وزارة البيئة
جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
اإلدارة المركزية لنوعية المياه

ملخص
نتائج الرحلة الحقلية االول "أغسطس " 6102
لبرنامج الرصد البيئ للبحيرات المصرية
" بحيرة وادي الريان"

مقدمة
تمثل البحيرات المصرية أهمية اقتصادية بالغة نظرا لما تتميز به من أعماق ضحلة وحركةة ميةاه هادئةة وبصةوبة عاليةة انهةا ت تبةر
مرب وحضانات طبي ية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس قط دابل هذه البحيةرات ونظةرا لمةا تت ةر لةه هةذه البحيةرات مةن
عمليةات صةرم مسةتمرة لمختلةف أنةواع الملولةات الصةناعية والصةحية والزراعيةة ممةا يةرلر علة كةل مةن جةودة ونوعيةة ميةاه هةةذه
البحيرات وإنتاجها السمك  .لذلك ان البرنامج المقترح للرصد البيئ للبحيرات المصرية يهدم ال المتاب ة الدوريةة لهةذه البحيةرات
للوقوم عل الظروم البيئية والملولات المرلرة عليها األوقات و األماكن المختلفة بغر وضع برنامج قوم للحد من تألير هذه
الملولات ووقف التدهور المستمر للبحيرات ووضع الخطط المستقبلية لحمايتها وحل مشاكلها وتنميتها المستدامة.

وصف البحيرة:
وادي الريان منخفض كبير من الحجر الجيرى األيوسين يبلغ متوسط انخفاضه 34م تحت مستوى سطح البحر وأقص نقطة انخفا
عل مستوى 23م تحت سطح البحر ويستقبل وادي الريان حوالي  651مليون م 4من مياه الصرم الزراعي سنويا ً تمثل حوالي 4/0
الصرم الزراعي لمحا ظة الفيوم.

تكونت البحيرتان الصناعيتان ي وادي الريان ي عام  0794عندما تم غمر منخفض صحراوي بفائض مياه الصةرم الزراعةي عةن
طريق إنشاء قناة مكشو ة يمتد طولها إل حوالي 7كم وتتصل بنفق طوله حةوالي 5.5كةم وللةك لخفةض مسةتوى الميةاه الجو يةة ةي
المناطق المحيطة ببحيرة قارون.
ت تبر منطقة وادي الريان بمحا ظة الفيوم محمية طبي ية بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  734لسنة  0757والم دل
بالقرار رقم  6753لسنة  0779وتبلغ مساحتها حوالي  0957كم.6
البحيرة

المسطح األول

المسطح الثاني

المحطة

وصف الموقع
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وسط المسطح الثاني
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أقص غرب المسطح الثاني
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جنوب المسطح الثاني
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أقص الجنوب عند الجزر الرملية

المسطح الثان

نوعية الميــــاه
الخواص الهيدروكيميائية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة:
سجلت أقل قيمة ي محطة (2أمام مدبل
تراوحت درجة الحرارة المسجلة ي الدراسة الحالية بين ( 6576 –6970درجة مئوية) وقد ُ
سجلت أعل قيمة ي محطة  01أقص جنوب المسطح الثاني .بمتوسط ( 69753و 69756درجة مئوية)
المياه للمسطح الثاني)؛ بينما ُ
بالمسطح األول والثاني عل التوالي ،مسجال متوسط عام ي المسطحين ( 69725درجة مئوية) مقارنة بمتوسط عام ( 62767درجة
مئوية) بالل نفس الفترة من ال ام السابق .6105

الشفا ية:
تتألر شفا ية المياه بكمية ونوعية مياه الصرم التي تلق بالبحيرة أوضحت النتائج تسجيل أقل قيمة  31سم ي محطة ( 0أمام مصرم
سجلت أعل قيمة  631سم ي محطة ( 01أقص جنوب المسطح الثاني) .بمتوسط ( 95و 605سم) بالمسطح األول
الوادي) ،بينما ُ
والثاني عل التوالي ،مسجال متوسط عام ي المسطحين ( 03275سم) مقارنة بمتوسط عام ( 01471سم) بالل نفس الفترة من ال ام
السابق .6105

الملوحة:

أوضحت النتائج تتفاوت درجة الملوحة تفاوتا ً واضحا ً بين المسطحين ،حيث تقل ي األول مسجلة أقل قيمة ( )‰ 0727ي محطة 0
سةةجلت أعل ة قيمةةة ( )‰ 66775ةةي محطةةة ( 01أقص ة جنةةوب المسةةطح الثةةاني) بمتوسةةط (0797
(أمةةام مصةةرم الةةوادي) .بينمةةا ُ
و )‰ 60765بالمسطح األول والثاني عل التوالي ،بمتوسط عام ي المسطحين ( )‰ 00756مقارنة بمتوسط عام ()‰ 00757
بالل نفس الفترة من ال ام السابق .6105

درجة التوصيل الكهربي:
أوضحت النتائج تراوح درجة التوصيل الكهربي بين ( 6740مللي سيمن/سم) بالمسطح األول أمام مصرم الوادي ( ي محطة  )0بينما
سجلت أعل قيمة ( 4176مللي سيمن/سم) أقص جنوب المسطح الثاني (محطة ،)01بمتوسط ( 6754و 69772مللةي سةيمن/سةم)
ُ
بالمسطح األول والثاني عل التوالي ،مسجال متوسط عام ي المسطحين ( 05765مللي سيمن/سم) مقارنة بمتوسط عام ( 05793مللي
سيمن/سم) بالل نفس الفترة من ال ام السابق .6105

األس الهيدروجيني:

أوضحت الدراسة أن مياه بحيرات وادي الريان تقع ي الجانب القلةوي وتراوحةت قةيم تركيةز أيةون الهيةدروجين للميةاه بةين (-5713
سجلت أقل قيمة ي محطة ( 0أمام مصرم الوادي) وأعل قيمة ي محطة ( 6غةرب المسةطح األول) بمتوسةط (5745
 .)5755وقد ُ
و )5704بالمسطح األول والثاني عل التوالي .بمتوسط عام ي المسطحين  5763مقارنة بمتوسط عام  5752بالل نفس الفترة من
ال ام السابق .6105

األكسجين الذائب:
سجلت أقل قيمة ي محطة ( 0أمام مصرم الوادي) وأعل قيمة ي
تراوح تركيز األكسچين الذائب بين ( 973-375مليجرام/لتر) وقد ُ
محطةة ( 4وسةط المسةطح األول) ،بمتوسةط ( 2735و 2742مليجةةرام/لتةر) بالمسةطح األول والثةاني علة التةوالي ،بمتوسةط عةام ةةي
المسطحين ( 2736مليجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( 2793مليجرام/لتر) بالل نفس الفترة من ال ام السابق .6105

األكسجين الحيوي الممتص (:)BOD
سةجلت أقةل قيمةة ةي محطةة ( 6غةرب
أوضحت الدراسة تراوح قيم األكسچين المستهلك حيويا ً بين ( 373و 979مليجةرام/لتةر) وقةد ُ
المسطح األول) وأعل قيمة ي محطة ( 0أمام مصرم الوادي) ،بمتوسط ( 5736و 3772مليجرام/لتر) بالمسطح األول والثاني عل
التوالي ،ومتوسط عام ي المسطحين ( 5707مليجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عةام ( 3727مليجةرام/لتةر) بةالل نفةس الفتةرة مةن ال ةام
السابق .6105

األكسجين الكيميائي المستهلك (:)COD
سةجلت أقةل قيمةة بمحطةة ( 01أقصة جنةوب
تراوحت قيم األكسيجين المستهلك كيميائيا بين ( 66725- 07750مليجةرام/لتةر) حيةث ُ
المسطح الثان ) وأعلة قيمةة ةي المحطةة ( 0أمةاكم مصةرم الةوادي) بمتوسةط ( 60750و 617570مليجةرام/لتةر) بالمسةطح األول
والثاني عل التوالي ،ومتوسط عام ي المسطحين ( 60746مليجرام/لتر)  ،ومتوسط عام ي المسطحين ( 60.6مليجرام/لتر) مقارنة
بمتوسط عام ( 66.19مليجرام/لتر) بالل نفس الفترة من ال ام السابق .6105

الكبريتيدات:
أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود للكبريتيدات ي جميع قطاعات المسطحين و ي مصرم الوادي.
بمقارنة مستويات المتغيةرات الهيدروكيميائيةة لبحيةرة قةارون والتةي تةم الحصةول عليهةا بةالل الدراسةة الحالةة بمثيالتهةا مةن الحةدود
المسموح بها دوليا ً لمياه البحيرات وجد اآلتي:
 سجل األس الهيدروجين ) (pHمستويات ي حدود المسموح بها ( )771-271بجميع مواقع البحيرة.
 سجل االكسجين الذائب ي حدود المستويات المسموح بها دوليا ً ( 0672-3مليجرام/لتر) بجميع مواقع البحيرة.
 سجل األكسجين الحيوي الممتص ) (BODأعل من الحدود المسموح بها دوليا ً ( أقل من 2مليجرام/لتر) بكل مواقع البحيرة.
ب ض الخصائص الهيدروكيميائية لمياه مصارم بحيرات وادي الريان بالل مايو 6102
ي تبر مصرم الوادي هو المصدر الوحيد لمياه بحيرات وادي الريان ويمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها كاآلت :
 كانت درجة حرارة مياه المسجلة بمصرم الوادي ( 6275درجة مئوية).
 كانت قيمة للتوصيل الكهربي ( 0796مللي سيمن/سم) بينما كانت درجة الملوحة ()‰ 076
 مياه مصرم الوادي تقع ي الجانب القلوي مسجلة (.)9755
 كان تركيز األكسجين الذائب ( 3706ميلجرام/لتر).
 كانت قيم األكسجين الحيوي الممتص والكيميائي المستهلك والمواد الذائبة ال ضوية ( 5756و 3732و 64755ميلجرام/لتر)
عل التوالي.
 لم يتم تسجيل أي قيم للكبريتيدات.

الكلور يل-أ  ،المواد ال القة الكلية:






يتضح من بالل النتائج الت تم رصدها لتوزيع الوزن الحيوى لل والق النباتية ان مياه المسطح األول تشهد ازدهارا ً ملحوظا ً
الوزن الحيوى لتلك الكائنات (متمثلة تركيزات صبغ الكلورو يل-أ) ي المحطةة رقةم ( 6شةرق المسةطح األول) حيةث
سجلت أعل قيمه لها وهي ( 59765ميكروجرام/لتر) بنسبة ( ،)%0977بينما سجلت أقل قيمة لتركيز الكلور يل ي المحطة
رقم ( 01أقص جنوب المسطح الثاني) حيث بلغ ( 00797ميكروجرام/لتر) بنسبة ( .)% 479وبصفة عامة أوضحت النتائج
أن المسطح األول كان أكثر تركيزا ً للكلورو يل عن المسطح الثاني .وأن هنةاك شةبه تجةانس ة التوزيةع الجغرا ةي إلرتفةاع
التركيةزات بةةين المحطةات ةةي المسةةطح األول وانخفاضةها ة المسةطح الثةةان  .كمةةا لةوحن إنخفةةا لتركيةز الكلورو يةةل ة
مصرم الوادى ( 65.24ميكروجرام/لتر) عن المحطات المرصودة ي المسطح االول.
وبالنسبة للمواد ال القة قد تراوحت بين ( 42729 – 7729مليجرام/لتر) محطة ( 7وسةط المسةطح الثةان ) ومحطةة 0
(أمام مصرم الوادى) عل التوالي بمتوسط ( 07795و  00707مليجرام/لتر) بالمسطح األول والثاني عل التوالي .بمتوسط
عام للمسطحين ( 05739مليجرام/لتر).
مستويات الكلورو يل-أ وجدت الحدود المسموح بها دوليا ً ( 031 - 571ميكروجرام/لتر) ي جميع المحطات.
المواد ال القة الكلية وجدت ي الحدود المسموح ( 65مليجرام/لتر) بجميع محطات يما عدا محطة (.)0

المغـذيات:








هي عبارة عن مركبات لائبـة الميـاه الطبي يـة وت تةـبر هةـذه المركبةـات المصةـدر الرئيسةـ لتغذيةـة الكائنةـات ة البيئةـة
المائيـة بصوصـا الكائنةـات الدقيقةـة مثةـل البكتريةـا والطحالةـب كمةـا ت تبةـر أساسيةـة ة عمليةـة التمثيةـل الغذائةـ للنباتةـات
والحيوانـات ـ هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة عن مركبات نيتروجينية ،وسفورية وسليكات.
أظهةةرت الدراسةةة أن تركيةةز األمةةالح المغذيةةة (األمونيةةا ،النيتريةةت ،النتةةرات ،األورلو وسةةفات ،الفوسةةفور الكلةةي والسةةليكات
الذائبة) ي تمد عل كمية ونوعية المخلفات التي تصةرم إلة البحيةرات حيةث أن مصةدر هةذه األمةالح مةن المصةارم وبةذلك
ت تبر م ظم هذه األمالح المغذية بارجية المصدر.
تراوح تركيز األمونيا بين ( 17279 –17130مليجرام/لتر) وقد سجلت أقل قيمة ي محطة ( 7وسط المسطح الثاني) .بينما
سجلت أعل قيمة ي محطة ( 0أمام مصرم الوادي) .بمتوسط ( 17055و 17155مليجرام /لتر) بالمسطح األول والثةاني
عل التوالي وبمتوسط عام ي المسطحين ( 17060مليجرام /لتر).
تراوح تركيز النيتريتات بين ( 25769 – 0739ميكروجرام/لتر) وقد سجلت أقل قيمة محطة ( 7وسط المسطح الثاني) بينما
سجلت أعل قيمة ي محطة ( 0أمام مصرم الوادي) .بمتوسط ( 66733و 6795ميكروجرام/لتر) بالمسطح األول والثاني
عل التوالي بمتوسط عام ي المسطحين ( 0672ميكروجرام/لتر).
تراوح تركيز النترات بين ( 17699 – 17162مليجرام /لتر) وقد سجلت أقل قيمة ي محطة ( 7وسط المسطح الثات ) .بينما
سجلت أعل قيمة ي محطة ( 0أمام مصرم الوادي) .بمتوسط ( 17004و  17144مليجرام /لتر) بالمسطح األول والثاني
عل التوالي وبمتوسط عام ي المسطحين ( 17194مليجرام /لتر).
تراوح تركيز النيتروچين الكلي بين ( 0757 – 1792مليجرام/لتر) وقد سةجلت أقةل قيمةة ةي أقةل قيمةة محطةة ( 01أقصة
جنوب المسطح الثاني) بينما سجلت أعل قيمة ي ( 0أمام مصرم الوادي) بمتوسط ( 0706و 1797مليجرام /لتر) بالمسطح
األول والثاني عل التوالي وبمتوسط عام ي المسطحين ( 1772مليجرام /لتر).

الفـوسـفور ( الفوسفات الف ال والكل ):



تراوح تركيز األورلو وسفات بين ( 0573 – 474ميكروجرام/لتر) وقد سجلت أقل قيمة محطة ( 7وسةط المسةطح الثةاني).
بينما سجلت أعل قيمةة ةي محطةة ( 0أمةام مصةرم الةوادي) ،بمتوسةط ( 7716و 5712ميكروجةرام/لتةر) بالمسةطح األول
والثاني عل التوالي بمتوسط عام ي المسطحين ( 9713ميكروجرام/لتر).
تراوح تركيز الفسفور الكلي بين ( 24797 – 6775ميكروجرام/لتر) وقةد سةجلت أقةل قيمةة ةي محطةة ( 01أقصة جنةوب
المسطح الثاني)؛ بينما سجلت أعل قيمة ي محطة ( 0أمام مصرم الوادي) ،بمتوسط ( 35722و  46779ميكروجرام/لتر)
بالمسطح األول والثاني عل التوالي بمتوسط عام ي المسطحين ( 47746ميكروجرام/لتر).

السليكات الف الة:
تراوح تركيز السليكات بين ( 2732 – 0722مليجرام/لتر) وقد سجلت أقل قيمةة ةي محطةة ( 3غةرب المسةطح األول)؛ بينمةا سةجلت
أعل قيمة ي محطة ( 2مدبل المياه للمسطح الثاني) ،بمتوسط ( 0757و 2766مليجرام/لتر) بالمسطح األول والثاني علة التةوالي
بمتوسط عام ي المسطحين ( 3715مليجرام /لتر).
أوضحت النتائج زيادة تركيز األمالح المغذية ي مياه مصرم الوادي ويمكن تلخيص النتائج كاألتي:





كانت تركيزات النيتريت ( 055700ميكروجرام/لتر).
كان تركيز األمونيا والنترات والنيتروجين الكلي ( 07613و 17660و 6726مليجرام/لتر).
كان تركيز الفسفور الف ال والكلي ( 03973و  655719ميكروجرام/لتر عل التوالي).
كان تركيز السيليكات ( 3742مليجرام/لتر).

مما سبق يتضح لنا اآلت -:






األمونيا وجدت الحدود المسموح بها دوليا ً ( 676- 17115مليجرام) (متوسط عام  17060مليجرام /لتر).
النيتريتات وجدت الحدود المسموح بهةا دوليةا ً ( 2171 – 571ميكروجةرام/لتةر) بإسةتثناء محطةة ( )0بمتوسةط عةام ةي
المسطحين ( 0672ميكروجرام/لتر).
النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بها ( 0379 – 0171مليجرام/لتر) ي جميع قطاعات المسطحين (متوسط عام
 17194مليجرام /لتر).
مركبات الفسفور الف ال الحدود المسموح بها دوليا ً ( 24 - 02ميكروجرام/لتر) بجميع قطاعات المسطحين (متوسط عام
 9713ميكروجرام/لتر).
مركبات الفسةفور الكليةة وجةدت ةي الحةدود المسةموح بهةا دوليةا ً ( 011 – 65ميكروجةرام/لتر وسةفور) ةي كةل المحطةات
(متوسط عام  47746ميكروجرام/لتر).

الفلزات الثقيلة:


تةةراوح تركيةةز عنصةةر الحديةةد بةةين ( 105.89و  232.44ميكروجةةرام/لتةةر) ةةي محطةةة ( )6أقص ة شةةرق البحيةةرة االولةةي
ومحطة ( )5أقصي غرب البحيرة الثانية وبمتوسط عام للبحيرتين (025722ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز عنصر المنجنيز بين أقل قيمة ( 18.06ميكروجرام/لتةر) عنةد محطةة رقةم ( )7جنةوب المسةطح الثةاني وأعلةي



تركيةةةةز ( 34,44ميكروجةةةةرام/لتةةةةر) عنةةةةد محطةةةةة رقةةةةم ( )4وسةةةةط المسةةةةطح االول وبمتوسةةةةط عةةةةام للبحيةةةةرتين (25.17
ميكروجرام/لتر).
تراوحت تركيزات عنصر الزنك بين أقل قيمة وهي (16.55ميكروجرام/لتر) عند محطة رقم ( )01أقصةي جنةوب المسةطح
الثاني عند الجزر الرملية بينما سجلت أعل قيمة وهي (20.28ميكروجرام/لتر) ي محطة رقم ( )6أقصي شةرق المسةطح

االول وبمتوسط عام للبحيرتين ( 18.29ميكروجرام /لتر).


تراوح تركيز عنصر النحاس بين ( 8.57و  14.91ميكروجرام/لتةر) ةي محطةة ( )9وسةط المسةطح االثةاني ومحطةة ()4



تراوح تركيز عنصر الكروم بين أقل قيمة ( 4.97ميكروجرام/لتر) عند محطة رقم ( )5أمام القناة الموصلة بين المسةطحين

وسط المسطح االول  .وبمتوسط عام للبحيرتين ( 11.92ميكروجرام/لتر).



وأعلةةة قيمةةةة (10.25ميكروجةةةرام/لتةةةر) ةةةي محطةةةة رقةةةم ( )4وسةةةط المسةةةطح االول وبمتوسةةةط عةةةام للبحيةةةرتين (6.96
ميكروجرام/لتر).
تراوحت تركيزات عنصر النيكل بين اقل قيمة وهي ( 5.072ميكروجةرام/لتةر) عنةد محطةة رقةم ( )5أقصةي غةرب المسةطح
الثاني بينما سجلت أعل قيمة ( 12.25ميكروجرام/لتر) عند محطة رقم ( )4وسط المسطح االول وبمتوسط عام للبحيرتين
( 8.92ميكروجرام/لتر).







تراوح تركيز عنصر الرصاص بين أقل قيمة ( 22.43ميكروجرام/لتر) ي محطةة ( )3أقصةي غةرب المسةطح االول وأعلة

قيمةةةةة ( 33.19ميكروجةةةةرام/لتةةةةر) ةةةةي محطةةةةة رقةةةةم ( )4وسةةةةط المسةةةةطح االول وبمتوسةةةةط عةةةةام للبحيةةةةرتين (26.85
ميكروجرام/لتر).
تراوح تركيز عنصر الكادميوم بين أقل قيمة (0.977ميكروجرام/لتر) ي محطة ( )5أمةام القنةاة الموصةلة بةين المسةطحين

وأعل ة قيمةةة ( 3.119ميكروجةةرام/لتةةر) ةةي محطةةة رق ةم ( )4وسةةط المسةةطح االول وبمتوسةةط عةةام للبحيةةرتين (07494
ميكروجرام/لتر).
تراوح تركيز عنصر الزئبق بةين أقةل قيمةة  NDميكروجةرام/لتةر ةي محطةات ( 6و  4و  3و  9و  5و  7و  )01بالمسةطح
االول والثاني وأعل قيمة (0.014ميكروجرام/لتر) ي محطة رقم ( )0أمام مصرم الوادي بالمسطح األول وبمتوسط عام
للبحيرتين ( 17100ميكروجرام /لتر).

الفلزات الثقيلة ي مياه مصرم الوادي

كان تركيزات المسجلة ل ناصر الحديد-المنجنيز-الزنك -النحاس -الكروميوم-النيكل -الرصاص -الكادميوم والزئبق ةي ميةاه
مصرم الوادي 693.69 :و 44.00و 63.23و 02.53و 65.55و 01.26و 39.15و 6.795و 1.177ميكروجرام/لتر
عل الترتيب

المبيدات ( )TPومركبات البايفينيل مت ددة الكلور ( )PCBsبمياه بحيرة الريان بالل مايو :6102

تراوح مجموع تركيزات مركبات المبيةدات الكليةة ( )TPوتركيةزات مركبةات ينيةل مت ةددة الكلةور ( )PCBsمةابين 07307

نانوجرام/لتر ( )R 4إل  07755نانوجرام/لتةر ( )R1بمتوسةط  07216نةانوجرام/لتةر 67109 ،نةانوجرام/لتةر ( )R8إلة
 47093نانوجرام/لتر ( )R2بمتوسط  67559نانوجرام/لتر ب ينات مياه بحيرة الريان عل الترتيب.

المبيدات ومركبات لنائ الفينيل مت ددة الكلور الذائبة بمياه مصرم وادي الريان بالل مايو :6102
سةةجلت متوسةةطات مجمةةوع تركيةةزات مركبةةات المبيةةدات الكليةةة ( )TPوتركيةةزات مركبةةات ينيةةل مت ةةددة الكلةةور ()PCBs
 67555نانوجرام/لتر &  37466نانوجرام/لتر بمصرم وادى الريان عل الترتيب.

الهيدروكربونات البترولية الكلية

مياه بحيرة الريان بالل مايو :6102

تةةراوح متوسةةط التركيةةز الكلةة للمةةواد الهيدروكربونيةةة الكليةةة مةةابين  1721ميكروجةةرام/لتةةر عنةةد محطةةة  5إلةة 1771
ميكروجرام/لتر عند محطة  9بمتوسط كل  1794ميكروجرام/لتر .وبمقارنة تلك المستويات بما ورد بالالئحة التنفيذية لجهاز

شئون البيئة المصرى بالقانون رقم  3لسنة 0773م ملحق رقم ( )0الم ايير والمواصفات لب ض المواد عند تصةريفها ة
البيئة البحرية والذى لكر أن الحد األقص للم ايير والمواصةفات للمةواد الهيدروكربونيةة لات األصةل البترولة تبلةغ 1751
ملليجرام/لتر ( 511ميكروجرام/لتر) نجد أنها لم تت دى للك الحد.

المواد الهيدروكربونية الذائبة

مياه مصرم بحيرة الريان بالل مايو :6102

سجل التركيز الكل للمواد الهيدروكربونية الكلية لمتوسط  0796ميكروجرام/لتر عند مصرم وادى الريةان .وبمقارنةة تلةك
المستويات بما ورد بالالئحة التنفيذية لجهاز شئون البيئة المصرى بالقانون رقم  3لسنة 0773م ملحق رقةم ( )0الم ةايير
والمواصةةفات لةةب ض المةةواد عنةةد تصةةريفها ة البيئةةة البحريةةة والةةذى لكةةر أن الحةةد األقصة للم ةةايير والمواصةةفات للمةةواد
الهيدروكربونية لات األصل البترول تبلغ  1751ملليجرام/لتر ( 511ميكروجرام/لتر) نجد أنها لم تت دى للك الحد.

الدالئل البكتيرية (القولون الكلية – البرازية  -السبحية):
ي تبر التلوث بمخلفات الصرم الصح (التلوث الميكروب ) من أبطر أنواع التلوث  ,حيث انه يردى ال انتشار الكثير من
األمةةرا مثةةل الكةةوليرا التيفةةود وااالسةةهال الشةةديد وااللتهةةاب الكبةةدى .ولةةذلك يجةةب االهتمةةام برصةةد التلةةوث الميكروبة ة
البحيةةرات المصةةرية ومنهةةا بحيةةرات وادي الريةةان .ولقةةد اسةةتخدم مقيةةاس المجموعةةة االوربيةةة (European Guide
) Commission, 1988وهو يطابق المقاييس المصرية ) (Ministry of Health, 1996والذى أقر الحدود المسموح بها

بأال تزيد بكتريا القولون الكلية) Total coliform (TCعن 011/511سم 4وبكتريا القولون البرازية Faecal coliform
)011/ 011(TCسةةم 4وكةةذلك ) .Faecal streptococci (FSكمةةا اسةةتخدم المقيةةاس المصةةرى لةةوزارة الصةةحة

) (Ministry of Health, 1996والةذى حةدد أن أعةداد البكتريةا القولونيةة ) Total coliform (TCة ميةاه البحيةرات
(المراب السمكية) التزيد عن 011/91سم 4وكذلك مياه المصارم والمسموح بصر ها مياه البحيرات 011/5111سم.4
النتائج:
تشةةير نتةةائج الدراسةةة أن ال ةةدد االحتمةةال للبكتريةةا الدالةةة علة التلةةوث بمخلفةةات الصةةرم الصةةح ة البحيةةرة األول ة
تراوحت بين  601 × 34 - 7و  601 × 4 - 3و  321 - 7بلية  011 /سةم 4لبكتريةا القولةون الكليةة والبرازيةة
والسبحيات البرازية عل التوال  ,أما بالنسبة للبحيرة الثانية قد تراوحت أعدادها بين <  74 - 4و <  64 - 4و 05
  321بلية  011 /سم 4لبكتريا القولون الكلية والبرازية والسبحيات البرازية عل التوال و تشير النتائج أن أعل مستوىللتلوث سةجل ة المحطةة رقةم ( 0أمةام مصةرم الةوادى) وللةك يرجةع الة تألرهةا بميةاة مصةرم الةوادى الملولةة بمخلفةات
الصرم الصح والذى يصب مياهه مباشرة البحيرة األول  ،ومةن المالحةن زيةادة أعةداد السةبحيات البرازيةة عةن أعةداد
بكتريا القولون البرازية وللك لزيادة قدرتها عل تحمل الظروم البيئية.
سةةجل مصةةرم الةةوادى أعل ة األعةةداد كانةةت  401 × 00و  601 × 7و  601 × 7بليةةة  011/سةةم 4لبكتريةةا
القولون الكلية والبرازية والسبحيات البرازية عل التوال وللك يرجع ال مايحمله هذا المصةرم مةن ميةاه صةرم زراعة
قرى محا ظة الفيوم.
تحتوى عل صرم صح نظرا ل دم توا ر شبكات للصرم الصح
وعند تطبيق م ايير الجودة للمياه ان أعداد البكتريا الدالة عل التلوث ة ميةاه بحيةرات وادى الريةان زادت عةن
المحطة رقم ( 0أمام مصرم الوادى) وللك لقرب هةذا الموقةع مةن مصةب ميةاه مصةرم الةوادى
الحدود المسموح بها
والذى ي تبر المصدر الرئيس للتلوث بالبحيرة .وكذلك وجد أن مياه مصرم الوادى زادت عن الحدود المسموح بها.

المشاكل الت تواجه البحيرة:
 .1الزيادة المطردة فى الملوحة ومايصاحبها من تغيرات بيئية
 .2انخفاض اإلنتاج السمكى

 .3النقصان الحاد فى التنوع البيولوجى
 .4إزدياد األنشطة السياحية

 .5كثافة األنشطة السكانية وماصاحبها من تلوث وهروب الطيور المهاجرة
 .6الملوثات المتدفقة للبحيرة عبر المصارف سواء صرف صحى أومبيدات حشرية
 .7المزارع السمكية المنتشرة حول البحيرة والتى تصب مخلفاتها فى البحيرة
 .8زوال وتدمير الحفريات الموجودة حول البحيرة

