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

ملخص
نتبئج الرحلت احلقليت االوىل " أغسطس " 5102
لربنبمج الرصذ البيئى للبحرياث املصريت
البحرياث املرة " الكربي والصغري "

ِمدِح

متصً اٌثحرياخ ادلظس٠ح أّ٘١ح الرظاد٠ح تاٌغح ٔظسا دلا ذرّ١ص تٗ ِٓ أعّاق ػحٍح ٚحسوح ِ١ااٖ ٘ادةاح ٚوظاٛتح
عاٌ١ح فئٔٙا ذعرا ِستاٚ ٝحؼاأاخ عث١ع١اح دل رٍاا أٔاٛاك االقاان اةلرظااد٠ح ٔٚظاسا دلاا ذرعاسع ٌاٗ ٘ارٖ
اٌثحرياخ ِٓ عٍّ١اخ طسف ِعرّسج دل رٍا أٔٛاك ادلٍٛشاخ اٌظٕاع١ح ٚاٌظح١ح ٚاٌصزاع١ح مما ٠ؤشس عٍ ٝوً ِٓ
جٛدج ٛٔٚع١ح ِ١اٖ ٘رٖ اٌثحرياخ ٚإٔراجٙا اٌعّىٌ ,ٟرٌه فااْ اٌ ٔااِا ادلمالل ٌٍسطاد اٌث١لاٌٍ ٟثحارياخ

ادلظس٠ح ٙ٠دف إىل ادلراتعح اٌدٚز٠ح ذلرٖ اٌثحرياخ ٌٍٛلٛف عٍ ٝاٌظسٚف اٌث١ل١اح ٚادلٍٛشااخ ادلاؤشسج عٍٙ١اا فاٝ

االٚلاخ  ٚاالِاوٓ ادل رٍفح تغسع ٚػع تسٔاِا لٌٍ ِٟٛحاد ِآ ذاريشري ٘ارٖ ادلٍٛشااخ ٚٚلاا اٌراد٘ٛز ادلعارّس
ٌٍثحرياخ ٚٚػع اخلطط ادلعرمثٍ١ح حلّا٠رٙا ٚحً ِشاوٍٙا ٚذّٕ١رٙا ادلعرداِح.

ٚطا اٌثحريج:

مترد شٛاعئ اٌثحرياخ ادلسج دلعافح  05وُ ِٓ اٌدفسظٛاز مشاي زلافظح اإلقاع١ٍ١اح إىل و ٠اد جٕٛتاا ح١اس
ذمطع اٌثحرياخ ادلسج رلس ٜلٕاج اٌع٠ٛط دلعافح  83وِ ٍٛ١ل (ِٓ ذاسل ُ١اٌىٍ١ا 79 ٛحا

ذاسل ُ١اٌىٍ١ا)580 ٛ

ٚذعااد اٌثحاارياخ ادلااسج جااصما ِاآ ادلّااس ادلسحااٌ ٟمٕاااج اٌعاا٠ٛطٚ ,ذشاالن ي حاادٚد٘ا زلااافظر ٟاٌعاا٠ٛط

ٚاإلقاع١ٍ١حٚ ,ذثٍغ ِعاحح اٌثحرياخ ادلسج اٌظغس 05 ٜوُ ِستع حٛايل  7050فداْ ذمس٠ثاا ٚاٌثحارياخ ادلاسج
اٌى  570 ٜوُ ِستاع حاٛايل  09575فاداْ ذمس٠ثاا ٚذعرا اٌثحارياخ ادلاسج اٌىا ٚ ٜاٌظاغس٘ ٜا ٟاٌسو١اصج
االظاظ١ح ٌٍرّٕ١ح اٌع١اح١ح مبحافظح اإلقاع١ٍ١ح ٕ٘ٚان لطاك اٌظ١د ٚاٌصاسٚج اٌعاّى١ح ٚاةظارصزاك اٌعاّىٟ

ٚاٌر٠ ٞعد ِآ اٌمطاعااخ ادلصّاسج ي اٌمطااك الٍأ ٝظاسا ٌٛجاٛد اٌثحارياخ ادلاسج ٚلٕااج اٌعا٠ٛط ٚذرعاسع
اٌثحرياخ ادلسج ٌٍظسف اٌصزاعٚ ٟذٌه ِٓ وسي ِ 9ظازف.
الطح

اٌعّك
(َ)

( 5اٌدفسظٛاز)

ِ 50ل

( 5ات ٛظٍطاْ)

ِ 58ل

( 0فا٠د)

ِ 55,0ل

( 8ات ٛظٍطاْ)
( 0فا٠د)

ِ 5,0ل
ِ 5ل

( 9فٕازج)

ِ 58ل

( 3ات ٛزِأٗ)

ِ 50ل

( 55و ٠د)

ِ 50ل

( 9فٕازٖ)

( 7ات ٛزِأٗ)
( 55و ٠د)
55
58

ِ 5,0ل
ِ 8ل
ِ 8ل

اٌٛطا
ذمع ف ٝاجملس ٜادلسحٌ ٝمٕاج اٌع٠ٛط ف ٝادل ً اٌشّاىل ٌٍثحرياخ ادلسج

 ٝ٘ٚتع١دٖ عٓ أِ ٜظدز ٌٍرٍٛز

ذمع تاٌمسب ِٓ اجملس ٜادلسح ٝاِاَ زلطح وٙستام ات ٛظٍطاْ

 ٝ٘ٚزلطٗ شاعل١ح ذرريشس مب١اٖ اٌر ٠د ادلٕظسفح ِٓ زلطح ات ٛظٍطاْ

ذمع تاٌمسب ِٓ اجملس ٜادلسحٝ

زلطٗ شاعل١ح دلٕطمح فا٠د – ذرريشس تظسف تعغ ادلظا٠ا

ذمع تاٌمسب ِٓ اجملس ٜادلسحٝ

زلطٗ شاعل١ح ذرريشس تاٌظسف ِٓ ِظسف فٕازٖ

ذمع تاٌمسب ِٓ اجملس ٜادلسحٝ

زلطٗ شاعل١ح ذرريشس تاٌظسف ِٓ ِظسف ات ٛزِأٗ

ذمع تاٌمسب ِٓ اجملس ٜادلسح ٝتع١د عٓ اِ ٜظدز ٌٍرٍٛز

زلطٗ شاعل١ح

اٌثحرياخ ادلسج اٌظغسٜ
اٌثحرياخ ادلسج اٌظغسٜ

ٔٛع١ح ادل١اااااٖ
اخلٛاص اذل١دزٚو١ّ١اة١ح دل١اٖ اٌثحريج
دزجح احلاسازج:
تراوحت درجة الح اررة بين ( 02.02 –04.92درجة مئوية) وقد ُسجمت أقل قيمة بالمحطة ( 1الدفرسوار) بالمجرى المالحى.
بينما ُسجمت أعمى قيمة بمحطة  ( 10البحيرات الصغرى) بمتوسط عام في البحيرات الكبرى ( 04.92درجة مئوية).

اٌشفاف١ح:

وتراوحت الشفافيو لممياه مابين  02سم فى المحطتين10 ( ، 10سم و  022سم) فى المحطتين  0و.6

ادلٍٛحح:
ُسجمت أقل قيمة لممموحة ( 01.09جم /لتر) بمحطة ( 4ابو رمانو الشاطئية)  ،بينما ُسجمت أعمى قيمة ( 90.04جم /لتر)
بمحطة  10وكان المتوسط العام . ‰04.94

دزجح اٌرٛط ً١اٌىٙست:ٟ
ُسجمت أقل قيمة ( 00.40مممي سيمن/سم) بينما ُسجمت أعمى قيمة ( 62.00مممي سيمن/سم) وكان المتوسط العام في
البحيرات الكبرى (06.40ممي سيمن/سم).

االض اذل١دزٚج:ٟٕ١
أوضحت الدراسة أن مياه البحيرة تقع في الجانب القمووي وتراوحوت قويم األس االيدروجييى لميواه البحيورات الموره الكبورى بوين 4.10

بالمحطة  9واعمى قيمة  4.99بالمحطة  4بمتوسط عام في البحيرات المره 4.01

االوعجني اٌراةة:
ت وراوت تركيووس انكسووئين الو و ائب بووين ( 9.42 – 0.00مميجرام/لتوور) بمحطووة  4و ( )9 & 1عمووى الت ووالى وبمتوسووط عووام 6.49
مميجرام/لتر.

االوع١جني احل ٞٛ١ادلّرض (:)BOD
تراوحوت قويم انكسويجين الحيوووي المموت

بوين ( 9.01 -1.20مميجرام/لتوور) بمحطوة  6ومحطوة  10الشوواطئية وبمتوسوط عوام فووي

البحيرة  0.44مميجرام/لتر

االوعجني اٌى١ّ١اة ٟادلعرٍٙه (:)COD
وتراوحت قيم انكسيجين الكيميائي المستيمك بين ( 14.94 –4.40مميجرام/لتر) بمتوسط عام ( 19.14مميجرام/لتر) في
المحطة  10و المحطة .1

اٌى ٠ر١داخ:
أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لمكبريتيدات في مياه البحيرة أو المصارف و لك نتيج ًة لسيادة تركيس انكسجين ال ائب في

مياه البحيرة طوال العام.

اٌىٍٛزف-ً١أ  ,ادلٛاد اٌعاٌمح اٌىٍ١ح:


(فايد شاطئيو) و

يتراوت محتوى الكموروفيل بالبحيرات المرة بين  2.00ميكروجرام/لتر و لك بالمحطة 0

09.04ميكروجرام /لتر بمحطة ( 1الدفرسوار) بمتوسط محتوى لمكموروفيل بالبحيرة 6.49ميكروجرام  /لتر.


وتتراوت المواد العالقة بين  09.90مميجرام  /لتر بالمحطات ( 9&6الفناره) و  104.42بمحطة ( 11كبريت)
بمتوسط عام لمبحيرة  99.94مميجرام/لتر.

ادلغار٠اخ:
ىي عبارة عن مركبات نيتروجي نية ائبوة فى الميواه الطبيعيوة وتعتوبر ىو ه المركبوات المصودر الرئيسوى لتغ يوة الكائنوات فى البيئوة
المائيوة (انمونيا  -النيتريتات  -النترات  -النيتروجين الكمى)،


تراوت

انمونيا

تركيس

بين

يتراوت

2.200

بالمحطات

0

(أبوسمطان)

&

4

(أبورمانو)

و 0.40مميجرام  /لترنيتروجين بالمحطة ( 10المره الصغرى) مع اعطاء متوسط عام لمبحيرات المرة 2.11مميجرام /
لترنيتروجين.


تراوحت قيم النتريت بمحطات البحيرة بين 0.60ميكروجرام  /لترنيتروجين بالمحطو ( 0أبوسمطان) 99.06ميكروجرام /
لترنيتروجين بالمحطة ( 4أبورمانو) بمتوسط عام لمنتريت بالبحيرات المرة 10.02ميكروجرام  /لترنيتروجين.



تراوحت قيم النترات بين 2.20ميكروجرام  /لترنيتروجين بالمحطو ( 9فايد) و 1.00مميجرام/لتر نيتروجين بالمحطة 4

(أبورمانو) ،بمتوسط عام لمنترات بالبحيرات المره 2.01مميجرام  /لتر نيتروجين.


وبالنسبو لمنيتروجين الكمى فتراوحت قيمتة بين  2.64مميجرام  /لترنيتروجين بالمحطو ( 9فايد) و 9.90مميجرام /
لترنيتروجين بالمحطة ( 4أبورمانو) بمتوسط عام لمنيتروجين الكمى بالبحيرات المرة 1.04مميجرام  /لترنيتروجين .

اٌفاٛظافٛز ( اٌفٛظفاخ اٌفعاي ٚاٌىٍ:)ٝ
أوضحت القياسات أن أقل تركيس كان مصرف( 10البحيرات المرة) أقل قيمة فى الفوسفور الفعال & الكمى (& 116.94
090.64ميكروجرام  /لترفوسفور ) فى حين أن مصرفى  4&9أعمى قيم ليما ( 096.10&196.20ميكروجرام  /لترفوسفور)
بالبحيرات المرة بمتوسط عام لمصارف البحيرات المرة 004.09&190.20ميكروجرام  /لترفوسفور.

اٌعٍ١ىاخ اٌفعاٌح:
كما كانت قيم السميكات ضعيفة فيى تتراوت بين 0.00- 2.02مميجرام  /لترسميكا بالمحطات (6فناره) & ( 4أبورمانو) ،
بمتوسط عام لمبحيرات المرة الكبرى 2.02مميجرام  /لترسميكا.
وكان

مصرف

4

أقل

قيمة

فى

السميكات

(0.2

مميجرام/لتر

سميكا)

وأعمى

قيمة

كانت

بمصرف

9

( 9.42مميجرام  /لتر سميكا) بمتوسط عام لمصارف البحيرات المرة  0.02ميكروجرام  /لترسميكا.

مما ظثك ٠رؼح أْ:
محطة  4وىى محطة شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف أبو رمانة أعمى قيم فى كال من النتريت ،النترات ،النيتروجين الكمى،
الفوسفور الفعال ( 99.06ميكروجرام/لتر  9.90 ، 1.00 ،مميجرام  /لترنيتروجين  19.99 ،ميكروجرام/لتر) .

اٌفٍصاخ اٌصمٍ١ح:


تراوت تركيس عنصر الحديد من 0.900ميكروجرام/لتر عند المحطة ( 4فايد) إلى  04.246ميكروجرام/لتر عند المحطة 4
(أبورمانو) بمتوسط عام لمبحيرة ( 01.206ميكروجرام/لتر) جميع المحطات سجمت تركيسات لعنصر الحديد أقل من
المسموت بو عالميًا ( 022-122ميكروجرام/لتر).



سجمت المحطة ( 11كبريت) أقل تركيس لممنجنيس (  1.401ميكروجرام/لتر) بينما سجمت المحطة ( 0الدفرسوار ) أقل
تركيس ( 9.414ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.100ميكروجرام/لتر) جميع التركيسات فى حدود المستويات
العالمية المسموت بيا ) 10ميكروجرام/لتر(.



سجل عنصر النحاس أعمى تركيس (9.100ميكروجرام/لتر) بالمحطة  ( 4ابو رمانة) بينما سجمت المحطة ()9

أقل

تركيس لعنصر النحاس ( 1.200ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.091ميكروجرام/لتر) .عينات مياه البحيرة فى
حدود المسموت بيا عالمياً ( 110-1ميكروجرام/لتر)


سجمت البحيرات المرة متوسط تركيس لعنصر السنك  06.004ميكروجرام/لتر حيث سجمت المحطة  ( 0الدفرسوار) أقل

تركيس لمسنك ( 9.904ميكروجرام/لتر) بينما سجمت المحطة (  )1أعمى تركيس لي ا العنصر (40.191ميكروجرام/لتر).
ى ه النتائج أقل من الحدود المسموت بيا دوليا (0222-12ميكروجرام/لتر ).


سجمت البحيرات المرة متوسط تركيس لعنصر الكروم ( 1.000ميكروجرام/لتر) حيث تراوحت بين  2.019ميكروجرام/لتر
عند المحطة ( 4أبورمانة) إلى 1.600ميكروجرام/لتر عند المحطة  ( 10المرة الصغرى)  .جميع عينات المياه فى بحيرة
التمسات أقل من الحدود المسموت بيا ( 02- 0ميكروجرام/لتر) .



سجمت المحطة (4أبورمانة) أقل تركيس لعنصر النيكل  2.616ميكروجرام/لتر بينما سجمت المحطة ( 1الدفرسوار) أعمى
تركيس لي ا العنصر (0.206ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة  1.949ميكروجرام/لتر .لم يتعدى التركيسات الحدود
المسموت بيا عالميًا بل وأقل منيا لمياه البحيرات ) 10 -150ميكروجرام/لتر(.



تراوت تركيس الكادميوم من  2.241ميكروجرام/لتر عند المحطة ( 9فايد) إلى  19.049ميكروجرام/لتر بالمحطة( 4

أبورمانة) بمتوسط عام لمبحيرة  1.400ميكروجرام/لتر ولم تتعدى أى من تركيسات الكادميوم بالبحيرة الحدود المسموت بيا
لمياه البحيرات ( 0.2ميكروجرام/لتر).


سجمت المحطة ( 4أبورمانة) أعمى مستوى لعنصر الرصا

( 4.949ميكروجرام/لتر) بينما سجمت المحطة ( 10المرة

الصغرى) أقل تركيس ( 0.409ميكروجرام/لتر) بمتوسط تركيس 0.046ميكروجرام/لتر .تركيسات عنصر الرصا

فى حدود

المسموت بيا عالمياً ( 122-1ميكروجرام/لتر) .


سجمت البحيرات المرة متوسط تركيس لعينات المياه لعنصر السئبق يتراوت بين  2.220-2.221ميكروجرام/لتر بجميع

محطات البحيرة بمقارنة ى ه التركيسات بالم ستوى المسموت بو لمياه البحيرات تركيسات عنصر السئبق أقل من الحدود
المسموت بيا عالمياً ( 122.2-12.2نانوجرام /لتر).

ادلث١داخ (ِٚ )TPسوثاخ اٌثا٠فِ ً١ٕ١رعددج اٌىٍٛز (:)PCBs
 تراوحت مجموع تركيسات مركبات البايفينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين ( 09194 – 09040نانوجرام/لتر) بمتوسط عام
لمبحيرة ( 09401نانوجرام/لتر)،
 وتراوحت تركيسات مركبات المبيدات الكمية ( )TPما بين ( 09269 – 19064نانوجرام/لتر) بمتوسط عام (09060
نانوجرام/لتر).

اذل١دزٚوستٔٛاخ اٌثل١ٌٚح اٌىٍ١ح:
توراوت متوسووطات التركيووس الكمووى لمم وواد الييدروكربونيووة ال ائبووة فووى ميوواه البحي ورات الم وره مووابين  2926ميكروجرام/لتوور عنوود محط وات
المره  0&1إلى  1904ميكروجرام/لتر والتى تم رصدىا عند محطة المره  4بمتوسوط كموى لجميوع عينوات بحيورات الموره يبمو 2904
ميكروجرام/لتر.

اٌدةةً اٌثىرري٠ح (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١ح – اٌ اش٠ح  -اٌعثح١ح):
 - 1وجد أن اعداد البكتريا المشار إلييا لم تتعدى الحدود المسموت بيا في جميع المحطات وتعتبر غير مموثة عدا المحطمت
رقم  1و رقم  4فقط وتعتبرمموثة فى ى ا الوقت من السنة (أغسطس )0210

 - 0فى مرابى انسماك فى مياه البحيرة (مياه البحيرة كميا) فأن اعداد البكتيريا المشار إلييا لم تتعدى الحدود المسموت بيا في

جميع المحطات وتعتبر غير مموثة وصالحة لتربية انسماك عدا المحطمت رقم  0و رقم  4و رقم  11فقط فأن اعداد
البكتيريا المشار إلييا يفوق الحد المسموت بو وتعتبرمموثة وغير صالحة لتربية انسماك متأثرة بمياه المصارف المموثة فى
ى ا الوقت من السنة (أغسطس .)0210

 - 0فى مياه المصارف وجد أن أعداد البكتريا تفوق الحدود المسموت بيا لمصرف فى مياه البحيرات و لك فى مياه المصارف
()10 ،4 ،9التى تصب فى البحيوات الموة (الكبوى جالصغوى) وبالتالى اليسمح بصرف مياه ى ه المصارف فى البحيرة فى
ى ا الوقت من السنة(أغسطس .)0210

ادلشاوً اٌر ٟذرعسع ذلا اٌثحرياخ:
تعانى من مصادر تموث صرف سراعي من انراضي السراعية المحيطة -ك لك بعض الصرف الصحي من المنشآت
السياحية عمى شواطئ البحيرات أو بعض مخرات المياة الع بة عمى البحيرات ،عممية ردم الشواطئ ،كل لك يؤثر عمى
طبيعة شواطئ البحيرات المره ،موائل وبيئات ى ه البحيرات وبالتالي الثروات الحية الموجودة بيا من اسماك .

