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اإلدارة املركسيت لنىعيت امليبه

ملخص
الرحلت احلقليت االوىل " أغسطس " 1025
لربنبمج الرصذ البيئً للبحرياث املصريت
حبرية وادي الريبن

يقذيخ

متثم انجحرياد ادلظشٚخ أًْٛخ اقزظبدٚخ ثبنغخ َظشا دلب رزًٛض ثّ يٍ أعًاب ػاحهخ ٔكش اخ يٛابِ ْبدخاخ ٔ ظإثخ

عبنٛخ ثزنك فبَٓب رعزرب يشثٗ ٔكؼبَبد طجٛعٛخ دلخزهف أَإا امساابا اتقزظابدٚخ َٔظاشا دلاب رزعاشع ناّ ْازِ
انجحرياد يٍ رذْٕس نهحبنخ انجٛئٛخ يٍ الل طشف يغزًشح دلخزهف إَٔا ادلهٕثبد انظُبعٛخ ٔانظحٛخ ٔانضساعٛاخ
ممب ٚؤثش عهٗ م يٍ جٕدح َٕٔعٛخ يٛبِ ْزِ انجحرياد ٔإَزبجٓب انغًكٗ .نزنك فابٌ انربَابي انقإيٗ نهشطاذ
انجٛئٗ نهجحرياد ادلظشٚخ ٓٚذف اىل ادلزبثعخ انذٔسٚخ ذلازِ انجحارياد نهٕقإف عهاٗ انظاشٔف انجٛئٛاخ ٔادلهٕثابد
ادلؤثشح عهٓٛب ثغشع ٔػع ثشَبي يغزذاو نهحذ يٍ رأثري ْزِ ادلهٕثبد ٔٔقف انزذْٕس ادلغزًش نهجحارياد ٔٔػاع
اخلطط ادلغزقجهٛخ حلًبٚزٓب ٔكم يشب هٓب ٔرًُٛزٓب ادلغزذايخ.

ٔطف انجحريح:

ٔاد٘ انشٚبٌ يُخفغ جري يٍ احلجش اجلريٖ امسٕٚعٛىن ٚجهغ يزٕعاط اففبػاّ 34و حتاذ يغازٕٖ عاطل انجحاش

ٔأقظٗ َقطخ اففبع عهٗ يغزٕٖ 43و حتذ عطل انجحش ٔٚغزقجم ٔاد٘ انشٚبٌ كٕايل  052يه ٌٕٛو 4ياٍ يٛابِ
ً
انظشف انضساع ٙعُٕٚب متثم كٕايل  4/1انظشف انضساع ٙحملبفظخ انفٕٛو.

ركَٕذ انجحريربٌ انظُبعٛزبٌ يف ٔاد٘ انشٚبٌ يف عبو  1794عُذيب مت غًش يُخفغ طحشأ٘ ثفبخغ يٛبِ انظاشف
انضساع ٙعٍ طشٚق إَشبء قُبح يكشٕفخ ميزذ طٕذلب إىل كٕايل  7ى ٔرزظم ثُفق طٕنّ كٕايل  5.5اى ٔرناك خلفاغ

يغزٕٖ ادلٛبِ اجلٕفٛخ يف ادلُبطق احملٛطخ ثجحريح قبسٌٔ.

رعزرب يُطقخ ٔاد٘ انشٚبٌ مبحبفظخ انفٕٛو زلًٛخ طجٛعٛخ مبٕجت قاشاس انغاٛذ سخاٛظ رلهاظ انإصساء سقاى 734

نغُخ ٔ 1757ادلعذل ثبنقشاس سقى  0753نغُخ ٔ 1779رجهغ يغبكزٓب كٕايل  1957ى.0
انجحريح

ادلغطل امسٔل

احملطخ

ٔطف ادلٕقع

1

أيبو يظشف انٕادٖ

0

أقظٗ شش ادلغطل امسٔل

4

ٔعط ادلغطل امسٔل

5

أيبو انقُبح ادلٕطهخ ثني ادلغطحني

4

أيبو يذ م ادلٛبِ نهًغطل انثبَٗ

9

ٔعط ادلغطل انثبَٙ

7

جُٕة ادلغطل انثبَٙ

3

ادلغطل انثبَٙ

أقظٗ غشة ادلغطل امسٔل

أقظٗ غشة ادلغطل انثبَٙ

5

أقظٗ اجلُٕة عُذ اجلضس انشيهٛخ فٗ

12

ادلغطل انثبَٗ

2

َٕعٛخ ادلٛاااابِ
اخلٕاص اذلٛذسٔ ًٛٛبخٛخ دلٛبِ انجحريح
دسجخ احلشاسح:
تراوحت درجة الح اررة المسجمة في الدراسة الحالية بين ( 8.52 –8.52درجة مئوية) وقد ُسجمت أقل قيمة في محطة (1أمام
مصرف الوادي)؛ بينما ُسجمت أعمى قيمة في محطة  12أقصى جنوب المسطح الثاني 5بمتوسط ( 81512و 81522درجة مئوية)

بالمسطح األول والثاني عمى التوالي ،مسجال متوسط عام في المسطحين ( 81582درجة مئوية) مقارنة بمتوسط عام ( 825.1درجة

مئوية) خالل نفس الفترة من العام السابق 58212

امسعًب :

تم تسجيل أقل قيمة  5.سم في محطة ( 1أمام مصرف الوادي) ،بينما ُسجمت أعمى قيمة 122سم في محطة ( 2غرب المسطح
األول) 5بمتوسط ( .2و 151سم) بالمسطح األول والثاني عمى التوالي ،مسجال متوسط عام في المسطحين ( 12552سم) مقارنة
بمتوسط عام ( 255.سم) خالل نفس الفترة من العام السابق 8212

شفبفٛخ ادلٛبِ:
تراوحت الشفافية ما بين أقل قيمة  22سم في محطة ( 1أمام مصررف الروادي) ،بينمرا ُسرجمت أعمرى قيمرة  5222سرم فري محطرة 12
(أقصى غرب المسطح الثانى) 5بمتوسط ( 22و  8.2سم) بالمسطح األول والثاني عمى التوالي ،مسجال متوسط عام فري المسرطحين
( 121سم)5

ادلهٕكخ:
تتفاوت درجة المموحة تفاوتاً واضحاً بين المسطحين ،حيث تقل في األول مسجمة أقرل قيمرة ( )‰ 15.5فري محطرة ( 1أمرام مصررف

ال روادي) 5بينمررا ُسررجمت أعمررى قيمررة ( )‰ 8558.فرري محطررة ( 12أقصررى جنرروب المسررطح الثرراني) بمتوسررط ( 152.و)‰ 88511
بالمسررطح األول والثرراني عمررى الت روالي ،بمتوسررط عررام فرري المسررطحين ( )‰ 11522مقارنررة بمتوسررط عررام ( )‰ 18522خررالل نفررس
الفترة من العام السابق5

دسجخ انزٕطٛم انكٓشث:ٙ
تراوحت درجة التوصيل الكهربى بين ( 851مممي سيمن/سم) بالمسطح األول أمام مصرف الوادي (في محطرة  )1بينمرا ُسرجمت أعمرى
قيمررة ( 5258مممرري سيمن/سررم) أقصررى جنرروب المسررطح الثرراني (محطررة ،)12بمتوسررط ( 8518و 825.2مممرري سيمن/سررم) بالمسررطح
األول والثرراني عمررى الت روالي ،مسررجال متوسررط عررام فرري المسررطحين ( 1.5.2مممرري سيمن/سررم) مقارنررة بمتوسررط عررام ( 1151.مممرري
سيمن/سم) خالل نفس الفترة من العام السابق 58212

امسط اذلٛذسٔج:ُٙٛ
أوضررحت الد ارسررة أن ميرراا بحي ررات وادي الريرران تقررا فرري الجانررب القمرروي وتراوحررت قرريم تركي ر أيررون الهيرردروجين لمميرراا بررين (-2522
 5)2521وقررد ُسررجمت أقررل قيمررة فرري محطررة ( 1أمااام مصاارف الااوادي) وأعمررى قيمررة فرري محطررة ( 2وسررط المسررطح القرراني) بمتوسررط
( 2552و ) 25.5بالمسررطح األول والثرراني عمررى التروالي 5بمتوسررط عررام فرري المسررطحين  25.1مقارنررة بمتوسررط عررام  252خررالل نفررس
الفترة من العام السابق 58212

امس غجني انزاخت ):(DO
تراوح تركي األكسرجين الراائب برين ( .521-.522مميجرام/لترر) وقرد ُسرجمت أقرل قيمرة فري محطرة ( .شار المساطح الثااني) وأعمرى
قيمة في محطة ( 2وسط المسطح الثاني) ،بمتوسط ( 151.و 1528مميجرام/لتر) بالمسطح األول والثاني عمى التوالي ،بمتوسرط عرام

في المسطحين ( 15.2مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( .52مميجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق 58212

امس غجني احل ٕ٘ٛادلًزض ):(BOD
ترراوح قريم األكسرجين الحيرروي الممرت برين ( 5512و .5.1مميجرام/لتررر) وقرد ُسرجمت أقرل قيمررة فري محطرة ( 1أمااام اشا مد ما
الميااال لسمسااطح الثاااني) وأعمررى قيمررة فرري محطررة ( 1أمررام مصرررف ال روادي) ،بمتوسررط ( .525و 2551مميجرام/لتررر) بالمسررطح األول
والثاني عمى التوالي ،ومتوسط عام فري المسرطحين ( 2512مميجرام/لترر) مقارنرة بمتوسرط عرام ( 8522مميجرام/لترر) خرالل نفرس الفتررة
من العام السابق 5 8212

امس غجني انكًٛٛبخ ٙادلغزٓهك ):(COD
تراوحت قيم األكسجين الكيميائي المستهمك بين ( 85551 – 82552مميجرام/لتر) حيث ُسجمت أقل قيمة بمحطة ( 12أقصا نواوب
المساااطح الثااااني) وأعم ررى قيم رة ف رري المحطررة ( .ش رررق المسررطح الث رراني) بمتوسررط ( 88522و 88522مميجرام/لت ررر) بالمس ررطح األول
والثاني عمى التوالي ،ومتوسط عام في المسطحين ( 8852.مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( 8851مميجرام/لتر) خرالل نفرس الفتررة
من العام السابق 5 8212

انكربٚزٛذاد
أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لمكبريتيدات في جميا قطاعات المسطحين .

مبقبسَخ يغزٕٚبد ادلزغرياد اذلٛذسٔ ًٛٛبخٛخ نجحرياد ٔاد٘ انشٚبٌ مبثٛالرٓب يٍ احلاذٔد ادلغإًب ثٓاب
ً
دٔنٛب دلٛبِ انجحرياد ٔجذ اٜرٗ:


سجل األس األيدروجينى ) (pHمستويات في حدود المسموح بها ( )252-152بجميا مواقا البحيرة5



سجل األكسجين الاائب في حدود المستويات المسموح بها دولياً ( 1851-2مميجرام/لتر) بكل مواقا البحيرة5



كانررت قرريم األكسررجين المسررتهمك بيولوجيررا ) (BODفرري الحرردود المسررموح بهررا دولي راً (أقررل مررن 1مميجرام/لتررر) بكررل مواقررا

البحيرة5

انكهٕسفٛم – أ ٔادلٕاد انعبنقخ انكهٛخ:


تالحظ تركي ات صبغ الكموروفيل أ والك في المحطة رقم ( 2أقصى غرب المسطح األول) حيث سجمت اعمى قيمه لها وهي
 285.3ميكروجرام/لتر ،بينما سجمت اقل قيمه لتركي الكمورفيل في المحطة رقم ( .أمام القناة الموصمة بين المسطحين) حيث
بمغ 11.35ميكروجرام/لتر وقد تبين أن مستويات الكموروفيل-أ وجدت في الحدود المسموح بها دوليا من (122-.52
ميكروجرام/لتر) في كال من المسطحين االول والثانى (متوسط عام  52522ميكروجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام (18555.
ميكروجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق5 8212



وبالنسبة لممواد العالقة فقد تراوحت بين  8.52 – 11555مميجرام/لتر في محطة  2ومحطة  1عمى التوالي بمتوسط (825.5
و 1.5..مميجرام/لتر) بالمسطح األول والثاني عمى التوالي بمتوسط عام لممسطحين  81522مميجرام/لتر مقارنة بمتوسط عام
( 125.1مميجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق 558212

4

مبقبسَخ َزبخ ادلزٕعط انغُٕٖ نهكهٕسٔفٛم-أ ٔادلٕاد انعبنقخ انكهٛخ الل انذساعخ احلبنٛخ ٔجذ انزبىل:
 مستويات الكموروفيل-أ وجدت فى الحدود المسموح بها دوليا ( 122 - .52ميكروجرام/لتر) في جميا المحطات 5
 مستويات المواد العالقة وجدت في الحدود المسموح بها دوليا ( 8.مميجرام/لتر) في جميا المحطات باستثناء محطة  1أمام
مصرف الوادي5

ادلغزٚبد:
أظهرت الدراسة أن تركي األمالح المغاية (األمونيا ،النيتريت ،النترات ،األورثوفوسفات ،الفوسفور الكمي والسميكات الاائبة) يعتمد
عمى كمية ونوعية المخمفات التي تصرف إلى البحيرات حيث أن مصدر هاا األمالح من المصارف وبالك تعتبر معظم هاا
األمالح المغاية خارجية المصدر 5

اتيَٕٛب ):(NH4-N

ترراوح تركير األمونيرا برين ( 15818 –2558مميجرام/لترر) وقرد سرجمت أقررل قيمرة فري محطرة ( 2وساط المساطح األول) 5بينمرا سررجمت
أعمررى قيمررة فرري محطررة ( 1أمررام مصرررف ال روادي) 5بمتوسررط  25.22و 25282مميجرام/لتررر) بالمسررطح األول والثرراني عمررى الت روالي
وبمتوسط عام في المسطحين ( 258.1مميجرام/لتر) مقارنرة بمتوسرط عرام ( 25.18مميجرام/لترر) خرالل نفرس الفتررة مرن العرام السرابق

558212
انُزريٚزبد (:)NO2-N
لم يتم تسجيل أي وجود لمنيتريتات في محطات  2-5بينما سجمت أعمرى قيمرة  12151.ميكروجرام/لترر فري محطرة ( 1أمرام مصررف
الروادي) 5بمتوسررط ( 81528و 12511ميكروجرام/لتررر) بالمسررطح األول والثرراني عمررى الت روالي بمتوسررط عررام فرري المسررطحين (11581
ميكروجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( 1151ميكروجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق 58212

انُرتاد ):(NO3-N
 5تراوح تركي النترات بين ( 25281و 25211مميجرام/لتر) وقد سجمت أقل قيمة في محطة ( 2أقص غارب المساطح األول) 5بينمرا
سررجمت أعمررى قيمررة فرري محطررة ( 1أمررام مص ررف ال روادي) 5بمتوسررط ( 25111و 2525.مميجرام/لتررر) بالمسررطح األول والثرراني عمررى
التروالي وبمتوسررط عررام فري المسررطحين ( 252..مميجرام/لتررر) مقارنرة بمتوسررط عررام ( 25.1مميجرام/لترر) خررالل نفررس الفتررة مررن العررام
السابق 58212

انُٛرتٔجني انكه:ٙ
ترراوح تركير النيتررروكين الكمرري بررين ( 252.و 8521مميجرام/لتررر) وقررد سررجمت أقررل قيمررة فرري محطررة ( .شرررق المسررطح الثرراني) بينمررا
سجمت أعمى قيمة في محطة ( 1أمام مصرف الوادي) 5بمتوسط ( 152.و 1518مميجرام/لترر) بالمسرطح األول والثراني عمرى التروالي
وبمتوسررط عررام فرري المسررطحين ( 1582مميجرام/لتررر) مقارنررة بمتوسررط عررام ( 1512مميجرام/لتررر) خررالل نفررس الفت ررة مررن العررام السررابق

58212

يش جبد انفٕعفٕس:

يعتبررر الفوسررفور عنصررر اساسررى لمكائنررات المائيررة ونمرروهم 5نظ ر ار الن الفوسررفور عنصررر غيررر غررا ه ويوجررد فررى الطبيعيررة عمررى هيئررة

امرالح فوسرقورية غيررر اائبرة لرالك فهررو بطبعيرة الحرال يوجررد بتركير ات قميمررة فرى البيئرة المائيررة 5ير داد تركير الفوسررفور فرى المسررطحات
المائية نتيجة لمصرف الصحى او الصرف الصناعى او ال راعى مما يؤده الى العديد من المشاكل البيئية5

انفٕعفٕس انفعبل ):(PO4-P

تراوح تركي األورثوفوسرفات برين ( 825. – 1558ميكروجرام/لترر) وقرد سرجمت أقرل قيمرة فري محطرة ( 8شررق المسرطح األول) 5بينمرا
سررجمت أعمررى قيمررة فرري محطررة ( 1أمررام مصرررف ال روادي) ،بمتوسررط ( .555و 2511ميكروجرام/لتررر) بالمسررطح األول والثرراني عمررى

التوالي بمتوسط عام في المسطحين ( .5.2ميكروجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عرام ( .528ميكروجرام/لترر) خرالل نفرس الفتررة مرن العرام

السابق . 8212
انفٕعفٕس انكهٗ:
وجود تو يا منتظم لمفسفور الكمي بمياا المسطحين حيرث ترراوح تركير الفسرفور الكمري برين ( 2.558 – 2551.ميكروجرام/لترر) وقرد
سرجمت أقرل قيمرة فري محطرات ( 2وسرط المسرطح الثراني)؛ بينمرا سررجمت أعمرى قيمرة فري محطرة ( 1أماام مصارف الاوادي  ،بمتوسررط
( 1.581و .1558ميكروجرام/لتررر) بالمسررطح األول والث رراني عمررى التر روالي بمتوسررط عررام ف رري المسررطحين ( .2582ميكروجرام/لت ررر)

مقارنة بمتوسط عام ( 225..ميكروجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق . 8212
انغٛهٛكبد انفعبنخ ):(SiO4-Si
تراوح تركي السميكات بين ( .512 –5522مميجرام/لتر) وقد سرجمت أقرل قيمرة فري محطرات ( 5وسرط المسرطح األول)؛ بينمرا سرجمت
أعمررى قيمررة فرري المحط رات ( 2وسررط المسررطح الثرراني) ،بمتوسررط ( 2585و 25.2مميجرام/لتررر) بالمسررطح األول والثرراني عمررى الت روالي
بمتوسررط عررام فرري المسررطحين ( 25.1مميج ررام /لتررر) مقارنررة بمتوسررط عررام ( .52.مميجرام/لتررر) خررالل نفررس الفت ررة مررن العررام السررابق
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أوضحت النتائج ال يادة تركي األمالح المغاية في مياا مصرف الوادي ويمكرن تمخري

النترائج التري ترم التوصرل إليهرا كراألتي كانرت

تركي ر ر ر النيتريتر ر ررات  882525ميكروجرام/لتر ر ررر بينمر ر ررا كانر ر ررت تركي ر ر ر ات األمونير ر ررا والنت ر ر ررات والنيتر ر ررروكين الكمر ر رري  15.12و2512.
و5588مميجرام/لتر عمى التوالي 5كان تركي الفسرفور الفعرال والكمري  2251و 1125.2ميكروجرام/لترر عمرى التروالي بينمرا كران تركير
السميكات  25..مميجرام/لتر 5

مبقبسَخ ادلزٕعط انغُٕٖ نهًزغرياد ادلخزهفخ الل انذساعخ احلبنٛاخ مبثٛالرٓاب ياٍ ادلغازٕٚبد ادلغإًب

ثٓب دٔنٛب ٔجذ اٜرٗ:

 األمونيا وجدت في الحدود المسموح بها دوليا ( 858- 2522.مميجرام) (متوسط عام  25.18مميجرام/لتر)5
 النيتريتات وجدت في الحدود المسموح بها دوليا ( 1252 – .52ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام  11581ميكروجرام/لتر)5
 النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بها (1258 – 1252مميجرام/لتر) في جميا قطاعات المسطحين
(متوسط عام  252.1مميجرام/لتر)5
 وبحساب النيتروجين العضوي وهو قيمة الفرق بين النيتروجين الكمى والنيتروجين الغير عضوي وجد أكثر
من الحدود المسموح بها دوليا  152مميجرام/لتر في معظم المحطات خاصة في المسطح الثاني 5
 مركبات الفسفور الفعال في الحدود المسموح بها دوليا ( 15- 11ميكروجرام/لتر) بكل قطاعات المسطحين 5
 مركبات الفسفور الكمية وجدت أنها في الحدود المسموح بها دوليا ( 122 – 8.ميكروجرام/لتر فسفور) في معظم
المحطات (متوسط عام  .2582ميكروجرام/لتر) 5

انفهضاد انثقٛهخ:
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 تراوح تركي عنصر الحديد بين  12.515و 21255.ميكروجرام/لتر في محطة  .امام القناة الموصمة بين
المسطحين ومحطة  1امام مصرف الوادي بالبحيرة األولي وبمتوسط عام لمبحيرتين  12152.ميكروجرام/لتر5
 تراوح تركي

عنصر المنجني

بين أقل قيمة  18522ميكروجرام/لتر عند محطة رقم  1بالمسطح الثاني وأعمي

تركي 82512ميكروجرام/لتر عند محطة رقم ( ) .أمام القناة الموصمة بين المسطحين وبمتوسط عام لمبحيرتين
1152.ميكروجرام /لتر5
 سجمت البحيرتين اقل تركي لعنصر ال نك وهو  .51.عند محطة رقم  1أمام مدخل المياا بالمسطح الثاني بينما سجمت أعمى
قيمة  81522ميكروجرام/لتر في محطة رقم ( ) 1أمام مصرف الوادي بالمسطح االول وبمتوسط عام لمبحيرتين 18521
ميكروجرام /لتر
 تراوح تركي

عنصر النحاس بين  1518و 5522ميكروجرام/لتر في محطة  2بالبحيرة الثانية ومحطة  .بالمسطح

االول والثاني عمي الترتيب وبمتوسط عام لمبحيرتين  85.1ميكروجرام/لتر5
 تراوح تركي عنصر الكروم بين أقل قيمة  85..ميكروجرام/لتر في محطة  .وأعمى قيمة  15.1ميكروجرام/لتر في محطة رقم
( )2بالمسطح االول وبمتوسط عام لمبحيرتين  5522ميكروجرام /لتر 5
 تراوحت تركي ات عنصر النيكل بين اقل قيمة وهي  2522ميكروجرام/لتر عند محطة رقم  12بالمسطح الثاني بينما سجمت
أعمى قيمة  12512ميكروجرام/لتر في محطة رقم ( )5بالمسطح االول وبمتوسط عام لمبحيرتين  .512ميكروجرام /لتر 5
 تراوح تركي عنصر الكادميوم بين أقل قيمة  25221ميكروجرام/لتر في محطة  5بالمسطح األول وأعمى قيمة 15.22
ميكروجرام/لتر في محطة رقم ( ).امام القناة الموصمة بين المسطحين وبمتوسط عام لمبحيرتين  15252ميكروجرام /لتر5
 تراوح تركي عنصر الرصا

بين أقل قيمة  18512ميكروجرام/لتر في محطة رقم 5بالمسطح االول وأعمى قيمة 525.2

ميكروجرام/لتر في محطة رقم ( )8أقصي شرق المسطح األول وبمتوسط عام لمبحيرتين  88521ميكروجرام /لتر5
 لم يتم تسجيل أي وجود لم ئبق في جميا محطات المسطح األول والثاني باستثناء محطة  1و .بالمسطح االول حيث سجمت
أعمى قيمة ( 25812ميكروجرام/لتر) بمحطة ( 1أمام مصرف الوادي) 5وبمتوسط عام لمبحيرتين  25282ميكروجرام/لتر5

رش ٛضاد يش جبد فُٛٛم يزعذدح انكهٕس (ٔ )PCBsادلجٛذاد (:)TP

تراوح مجموع تركي ات مركبات المبيدات الكمية ( )TPوتركي ات مركبات فينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين  20122نانوجرام/لتر
( )R 4إلى  10821نانوجرام/لتر ( )R9بمتوسط  202.5نانوجرام/لتر 20521 ،نانوجرام/لتر ( )R7إلى  10125نانوجرام/لتر ()R3
بمتوسط  20.11نانوجرام/لتر بعينات مياا بحيرة الريان عمى الترتيب5

اذلٛذسٔ شثَٕبد انجرتٔنٛخ:
ترراوح متوسرط التركير الكمرى لممرواد الهيدروكربونيرة الكميررة مرابين  2012ميكروجرام/لترر عنرد محطرة  8إلرى  2021ميكروجرام/لترر عنررد

محطررة  .بمتوسررط كمررى  2021ميكروجرام/لتررر  5وبمقارنررة تمررك المسررتويات بمررا ورد بالالئحررة التنفيايررة لجهررا شررئون البيئررة المصررره
بالقانون رقم  2لسنة 1222م ممحق رقم ( )1المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية والراه اكرر أن الحرد
األقصى لممعايير والمواصفات لممواد الهيدروكربونيرة اات األصرل البترولرى تبمرغ  20.2ممميجرام/لترر ( .22ميكروجرام/لترر) نجرد أنهرا
لم تتعده الك الحد5

ادلٛكشٔثٕٛنٕجٗ (انقٕنٌٕ انكهٛخ -انرباصٚخ – انغجحٛخ):

 وجد أن أعداد البكتريا الدالة عمى التموث فى مياا بحيرات واده الريان ادت عرن الحردود المسرموح بهرا فرى المحطرة رقرم
( 1أمررام مصرررف ال رواده) والررك لقرررب هرراا الموقررا مررن مصررب ميرراا مصرررف ال رواده وال راه يعتبررر المصرردر الرئيسررى
لمتموث بالبحيرة ،باالضافة الى المحطرة رقرم  12والرك بسربب انتشرار المر ارع السرمكية ،ممرا قرد يرؤده الرى تسررب ميراا الصررف

الى البحيرة 5
 وجد أيضا أن مياا مصرف الواده ادت عن الحدود المسموح بها لمياا الصرف المسموح بصرفها فى البحيرات5
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