وسارة انبٍئت
خهبس شئىن انبٍئت
قطبع وىعٍت انبٍئت
اإلدارة انمزكشٌت نىىعٍت انمٍبي

مهخص
وتبئح انزحهت انحقهٍت األونً " أغسطس " 2016
نبزوبمح انزصذ انبٍئى نهبحٍزاث انمصزٌت
" "" بحٍزة انبزدوٌم "

VI

IV

VII
V

IIII

X
IX
XI

II
VIII

I

1

XII

مقذمت
تمثل البحيرات المصرية أىمية اقتصادية بالغة نظ ار لما تتميز بو من أعماق ضحمة وحركة مياه ىادئة وخصوبة عالية

فانيا تعتبر مربى وحضانات طبيعية لمختمف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ىذه البحيرات ونظ ار لما تتعرض
لو ىذه البحيرات من عمميات صرف مستمرة لمختمف أنواع المموثات الصناعية والصحية والزراعية مما يؤثر عمى كل

من جودة ونوعية مياه ىذه البحيرات وانتاجيا السمكى .لذلك فان البرنامج المقترح لمرصد البيئى لمبحيرات المصرية

ييدف الى المتابعة الدورية ليذه البحيرات لموقوف عمى الظروف البيئية والمموثات المؤثرة عمييا فى األوقات و األماكن

المختمفة بغرض وضع برنامج قومى لمحد من تأثير ىذه المموثات ووقف التدىور المستمر لمبحيرات ووضع الخطط
المستقبمية لحمايتيا وحل مشاكميا وتنميتيا المستدامة.

وصف انبحٍزة:
تقع بحيرة البردويل فى محافظة شمال سيناء وتشغل معظم الساحل السيناوى عمى البحر المتوسط وتمتد بطول  85كم

تقريبا ويصل أقصى عرض ليا  22كم وتبمغ مساحتيا حوالى  650كم ،2وتعتبر بحيرة البردويل من أىم البحيرات

المصرية لكونيا أقل البحيرات الشمالية تموثاً كما أنيا تحتوى عمى أنواع عالية الجودة من األسماك والتى يصدر معظم

انتاجيا لمخارج  ،وىى من البحيرات الضحمة عالية المموحة حيث يتراوح العمق بيا بين ( 3 -0.3متر) ويفصل البحيرة

عن البحر المتوسط شريط ساحمى رممى يتراوح عرضو من  100م الى  1كم وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحتان
صناعيتان يطمق عمييا البواغيز حيث يحدث تبادل لممياه بين البحيرة والبحر المتوسط من خالل عممية المد والجزر .

اسماء ومواقع المحطات لبحيرة
انمحطت

انمىقع

1

التمول

2

الروضة

3

الزرانيق

4

بوغاز 2

5

أم التمول

6

مسقط إبميس

7

الجمس

8

الرواق

9

شمال الرواق

10

بوغاز 1

11

النصر

12

الرابعة
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التحديات التى تواجو تنمية بحيرة البردويل من الناحية البيئية :

 انسداد البواغيز

 قمة الوعى البيئى لدى مجتمع الصيادين

 مشروع وزارة الزراعة الستصالح  400الف فدان والذى سيؤدى إلى تغيير كبير بكل من خواص
المياه والتركيب النوعى لالسماك بالبحيرة.

انىتبئج
ـ
انخصبئص انهٍذروكٍمٍبئٍت:
 . 1درخت انحزارة
درجة حرارة المياه من أىم العوامل المؤثرة عمى البيئة المائية ككل حيث تؤثر عمى نشاط كل الكائنات الحية الموجودة في
المسطحات المائية من أسماك وىائمات حيوانية ونباتية وبكتيريا .ىذا باإلضافة لتأثيرىا عمى كل الخصائص الفيزيائية

والكيميائية لممياه .تراوحت درجة الحرارة المسجمة في الدراسة الحالية بين (  30.70 – 27.00درجة مئوية) وقد

سجمت أعمى قيمة بالمحطة ( 7الجمس) بمتوسط عام في البحيرة (28.52
سجمت أقل قيمة بمحطة (11النصر) ،بينما ُ
ُ
درجة مئوية).

 .2شفبفٍت انمٍبي
تعبر درجة شفافية المياه عمى مدى قدرة الضوء عمى النفاذ خالل المياه  ,تراوحت قيم الشفافية بين  300-100سم

وكانت أقل قيمو بالمحطتين  2و ( 3قرن حمدة و الشوممى ،عمى التوالى) وأعمى قيمو بالمحطتين  4و ( 10بوغاز
أبو ذكرى و البوغاز ،عمى التوالى) وتصل الى القاع فى معظم المحطات ،وبمتوسط عام لمبحيرة  175.00سم

 . 3انمهىحت
يقصد بمموحة المياه (مجموع األمالح الذائبة في الماء) .وفي الدراسة الحالية أوضحت النتائج التوافق مع الدراسات
السابقة حيث كانت مموحة مياه البحيرة أعمى من مثيالتيا في البحر المتوسط وذلك نتيج ًة لضحالة بحيرة البردويل

وتعرض مياىيا لمتبخر المستمر .كما تتفاوت درجة مموحة البحيرة تفاوتاً واضحاً بين المحطات المختمفة تبعاً لقربيا أو

سجمت أقل قيمة  ‰37.11بمحطة ( 10البوغاز)،
بعدىا من البواغيز ،حيث تقل في المحطات المقابمة لمبوغاز وقد ُ
سجمت أعمى قيمة  .‰68.80بمحطة ( 12رابعة) وكان المتوسط العام لمبحيرة .‰ 48.01
بينما ُ

 . 4درخت انتىصٍم انكهزبً
أن )(Abdel-Satar 2005درجة التوصيل الكيربي ىو تعبير عن قدرة المياه لتوصيل التيار الكيربي ،وقد سجل
درجة التوصيل الكيربي في بحيرة البردويل تتراوح بين (  68.7-48.8مممي سيمن/سم).
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 ،حيث )(Abdel-Satar, 2005بينما كانت القيم المسجمة في الدراسة الحالية أعمى من القيم المسجمة بواسطة

سجمت أعمى قيمة ( 107.50مممي
سجمت أقل قيمة ( 57.98مممي سيمن/سم ) أمام البوغاز (بمحطة  ،)10بينما ُ
ُ
سيمن/سم) بمحطة ( 12رابعة) وكان المتوسط العام في البحيرة  75.01مممي سيمن/سم.

 . 5تزكٍش أٌىن انهٍذروجٌه )(pH
يمعب تركيز أيون الييدروجين دو ار ىاما في ترسيب أو ذوبان المعادن الثقيمة في المسطحات المائية .والدراسة الحالية
تتفق مع الدراسات السابقة حيث أوضحت الدراسة أن مياه البحيرة تقع في الجانب القموي وتراوحت قيم تركيز أيون

سجمت أقل قيمة بمحطة ( 1التمول) وأعمى قيمة بمحطة 6
الييدروجين لمياه البحيرة بين ( .)8.62 –7.94وقد ُ
(السمارة) بمتوسط عام في البحيرة 8.38

 . 6األكسجٌه انذائب )(DO
األكسجين الذائب في المياه لو الدور األكبر والمؤثر عمى جميع الخصائص الكيميائية والفيزيائية والحيوية داخل

المسطحات المائية كما أنو أحد األسباب الرئيسية في بقاء جميع الكائنات الحية حيث بدونو تموت ىذه الكائنات وتتحول

المسطحات المائية إلى مستنقعات .تراوح تركيز األكسچين الذائب فى الدراسة الحالية بين (5.28 – 2.76

سجمت أقل قيمة بالمحطة ( 12رابعة) وأعمى قيمة بالمحطة ( 4بوغاز أبو ذكرى) بمتوسط عام في
مميجرام/لتر) ،وقد ُ
البحيرة ( 4.35مميجرام/لتر).

 . 7األكسجٌه انحٍىي انممتص )(BOD
األكسجين الحيوي الممتص ىو كمية األكسجين المستيمك لتحمل الكائنات الدقيقة لممواد العضوية ،وأوضحت الدراسة

الحالية أن قيم األكسچين المستيمك حيوياً في بحيرة البردويل أقل بكثير من مثيالتيا في باقي البحيرات الشمالية ،حيث
تعتبر بحيرة البردويل من أنقى المسطحات المائية داخل جميورية مصر العربية .و قد تراوحت قيم األكسيجين

سجمت أقل قيمة بمحطة ( 12رابعة) وأعمى قيمة بمحطة 4
المستيمك حيوياً بين ( 1.35 -0.58مميجرام/لتر) وقد ُ
(بوغاز أبو ذكرى) بمتوسط عام في البحيرة  1.01مميجرام/لتر.

 . 8األكسجٌه الكٍمٍبئً انمستههك )(COD
توضح قيمة األكسجين المستيمك كيميائيا كمية األكسجين الالزم ألكسدة المواد العضوية الموجودة في المياه وتحويميا
إلى ثاني أكسيد الكربون وماء ،وأوضحت الدراسة الحالية أن قيم األكسچين المستيمك كيميائياً في بحيرة البردويل أقل

بكثير من مثيالتيا في باقي البحيرات الشمالية حيث تعتبر بحيرة البردويل من أنقى المسطحات المائية داخل جميورية

مصر العربية .وفي الدراسة الحالية تراوحت قيم األكسيجين المستيمك كيميائيا بين ( 23.32 –7.53مميجرام/لتر)

سجمت أقل قيمة بالمحطة ( 6السمارة) وأعمى قيم ة بمحطة 12
بمتوسط عام في البحيرة ( 14.21مميجرام/لتر) وقد ُ
(رابعة).

 . 9انكبزٌتٍذاث )(H2S

توجد الكبريتيدات في الماء في صورة كبريتيد الييدروجين الذي ينتج من تحويل الكبريتات إلى كبريتيدات لمحصول عمى

األكسجين بواسطة البكتيريا الكبريتية الموجودة في الرسوبيات . ) .وأوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لمكبريتيدات

في مياه البحيرة نتيج ًة لزيادة تركيز األكسچين الذائب في مياه البحيرة طوال العام وكذلك عدم وجود مصادر تموث في
البحيرة .وىذه النتائج توضح نقاء وجودة مياه بحيرة البردويل.
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بمقبروت انمتىسطبث انسىىٌت نبعض انمتغٍزاث انهٍذروخزافٍت خالل انذراست انحبنٍت بمثٍالتهب مه
انمستىٌبث انمسمىح بهب دونٍب ً وخذ اَتى:


وجدت مستويات األس الهيدروجينى في حدود المسموح بيا دوليا ( )6.0 – 9.0بجميع مواقع البحيرة (متوسط
عام .)8.38



وجدت مستويات االكسجين الذائب في حدود المسموح بيا دولياً في جميع المحطات ( 12.6 – 4.2مميجرام/لتر)



وجدت مستويات االكسجين الحيوي الممتص في الحدود المسموح بيا دوليا ( 6.0-3.0مميجرام/لتر) ) بجميع

بجميع مواقع البحيرة باستثناء المحطات  1و  2و  3و  12وبمتوسط عام ( 4.35مميجرام/لتر).

مواقع البحيرة.

انكهىرفٍم – أ ,انمىاد انعبنقت انكهٍت واألمالح انمغذٌت
 . 1انكهىرفٍم-أ


استخدم الكموروفيل الموجود فى اليائمات النباتية كصبغة أساسية يمكن األستدالل من خالليا عمى مستوى النشاط
الحيوى بالمياه ،اكدت الدراسة انو لن يتعدى تركيز الكموروفيل  1.0ميكروجرام  /لتر حيث تتراوح بين 0.093

بالمحطات(1التمول)&(2الروضة) و 0.853بالمحطة ( 10بوغاز ( Iومتوسط محتوى الكموروفيل فى البحيرة

0.276ميكروجرام  /لتر.


والمواد العالقة تتراوح بين 32.850 – 17.185مميجرام  /لتر بالمحطات (9الرواق) & ( 12الربعة) مع متوسط

عام لمبحيرة 22.841مميجرام  /لتر.


مستويات الكموروفيل-أ وجدت أقل من الحدود المسموح بيا دوليا (  140 -5.0ميكروجرام/لتر) بجميع المحطات

بالبحيرة.

 . 2انمىاد انعبنقت انكهٍت )(TSM
اكدت الدراسة الحالية ان المواد العالقة الكمية وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا (

 25مميجرام/لتر) بمعظم

محطات البحيرة باستثناء المحطات  32.850 & 31.20 ،30.731( 12 &2 ،1مميجرام/لتر(

 . 3االمالح انمغذٌت
ىـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى الميـاه الطبيعيـة وتعتـبر ىـذه المركبـات المصـدر الرئيسـى لتغذيـة الكائنـات فى

البيئـة المائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكتريـا والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فى عمميـة التمثيـل الغذائـى

لمنباتـات والحيوانـات فـى ىـذه البيئـة وىذه األمالح عبارة عن مركبات نيتروجينية ،فوسفورية وسميكات.

 االمىوٍب )(NH4-N

االمونيا احدى صور النتيروجين المفضمة كغذاء لكثير من اليائمات النباتية و الطحالب .وفى الدراسة الحالية وجد

ان تركيز األمونيا يتراوح بين  0.008مميجرام  /لترنيتروجين بالمحطات ( 11&10البوغاز

) &(Iالنصر) و

 0.013مميجرام  /لتر نيتروجين بالمحطات (1التمول) و(3الزرانيق) و(4بوغاز ) IIمع اعطاء متوسط عام لمبحيرة
يصل الى 0.011مميجرام  /لترنيتروجين.

5

 انهيتزٌتبث ()NO2-N

ينتج النيتريت نتيجة اكسدة البكتريا لممواد الغير عضوية لمحصول عمى الطاقة وىذا الغاز بدوره غير مستقر فيو
يؤكسد الى نترات بواسطة بكتريا معينة او يختزل الى امونيا بواسطة بكتريا أخرى معاكسة لالولى .ويعتبر غاز

النيتريت من الغازات السامة ووجوده بتركيزات عالية يؤكد عمى وجود مصدر لمتموث.

 0.532بالمحطة ( 4البوغاز  )IIو2.022ميكروجرام /

وقد تبين أن النتريت نسبتو ضئيمو جدآ ويتراوح بين

لترنيتروجين بالمحطة ( 3الزرانيق) بمتوسط عام لمبحيرة1.286ميكروجرام  /لترنيتروجين .

 انىتزاث )(NO3-N

النترات ىى أكثر صور النيتروجين ثباتاً فى البيئة المائية وىى الغذاء األساسى لكثي ار من اليائمات النباتية

والطحالب .تراوحت قيم النترات بين

 0.007ـ 0.037 -مميجرام  /لترنيتروجين بالمحطات (4البوغاز & )II

(9شمال الرواق) بمتوسط عام لمبحيرة 0.021مميجرام  /لترنيتروجين

 انىٍتزوخٍه انكهى ()TN
النيتروجين الكمى فتراوحت قيمتيا بين

 1.522- 0.598مميجرام  /لترنيتروجين بالمحطات ( 4بوغاز & ) II

(12الربعة) بمتوسط عام لمبحيرة 1.006مميجرام  /لترنيتروجين .

 مزكببث انفىسفىر
يعتبر الفوسفور عنصر اساسى لمكائنات المائية ونموىم  ،نظ ار الن الفوسفور عنصر غير غازى ويوجد فى

الطبيعية عمى ىيئة امالح فوسفورية غير ذائبة لذلك فيو بطبعية الحال يوجد بتركيزات قميمة فى البيئة المائية.

يزداد تركيز الفوسفور فى المسطحات المائية نتيجة لمصرف الصحى او الصرف الصناعى او الزراعى مما يؤدى

الى العديد من المشاكل البيئية حيث تم رصد تمك المركبات كما يمى:

 . 1انفىسفىر انفعبل )(PO4-P

أظيرت التحاليل أن تركيز الفوسفور الفعال ضئيل حيث يتراوح بين

 2.682ميكروجرام  /لترفوسفور بالمحطة

(10بوغاز  9.117 ، )Iميكروجرام  /لترفوسفور بالمحطة ( 1التمول) بمتوسط عام لمبحيرة 5.497ميكروجرام /
لترفوسفور.

 . 2انفىسفىر انكهى

أما تركيز الفوسفور الكمى يتراوح بين

و33.565ميكروجرام  /لترفوسفور بالمحطة

 17.058ميكروجرام  /لترفوسفور بالمحطات

(6مسقط ابميس) بمتوسط عام لمبحيرة

9 & 3 ،1

24.028ميكروجرام /

لترفوسفور

 انسٍهٍكبث انفعبنت )(SiO4-Si

تتواجد السيمكات فى الدياتومات غير المتكمسة وىى طحالب مجيرية وحيدة الخمية جدرانيا مشبعة بالسيميكا

وتتواجد بالتربة ,كانت قيم السميكات ضعيفة ولم تتعدى

 3.0مميجرام  /لترسميكا فيى تتراوح بين

2.202مميجرام  /لترسميكا بالمحطات ( 10البوغاز ( 12 & )Iالربعة) بمتوسط عام لمبحيرة
لترسميكا.
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-0.163

0.938مميجرام /

انفهشاث انثقٍهت
أتضح مه وتبئح انذراست انحبنًة مب ٌهً:


تراوح المتوسط السنوي ل تركيز الحديد ما بين



تراوح المتوسط السنوي لتركيز المنجنيز ما بين ( 6.90 – 0.25ميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام 1.99

 24.46ميكروجرام/لتر

(115.38 – 5.80ميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام

ميكروجرام/لتر



تراوح المتوسط السنوي لتركيز النحاس ما بين (  1.51 – 3.50ميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام 1.95



تراوح المتوسط السنوي ل تركيز الزنك ما بين (  7.57 – 2.25ميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام 4.79

ميكروجرام/لتر
ميكروجرام/لتر



تراوح المتوسط السنوي ل تركيز الكروم ما بين (  3.27 – NDميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام 1.28



تراوح المتوسط السنوي ل تركيز النيكل مابين (  2.30 – 0.74ميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام 0.14

ميكروجرام/لتر
ميكروجرام/لتر



تراوح المتوسط السنوي لتركيز الكادميوم ما بين (  0.37 – NDميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام 0.14



تراوح المتوسط السنوي لتركيز الرصاص ما بين ( 9.32 – 2.31ميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام 5.46

ميكروجرام/لتر
ميكروجرام/لتر



تراوح المتوسط السنوي ل تركيز ال زئبق ما بين

0.0020ميكروجرام/لي

(0.0044 – NDميكروجرام/لتر) .بمتوسط عام

انمبٍذاث


تراوح مجموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور (  )PCBsمابين  1,865نانوجرام/لتر (محطة  )4إلى



كما تراوحت قيم تركيزات مركبات المبيدات الكمية (  )TPمابين  0,837نانوجرام/لتر (محطة  )8إلى

 3,499نانوجرام/لتر (محطة  )9بمتوسط  2,470نانوجرام/لتر
 1,147نانوجرام/لتر (محطة  )1بمتوسط  0,960نانوجرام/لتر

انهٍذروكزبىوبث انبتزونٍت


تراوح متوسط التركيزات الكلية لممواد الييدروكربونية الذائبة فى مياه بحيرة تراوح متوسط التركيز الكمى
لممواد الييدروكربونية الكمية مابين  0,22ميكروجرام /لتر عند محطة  2إلى  0,51ميكروجرام /لتر عند
محطة  8بمتوسط كمى  0,35ميكروجرام/لتر .وبمقارنة تمك المستويات بما ورد بالالئحة التنفيذية لجياز
شئون البيئة المصرى بالقانون رقم  4لسنة 1994م ممحق رقم (  )1المعايير والمواصفات لبعض المواد
عند تصريفيا فى البيئة البحرية والذى ذكر أن الحد األقصى لممعايير والمواصفات لممواد الييدروكربونية

ذات األصل البترولى تبمغ 5و .ممميجرام/لتر ( 500ميكروجرام/لتر) نجد أنيا لم تتعدى ذلك الحد.

انمٍكزوبٍىنىخى
تعتبر مياه المجارى واحدة من أخطر المشاكل عمى الصحة العامة فى معظم دول العالم الثالث ،ألن أغمب

ىذه الدول ليس لدييا شبكات صرف صحى متكاممة  ،بل وفى بعض المدن التوجد شبكات صرف صحى
وتحتوى مياه المجارى عمى كمية كبيرة من المركبات العضوية واعداد رىيبة من الكائنات الحية الدقيقة

اليوائية والالىوائية وتؤثر ىذه الكائنات في المركبات العضوية وغير
7

العضوية مسببة نقصا في

االكسجين إذا ألقيت في البحيرات وبذلك تختنق الكائنات التي تعيش فييا وقد تموت .وعند موت الكائنات
البحرية تبدأ البكتريا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل الىوئيا بتحميميا محدثة تعفن وفسادا في طبيعة

المياه.

تم استخدم مقياس المجموعة األوروبية (  )European commission, 1988لمياه شواطئ

واالستحمام وىو نفس المقايس المصرى (  )Ministry of health, 1996 and 2000والذى أقر
الحدود المسموح بيا في ىذه المياه

،وبناءا عميو وعند تطبيق معيار جودة المياه المذكورة عاليو

وإستخدام متوسطات أعداد البكتريا لمفصول األربعة فتكون نتائج الدراسة الحالية كاآلتى:

تعتبر بحيرة البردويل من أنقى بحيرات مصر الشمالية فيى ال تستقبل مياه مصارف وتعتبر محمية طبيعية وبناءا عمى

ذلك وعند تطبيق معيار جودة المياه المذكورة عاليو ) )Ministry of health, 2000فتكون نتائج الرحمة الحقمية -

خالل أغسطس  - 2016كاالتى :


من وجيو نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعامميم مع المياه وعند تطبيق معيار

جودة المياه المذكورة عاليو وجد أن جميع محطات البحيرة تقع فى نطاق الحدود المسموح بيا من أعداد
البكتريا المشار إلييا وتعتبر بحيرة نظيفة فى ىذا الوقت من السنة (خالل أغسطس

مقياس وزارة الصحة المصرى(.)Ministry of health, 1996


 )2016حسب

فى مرابى األسماك فى مياه البحيرة (مياه البحيرة كميا) فأن اعداد البكتيريا المشار إلييا لم تتعدى الحدود
المسموح بيا فى جميع محطات البحيرة  ،وبناء عمى ذلك تعتبر البحيرة كميا غير مموثة وصالحة لتربية

وصيد األسماك فى ىذا الوقت من السنة

 مؤشر جودة المياه Water Quality Index


تم تقييم جودة المياه بحساب "مقياس أو مؤشر أوريجون لجودة المياه" (Oregon Water Quality

) Indexوالذي يتم فيو تقييم جودة المياه كبيئة صالحة لمكائنات الحية المائية أو كمصيد لألسماك والذي
يعتمد عمى حساب تكاممي لعدد من الخصائص الكيمائية والطبيعية لمياه البحيرات تشمل درجة الحرارة،
األس الييدروجيني ،األكسجين الذائب ،األكسجين المستيمك بيولوجيا ،مجموع األمونيا والنترات

(كنتيتروجين) ،الفسفور الكمي ،باإلضافة إلى البكتريا البرازية .Fecal Coliform


ويمكن تقسيم جودة المياه طبقا لمؤشر أوريجون إلى خمس مستويات بداية من مياه فقيرة (سيئة أو

متدىورة) جدا (  )WQI = 0-25ومياه فقيرة (سيئة أو متدىورة) (  )WQI = 25-50ومياه مقبولة

( )WQI = 50-70ومياه ذات جودة حيدة (  )WQI = 70-90ومياه ذات جودة ممتازة ( = WQI
)90-100


وبتطبيق ( ” )Oregon Water Quality Index “OWQIعمى مياه بحير ة البردويل خالل شير
أغسطس  2016نجد جودة حالة المياه كبيئة لألحياء المائية حيث تصنف المياه بجميع المواقع كمياه

جيدة
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