ( 62.5– 62.0مميجرام/لتر) في جميع مناطق
البحيرة
 وبحساب النتيروجين العضوى ألحواض البحيرة المختمفة وىو قيمة الفرق بين النيتروجين الكمى والنيتروجين
الاير عضوى وجد عامة فى الحدود المسموح بيا دوليا  6.2مميجرام/لتر بمعظم محطات البحيرة.
 مركبات الفسفور الفعالة وجدت أقل من الحدود المسموح بيا دوليا (64– 41ميكروجرام/لتر) بمعظم مناطق
البحيرة ماعدا المحطات 167.72 & 122.45 (60&66ميكروجرام/لتر).



مركبات الفسفور الكمية وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 622 – 03ميكروجرام/لتر) بمعظم محطات
البحيرة باستثناء المحطة  315.25 ,312.20 ,623.66( 60&66 , 4ميكروجرام/لتر).

دمب طجك ٠تؼخ أْ:


اتضح من نتائج التحاليل المختمفتة أن المحطتات ( 6وتقتع فتى المتدخل الجنتوبى لمبحيتره) ىتى أقتل المحطتات فتى
كل أنواع المموثات البيئية مثل األمونيا ,النترات ,النيتروجين الكمى وأيضا السميكات الفعالة.



المحطو  ( 60بركة الصتيادين وتتتأثربجميع أنتواع الصترف الموجتود نتيجتة لنشتاط الصتيادين) ىتى أعمتى قتيم لكتال

مت ت ت ت ت تتن الكموروفيت ت ت ت ت تتل ( 43.06ميكروجرام/لتت ت ت ت ت تتر) ,ا مونيت ت ت ت ت تتا 6.26( ,مميجرام/لتت ت ت ت ت تتر) ,النيتريت ت ت ت ت تتت (053.26

ميكروجرام/لتر) النيتروجين الكمى ( 4.04مميجرام/لتر)


المحط تو ( 66الكتتوبرى) وتتأثربالصتترف الموجتتود نتيجتتة لنشتتاط الصتتيادين مثتتل الفوستتفور الفعتتال والكمتتى(167.72
&  315.25ميكروجرام/لتر) باآلضافة إلى السميكات الفعالة (7.45مميجرام/لتر).

اٌفٍشاد اٌخمٍ١خ:


تراوح تركيز عنصر الحديد من 24.302ميكروجرام/لتر عند المحطة ( 60بركة الصيادين ) إلى 308.907
ميكروجرام/لتر عند المحطة ( 6أقصى الجنوب) بمتوسط عام لمبحيرة ( 83.735ميكروجرام/لتر) جميع المحطات سجمت
تركيزات لعنصر الحديد أقل من المسموح بو عالمياً ( 122-622ميكروجرام/لتر).



سجمت المحطة  ( 5منتصف البحيرة) أعمى تركيز لممنجنيز (  6.521ميكروج ارم/لتر) بينما سجمت المحطة  ( 60بركة

الصيادين) أقل تركيز ( 1.198ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 3.839ميكروجرام/لتر) جميع التركيزات فى
حدود المستويات العالمية المسموح بيا )(10 µg/l



تراوح تركيز النحاس ما بين ( 1.61 – 0.62ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.33ميكروجرام/لتر).
سجمت بحيرة التمساح متوسط تركيز لعنصر الزنك  13.226ميكروجرام/لتر حيث سجمت المحطة  ( 4الترعة ) أعمى
تركيز لمزنك ( 27.640ميكروجرام/لتر)

بينما سجمت المحطة  ( 7المجرى المالحى) أقل تركيز ليذا العنصر

(60.650ميكروجرام/لتر) .ىذه النتائج أقل من الحدود المسموح بيا دوليا ( 0222 - 62ميكروجرام/لتر ).


سجمت بحيرة التمساح متوسط تركيز لعنصر الكروم ( 0.074ميكروجرام/لتر) حيث تراوحت بين  2.346ميكروجرام/لتر

عند المحطة ( 0التعاون) إلى 1.427ميكروجرام/لتر عند المحطة ( 5منتصف البحيرة)  .جميع عينات المياه فى بحيرة
التمساح فى حدود المسموح بيا ( 02-0ميكروجرام/لتر) .


سجمت المحطة  (60بركة الصيادين) أقل تركيز لعنصر النيكل  6.356ميكروجرام/لتر بينما سجمت المحطة (6اقصى
الجنوب) أعمى تركيز ليذا العنصر (7.673ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة  2.027ميكروجرام/لتر .ىذا ولم يتعدى
التركيزات الحدود المسموح بيا عالمياً لمياه البحيرات )10-150ميكروجرام/لتر(.



تراوح تركيز الكادميوم من  NDميكروجرام/لتر عند المحطات  60&62 ,3إلى  0.266ميكروجرام/لتر بالمحطة 2
(الدنفاه ) بمتوسط عام لمبحيرة  2.772ميكروجرام/لتر ولم تتعدى أى من تركيزات الكادميوم بالبحيرة الحدود المسموح بيا
لمياه البحيرات ( 3.2ميكروجرام/لتر).



سجمت المحطة ( 7المجرى المالحى) أقل مستوى لعنصر الرصاص ( 1.075ميكروجرام/لتر) بينما سجمت المحطة

( )66أعمى تركيز ( 3.150ميكروجرام/لتر) بمتوسط تركيز 2.605ميكروجرام/لتر .تركيزات عنصر الرصاص فى حدود
المسموح بيا عالميًا ( 622-6ميكروجرام/لتر) .


سجمت بحيرة التمساح متوسط تركيز لعينات المياه لعنصر الزئبق يتراوح بين  2.26-2.226ميكروجرام/لتر وبمقارنة

ىذه التركيزات بالمستوى المسموح بو لمياه البحيرات تركيزات عنصر الزئبق أقل من الحدود المسموح بيا عالميًا (-2.26

 2.6ميكروجرام/لتر).

ادلج١ذاد (ِٚ )TPزوجبد اٌجب٠فِ ً١ٕ١تؼذدح اٌىٍٛر (:)PCBs
تراوح مجموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور ( )PCBsوتركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين 09476
نانوجرام/لتر (التمساح  )0إلى  69664نانوجرام/لتر (التمساح  )2بمتوسط  29745نانوجرام/لتر 69260 ,نانوجرام/لتر
(التمساح  )6إلى  29675نانوجرام/لتر (التمساح  )62بمتوسط  09462نانوجرام/لتر بعينات مياه بحيرة التمساح عمى الترتيب.

اذل١ذرٚوزثٔٛبد اٌجرت١ٌٚخ:
تراوح متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية الذائبة فى مياه بحيرة التمساح مابين  2925ميكروجرام/لتر عند محطة
التمساح  3&6إلى  2965ميكروجرام/لتر والتى تم رصدىا عند محطة التمساح (  ) 0بمتوسط كمى لجميع عينات البحيرة يبمغ
 2962ميكروجرام/لتر.

ادل١ىزٚثٌٛٛ١ج ( ٝاٌجىرت٠ب اٌم١ٌٔٛٛخ اٌىٍ١خ  -اٌجىرت٠ب ادلّزػخ  -اٌجىرت٠ب اٌرباس٠خ):
 من وجيو نظتر الصتحة العامتة األدميتة وخاصتة الصتيادين نتيجتة تعتامميم متع الميتاه وعنتد تطبيتق معيتار جتودة الميتاه المتذكورة
عاليو وجد أن اعداد البكتريا المشار إلييا لم تتعدى الحدود المسموح بيا في جميع المحطات وتعتبر غير مموثتة عتدا المحطمتت
رقم  4وتتاثر بمياه ترعة المياه الحموة و رقم  66والتى تقع فى بركة الصيادين متإثرة بجميتع إنتواع الصترف وتعتبرمموثتة فتى ىتذا
الوقت من السنة (أغسطس )0263
 مرابى األسماك فى مياه البحيرة (مياه البحيترة كميتا) فتأن اعتداد البكتيريتا المشتار إلييتا لتم تتعتدى الحتدود المستموح بيتا فتي جميتع

المحطات وتعتبر غير مموثة وصالحة لتربية األسماك عدا المحطمت رقم  2و رقم  3و رقم  66فقط فأن اعداد البكتيريتا المشتار
إلييا يفوق الحد المسموح بو وتعتبرمموثة وغير صالحة لتربية األسماك فى ىذا الوقت من السنة (أغسطس .)0263

