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

ملخص
نتائج الرحلة الحقلية االولى " أغسطس " 2016
لبرنامج الرصد البيئى للبحيرات المصرية
" بحيرة قارون"

مقدمة
تمثل البحٌرات المصرٌة أهمٌة اقتصادٌة بالغة نظرا لما تتمٌز به من أعماق ضحلة وحركة مٌاه هادئة وخصوبة عالٌة فانها تعتبر
مربى وحضانات طبٌعٌة لمختلف أنواع األسماك االقتصادٌة لٌس فقط داخل هذه البحٌرات ونظرا لما تتعرض له هذه البحٌرات من
عملٌات صرف مستمرة لمختلف أنواع الملوثات الصناعٌة والصحٌة والزراعٌة مما ٌؤثر على كل من جودة ونوعٌة مٌاه هذه
البحٌرات وإنتاجها السمكى .لذلك فان البرنامج المقترح للرصد البٌئى للبحٌرات المصرٌة ٌهدف الى المتابعة الدورٌة لهذه البحٌرات
للوقوف على الظروف البٌئٌة والملوثات المؤثرة علٌها فى األوقات و األماكن المختلفة بغرض وضع برنامج قومى للحد من تأثٌر هذه
الملوثات ووقف التدهور المستمر للبحٌرات ووضع الخطط المستقبلٌة لحماٌتها وحل مشاكلها وتنمٌتها المستدامة.

وصف البحٌرة:
بحٌرة قارون هً ثالث أكبر البحٌرات فً جمهورٌة مصر العربٌة وتعتبر من أقدم البحٌرات الطبٌعٌة فً العالم وتمثل الخزان
الرئٌسً لمٌاه الصرف الزراعً لؤلراضً المنزرعة فً محافظة الفٌوم وبذلك ٌمكن اعتبار بحٌرة قارون مفتاح التنمٌة والرقً
لمحافظة الفٌوم حٌث تلعب دوراً رئٌسٌا ً فً كمٌة األراضً المنزرعة بالمنطقة .وتقع بحٌرة قارون فً منخفض الفٌوم الذي
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ٌوجد فً الصحراء الغربٌة على بعد مائة وثالثة كٌلو متر جنوب غرب القاهرة وتبلغ مساحتها حوالً  50ألف فدان وٌتراوح
عمقها ما بٌن خمسة أمتار شرقـا ً إلى أثنً عشر متراً غربـا ً ومنسوب سطح المٌاه فٌها  45م وتتراوح نسبة الملوحة فٌها -32
 35جم/لتر .وتعد بحٌرة قارون جزءاً من بحٌرة مورٌس القدٌمة التً زارها المؤرخ هٌرودوت عام أربعمائة وخمسٌن قبل
المٌالد .وتوجد فً بحٌرة قارون جزٌرة تعرف بالقرن الذهبً.
تمت عملٌة الرصد من خالل ( )10نقاط موزعة لتشمل مساحة البحٌرة

المحطة

وصف الموقع

1

أمام مصرف البطس

2

أمام األوبرج

3

أقصى شمال شرق البحٌرة

4

أمام لسان أبو نعمة

5

خور معٌوف (وسط البحٌرة)

6

شمال جزٌرة القرن(وسط البحٌرة)

7

أمام مصرف الوادى

8

أمام قرٌة مصر للتعمٌر

9

غرب البحٌرة

10

مالحة مٌزار (أقصى غرب البحٌرة)

نوعٌة المٌــــاه
الخواص الهٌدروكٌمٌائٌة لمٌاه البحٌرة
درجة الحـرارة:
تراوحت درجة ح اررة مياه بحيرة قارون بين (  31.2 - 28.5درجة مئوية ) بمتوسط عام في البحيرة (  30.29درجة مئوية ) مقارنة
بمتوسط عام ( 25.67درجة مئوية) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015

الشفافٌة:
تتأثر شفافية المياه بكمية ونوعية مياه الصرف التي تمقى بالبحيرة حيث تراوحت شفافية المياه ببحيرة قارون بين (  80 - 25سم)
بمتوسط عام في البحيرة ( 48.5سم) مقارنة بمتوسط عام ( 43سم) خالل نفس الفترة من العام السابق . .2015

الملوحة:
النتائج تتفاوت درجة مموحة البحيرة تفاوتاً واضحاً بين المحطات المختمفة تبعاً لقربيا أو بعدىا من مدخل مياه المصارف بالبحيرة ،حيث

تراوحت درجة المموحة بمياه بحيرة قارون بين ( )‰ 38.53 - ‰ 25.31بمتوسط عام في البحيرة  ‰ 35.71مقارنة بمتوسط عام
 ‰ 32.9خالل نفس الفترة من العام السابق .2015

درجة التوصٌل الكهربً:
أوضحت النتائج تراوح درجة التوصيل الكيربي لمياه بحيرة قارون بين أقل قيمة ( 33مممي سيمن/سم) أمام مصرف البطس (محطة )1
(محطة  )10وكان المتوسط العام في البحيرة

بينما ُسجمت أعمى قيمة (  50.70مممي سيمن/سم) أقصى القطاع الغربي لمبحيرة
( 46.99مممي سيمن/سم) مقارنة بمتوسط عام ( 42.5مممي سيمن/سم) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015
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ال ٌدروجٌني:
األس ه
أوضحت الدراسة أن مياه البحيرة تقع في الجانب القموي وتراوحت قيم تركيز أيون الييدروجين لمياه البحيرة بين ( .)8.82 – 8.35وقد
ُسجمت أقل قيمة في محطة ( 1أمام مصرف البطس ) وأعمى قيمة في محطة ( 2أمام األوبرج ) بمتوسط عام في البحيرة ()8.65
مقارنة بمتوسط عام ( )8.33خالل نفس الفترة من العام السابق .2015

األكسجٌن الذائب:
أوضحت النتائج تفاوت تركيز

األكسچين الذائب تفاوتا بسيطا بين القطاعات المختمفة لمبحيرة حيث

تراوح بين (12.1 – 4.2

مميجرام/لتر) وقد ُسجمت أقل قيمة في محطة ( 1أمام مصرف البطس ) وأعمى قيمة في محطة ( 8غرب البحيرة أمام مصر لمتعمير )
بمتوسط عام في البحيرة ( 8.27مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( 10.43مميجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015

األكسجٌن الحٌوي الممتص (:)BOD
( 3شرق

أوضحت الدراسة تراوح قيم األكسچين المستيمك حيوياً بين ( 7.4 – 5.3مميجرام/لتر) وقد ُسجمت أقل قيمة في محطة
البحيرة ) وأعمى قيمة في محطة ( 8غرب البحيرة أمام األوبرج ) بمتوسط عام في البحيرة (  6.26مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام
( 7.57مميجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015

األكسجٌن الكٌمٌائً المستهلك (:)COD
تراوحت قيم األكسجين المستيمك كيميائياً بين (  26.36 - 20.11مميجرام/لتر) وقد ُسجمت أقل قيمة في محطة ( 9غرب البحيرة )
وأعمى قيمة في محطة ( 1أمام مصرف البطس ) بمتوسط عام في البحيرة (  22.29مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام (24.4
مميجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015

الكبرٌتٌدات:
أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لمكبريتيدات في جميع قطاعات البحيرة.
بمقارنة مستويات المتغيرات الييدروكيميائية لبحيرات وادي الريان والتي تم الحصول عمييا خالل الدراسة الحالة بمثيالتيا من

الحدود المسموح بيا دولياً لمياه البحيرات وجد اآلتي:


سجل األس األيدروجينى ) (pHأقيم في المستويات المسموح بيا دوليا ومحميا( )9.0 - 6.0بكل المحطات



سجل األكسجين الذائب في حدود المستويات المسموح بيا دولياً ( 12.6 - 4مميجرام/لتر) بكل مواقع البحيرة.



سجل األكسجين المستيمك بيولوجيا ) (BODقيم أعمى من الحدود المسموح بيا دولياً (أقل من 6مميجرام/لتر) بالمحطات ،1

.8 ،7

بعض الخصائص الهٌدوكٌمٌائٌة لمٌاه مصارف بحٌرة قارون خالل شهر أغسطس 2016
يعتبر مصرفي البطس والوادي ىما المصدران األساسيان لمياه بحيرة قارون ويمكن تمخيص النتائج التي تم التوصل إلييا كمايمي:
 .1كانت درجة ح اررة مياه مصرفي البطس والوادي ( 30.3 - 28.6درجة مئوية) عمى الترتيب.

 .2درجة شفافية مياه المصارف كانت أقل بكثير من مياه البحيرة حيث تراوحت بين (  15 - 10سم) في مصرفي الوادي والبطس عمى
الترتيب.

 .3تراوحت قيم لمتوصيل الكيربي بين (  2.94مممي سيمن /سم) في مصرف البطس وبين (  3.88مممي سيمن/سم) في مصرف الوادي
بينما تراوحت درجة المموحة بين ( )‰ 2.06في مصرف االبطس و( )‰ 2.72في مصرف الوادي.

 .4تراوحت قيم تركيز أيون الييدروجين بين ( )7.92و ( )8.11في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.
 .5كان تركيز األكسجين في مصرفي البطس والوادي ( 3.6 - 4.13مميجرام/لتر) عمى التوالي.
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 .6تراوحت قيم األكسجين المستيمك حيويا بين ( 6.9 - 7.03مميجرام/لتر) في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.
 .7تراوحت قيم المواد العضوية الذائبة بين ( 5.7 - 5.9مميجرام/لتر) في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.

 .8تراوحت قيم األكسجين المستيمك كيميائياً بين ( 24.29 - 214.89مميجرام/لتر) في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.

 .9لم يتم تسجيل أي قيم لمكبريتيدات في كال المصرفين.

الكلورفٌل-أ  ،المواد العالقة الكلٌة:
 مستويات الكموروفيل-أ وجدت فى غير الحدود المسموح بيا دوليا من (  140 -5.0ميكروجرام/لتر) في جميع المحطات المختارة
محل الدراسة ماعدا المحطة رقم  5و  7بمتوسط عام ( 255.04ميكروجرام/لتر) م قارنة بمتوسط عام  178.6ميكروجرام/لتر
خالل نفس الفترة من العام السابق .2015
 بالنسبة لممواد العالقة فقد تراوحت بين  26.9و 57.18مميجرام/لتر في محطة ( 4أمام لسان أبو نعمة) ومحطة (9غرب البحيرة)
عمى التوالي بمتوسط عام  42.06مميجرام/لتر مقارنة بمتوسط عام  30.1مميجرام/لتر خالل نفس الفترة من العام السابق .2015

 بينما لوحظ ارتفاع قيمة المواد العالقة في مياه المصارف مسجمة

 87.0و  31.0مميجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى

التوالي .قيم المواد العالقة الكمية أعمى من الحدود المسموح دوليا ( 25مميجرام/لتر) في كل المحطات.

المغـذٌات:
ىي عبارة عن مركبات نيتروجينية ذائبـة فى الميـاه الطبيعيـة وتعتـبر ىـذه المركبـات المصـدر الرئيسـى لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة
المائيـة (األمونيا  -النيتريتات  -النترات  -النيتروجين الكمى) .


أظيرت النتائج أن تركيز األمالح المغذية (األمونيا ،النيتريت ،النترات ،األورثوفوسفات ،الفوسفور الكمي والسيميكات الذائبة)
يعتمد عمى كمية ونوعية المخمفات التي تصرف في البحيرة حيث أن مصدر ىذه األمالح من المصارف وبذلك تعتبر معظم

ىذه األمالح المغذية خارجية المصدر.


أوضحت النتائج أن تركيز ىذه األمالح تزداد عند المحطات المواجية لممصارف (المحطة رقم

 1أمام مصرف البطس

والمحطة رقم  7أمام مصرف الوادي) بينما كانت تقل في المحطات التي تقع في وسط وغرب البحيرة .ويمكن تمخيص نتائج
األمالح المغذية كالتالي:
- 1تراوح تركيز األمونيا بين (  1.886 – 0.078مميجرام/لتر) وقد سجمت أقل قيمة في محطة ( 10أقصى غرب البحيرة ) .بينما
سجمت أعمى قيمة في محطة ( 1أمام مصرف البطس) بمتوسط عام في البحيرة (

0.327مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام

( 1.076مميجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015
- 2لم يتم تسجيل أي وجود لمنيتريتات في محطات (  )6-3و (  )10-8بينما سجمت أعمى قيمة ( 179.78ميكروجرام/لتر) في
محطة ( 1أمام مصرف

البطس) بمتوسط عام في البحيرة (

 21.68ميكروجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام (

59.04

ميكروجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015
- 3تراوح تركيز النترات بين (  0.439 – 0.040مميجرام/لتر) وقد سجمت أقل قيمة في محطة ( 4أمام أبو نعمة ) .بينما سجمت
أعمى قيمة في محطة ( 1أمام مصرف البطس) بمتوسط عام في البحيرة (  0.100مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( 0.224
مميجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015
- 4تراوح تركيز النيتروچين الكمي بين (  3.57 –1.41مميجرام/لتر) وقد سجمت أقل قيمة في محطة ( 6شمال وسط البحيرة ) بينما
سجمت أعمى قيمة في ( 1أمام مصرف البطس) بمتوسط عام ( 1.9مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( 4.62مميجرام/لتر) خالل
نفس الفترة من العام السابق .2015
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 كما أوضحت النتائج زيادة تركيز األمالح المغذية
تمخيص النتائج التي تم التوصل إلييا كاألتي:

بصورة واضحة في مياه المصارف عنيا في مياه البحيرة

كما تزداد ويمكن

 .1تراوحت تركيزات األمونيا بين  4.027و 0.451مميجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي

 .2تراوحت تركيزات النيتريت بين  775.28و 424.85ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي
 .3تراوح تركيز النترات بين  1.874و 1.889ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي

 .4تراوح تركيز النيتروچين الكمي بين  3.81-7.83مميجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي

 .5تراوح تركيز الفسفور الفعال بين  242.0و 243.1ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي
 .6تراوح تركيز الفسفور الكمي بين  517.2و 487.9ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي
 .7تراوح تركيز السميكات بين  19.66 – 11.37مميجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي

السلٌكات الفعالة:
تراوح تركيز السليكات بين (  12.47 – 6.81مميجرام/لتر) وقد سجمت أقل قيمة في محطة

( 8أمام مصر لمتعمير )؛ بينما سجمت

أعمى قيمة في محطة ( 3شرق البحيرة ) ،بمتوسط عام في البحيرة (  10.23مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( 6.56مميجرام/لتر)
خالل نفس الفترة من العام السابق .2015
مما سبق ٌتضح لنا اآلتً:


األمونيا وجدت في الحدود المسموح بيا دوليا ( 2.2 - 0.5مميجرام/لتر) بإستثناء محطة  1متوسط عام ( 0.327مميجرام/لتر).



النيتريتات وجدت في الحدود المسموح بيا دوليا (  60 – 5.0ميكروجرام/لتر) بإستثناء محطة  1ومحطة  7بمتوسط عام في
البحيرة ( 21.68ميكروجرام/لتر).
النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بيا دوليا (  14.7 – 10.0مميجرام/لتر) في جميع مناطق البحيرة (متوسط عام



 0.10مميجرام/لتر).

مركبات الفسفور الفعال أقل من الحدود المسموح بيا دوليا (



 63 - 16ميكروجرام/لتر) بكل قطاعات البحيرة (متوسط عام

 18.15ميكروجرام/لتر).
مركبات الفسفور الكمية وجدت في الحدود المسموح بيا دوليا (



 100 – 25ميكروجرام/لتر فسفور) في كل مناطق البحيرة

بإستثناء محطة  1ومحطة  7بمتوسط عام ( 92.63مميجرام/لتر).

الفـوسـفور ( الفوسفات الفعال والكلى):


تراوح تركيز األورثوفوسفات بين ( 40.7 – 11.00ميكروجرام/لتر) وقد سجمت أقل قيمة في محطة ( 9غرب البحيرة)  .بينما
سجمت أعمى قيمة في محطة ( 1أمام مصرف البطس ) بمتوسط عام في البحيرة (  18.15ميكروجرام/لتر) مقارنة بمتوسط

عام ( 15.88ميكروجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015


تراوح تركيز الفسفور الكمي بين (  127.14 – 76.88ميكروجرام/لتر) وقد سجمت أقل قيمة في محطة

( 6شمال وسط

البحيرة) ؛ بينما سجمت أعمى قيمة في محطة ( 7أمام مصرف الوادي ) ،بمتوسط عام في البحيرة (  92.63ميكروجرام/لتر)
مقارنة بمتوسط عام ( 104.09ميكروجرام/لتر) خالل نفس الفترة من العام السابق .2015

السلٌكات الفعالة:
تراوح تركيز السليكات بين (  12.47 – 6.81مميجرام/لتر) وقد سجمت أقل قيمة في محطة

( 8أمام مصر لمتعمير )؛ بينما سجمت

أعمى قيمة في محطة ( 3شرق البحيرة ) ،بمتوسط عام في البحيرة (  10.23مميجرام/لتر) مقارنة بمتوسط عام ( 6.56مميجرام/لتر)
خالل نفس الفترة من العام السابق .2015
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الفلزات الثقٌلة:


تراوح تركيز عنصر الحديد من  154.23ميكروجرام/لتر في محطة 4أمام لسان أبو نعمة وأقصى تركيز لمحديد ىو 285.17
ميكروجرام/لتر في م حطة  1أمام مصرف البطس حيث تستقبل البحيرة أنواع وكميات مختمفة من الصرف الزراعي .وبمتوسط
عام لمبحيرة  210.68ميكروجرام/لتر.



تراوحت تركيزات عنصر المنجنيز في مياه بحيرة قارون بين أقل قيمة  18.02ميكروجرام/لتر عند محطة رقم ( 4امام السان

أبو نعمة) وأعمي تركيز ىو  32.74ميكروجرام/لتر عند محطة رقم  1امام مصرف البطس وبمتوسط عام لمبحيرة 26.17
ميكروجرام/لتر.


تراوح تركيز عنصر النحاس بين أقل قيمة  4.78ميكروجرام/لتر عند محطة رقم  5وسط البحيرة (خور معيوف) وأعمي تركيز
وىو  15.8ميكروجرام/لتر عند محطة رقم ( 7أمام مصرف الوادي) وبمتوسط عام لمبحيرة  9.15ميكروجرام/لتر.



تراوحت تركيزات عنصر الزنك ما بين اقل قيمة قيمة  14.26ميكروجرام/لتر عند محطة رقم  6شمال وسط البحيرة بينما

سجمت المحطة ( 7أمام صرف الوادي) أعمى تركيز  25.80ميكروجرام/لتر وبمتوسط عام لمبحيرة  18.75ميكروجرام/لتر.


أوضحت الدراسة أن تركيزات عنصر الكروم تراوحت بين  22.36 – 11.25ميكروجرام/لتر حيث سجمت أقل قيمة بمحطة 8
أما مصر لمتعمير وأعمى قيمة بمحطة  6شمال جزيرة القرن وسط البحيرة بمتوسط عام في البحيرة  16.64ميكروجرام/لتر.



سجمت الدراسة اقل تركيز لعنصر النيكل وىو  5.56ميكروجرام/لتر عند محطة رقم  4أمام لسان أبو نعمة بينما ُسجمت أعمى
قيمة  9.71ميكروجرام/لتر في محطة  1أمام مصرف البطس وبمتوسط عام في البحيرة  7.44ميكروجرام/لتر.



سجمت بحيرة قارون متوسط عام لعنصر الرصاص  36.43ميكروجرام /لتر حيث سجمت المحطة  8أمام مصر لمتعمير أقل
تركيز ليذا العنصر

 31.19ميكروجرام/لتر بينما سجمت المحطة

 7أمام مصرف الوادي

أعمى تركيز

(52.36ميكروجرام/لتر).


تراوح تركيز عنصر الكا دميوم بين  1.09ميكروجرام/لتر في محطة  9غرب البحيرة وأعمي تركيز وىو  2.27ميكروجرام/لتر
في م حطة  7أمام مصرف الوادي وبمتوسط عام في مياه البحيرة  1.43ميكروجرام/لتر.



سجمت بحيرة قارون متوسط عام لعنصر الزئبق  0.027ميكروجرام/لتر حيث تم تسجيل أ قل تركيز ( 0.000ميكروجرام/لتر)
في محطة 5و 6و 8و  9و 10بينما سجمت محطة  7أعمى تركيز ( 0.080ميكروجرام/لتر).

من النتائج السابقة نستطيع ان نستنتج ان تركيزات كل العناصر التي تم قياسيا في مياه بحيرة قارون عند جميع المحطات خالل
فصل الصيف تقع في نفس الحدود المسموح بو عالميا لمياه البحيرات.
الفلزات الثقٌلة فً مٌاه مصرفً البطس والوادي
يمكن تمخيص النتائج التي تم التوصل إلييا كاألتي:
 .1كان تركيز عنصر الحديد في مياه مصرف الوادي
ميكروجرام/لتر

 355.49ميكروجرام/لتر أعمى من مصرف البطس

320.54

 .2كانت تركيز عنصر المنجنيز  18.88و 36.42ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.
 .3تراوح تركيز عنصر الزنك بين  20.39و 21.53ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.
 .4تراوح تركيز عنصر النحاس بين  7.7و 15.89ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.
 .5كان تركيز عنصر الكروم في مياه مصرف البطس والوادي  11.25و 22.36ميكروجرام/لتر عمى الترتيب
 .6تراوح تركيز عنصر النيكل بين  7.68و 16.39ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.

 .7كان تركيز عنصر الرصاص في مياه مصرف البطس  47.5ميكروجرام/لتر وفي مصرف الوادي 66.47ميكروجرام/لتر.
 .8تراوح تركيز عنصر الكادميوم بين  3.2و  4.042ميكروجرام/لتر في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.
 .9لم يتم تسجيل اي تركيزات لعنصر الزئبق في مصرفي البطس والوادي عمى التوالي.
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المبٌدات ( )TPومركبات الباٌفٌنٌل متعددة الكلور ( )PCBsبمٌاه بحٌرة قارون خالل أغسطس :2016
تراوح مجموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور (  )PCBsوتركيزات مركبات المبيدات الكمية (  )TPمابين  1.631نانوجرام/لتر
(قارون  )8إلى  2.992نانوجرام/لتر ( قارون  )1بمتوسط  2.323نانوجرام/لتر 1.057 ،نانوجرام/لتر ( قارون  )10إلى 1.671
نانوجرام/لتر (قارون  )1بمتوسط  1.316نانوجرام/لتر بعينات مياه بحيرة قارون عمى الترتيب.
تركٌزات المبٌدات ومركبات الباٌفٌنٌل متعددة الكلور الذائبة بمٌاه مصارف بحٌرة قارون خالل أغسطس 2016
تراوح متوسطات تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور (  )PCBsوتركيزات مركبات المبيدات الكمية (  3.458 )TPنانوجرام/لتر
عند مصرف قارون إلى  3.672نانوجرام/لتر عند مصرف البطس بمتوسط  3.564نانوجرام/لتر& مابين  2.149نانوجرام/لتر
عند مصرف قارون إلى  2.367نانوجرام/لتر عند مصرف البطس بمتوسط كمي  2.257نانوجرام/لتر.

الهٌدروكربونات البترولٌة الكلٌة فى مٌاه بحٌرة قارون خالل أغسطس :2016
تراوح متوسط التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية الكمية مابين

 0.80ميكروجرام/لتر عند محطة  7إلى  1.42ميكروجرام /لتر عند

محطة  4بمتوسط كمى  1.02ميكروجرام/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  .0.5ممميجرام/لتر (  500ميكروجرام/لتر) نجد أنيا لم تتعدى
ذلك الحد.

المواد الهٌدروكربونٌة الذائبة فى مٌاه مصرف بحٌرة قارون خالل أغسطس 2016
سجمت التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية الكمية مابين  1.50ميكروجرام/لتر عند مصرف وادي قارون إلى  1.80ميكروجرام/لتر عند
مصرف البطس بمتوسط كمي  1.65ميكروجرام/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  .0.5ممميجرام/لتر ( 500ميكروجرام/لتر) نجد أنيا لم

تتعدى ذلك الحد.

الدالئل البكتٌرٌة (القولون الكلٌة – البرازٌة  -السبحٌة):
يعتبر التموث بمخمفات الصرف الصحى (التموث الميكروبى) من أخطر أخطر أنواع التموث  ,حيث انو يؤدى الى انتشار الكثير
من األمراض مثل الكولي ار التيفود وااالسيال الشديد وااللتياب الكبدى .ولذلك يجب االىتمام برصد التموث الميكروبى فى البحيرات

المصرية ومنيا بحيرة قارون.

ولقد استخدم مقياس المجموعة االوربية ) (European Guide Commission, 1988وىو يطابق المقاييس المصرية
)(Ministry of Health, 1996

والذى أقر الحدود المسموح بيا بأال تزيد بكتريا القولون الكمية) Total coliform (TCعن 100/500سم 3وبكتريا القولون الب ارزية
3

)100/ 100Faecal coliform (TCسم

وكذلك ) .Faecal streptococci (FSكما استخدم المقياس المصرى لو ازرة

الصحة ) (Ministry of Health, 1996والذى حدد أن أعداد البكتريا القولونية ) Total coliform (TCفى مياه البحيرات

(المرابى السمكية) التزيد عن 100/70سم 3وكذلك مياه المصارف والمسموح بصرفيا فى مياه البحيرات 100/5000سم.3
وعند تطبٌق معاٌٌر الجودة المذكورة بعالٌه فإن النتائج تشٌر لآلتى:

 - 1من وجية نظر الصحة األدمية وخصوصا الصادين نتيجة تعامميم المباشر مع المياه فإن أعداد البكتريا الدالة عمى التموث بمخمفات

الصرف الصحى بمياه بحيرة قارون زادت عن الحدود المسموح بيا فى المحطة رقم  ( 1أمام مصرف الوادى ) و المحطة رقم  ( 7أمام

مصرف الوادى) ،وذلك لقرب ىذه المواقع من المصارف (البطس والوادى) والتى تعتبر المصدر الرئيسى لمتموث بالبحيرة  ،وكذلك وجد
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أن مياه مصرفى البطس والوادى زادت عن الحدود المسموح بصرفيا فى البحيرات .ومن ناحية أخرى فان مياه الصرف (مصرفى البطس

والوادى) فاقت الحدود المسموح بيا لمياه الصرف فى المسطحات المائية.

 - 2وسجل مصرفى البطس والوادى أعمى األعداد لمبكتريا الدالو عمى التموث حيث كانت فى مصرف البطس
 310و  310 × 93خمية  100 /سم  ، 3بينما كانت أعدادىا فى مصرف الوادى

4

 10 × 46و × 43
4

 410 × 11و  10 × 11و 10 × 23

2

خمية  100 /سم  3لبكتريا القولون الكمية والب ارزية والسبحيات الب ارزية عمى التوالى وذلك يرجع الى مايحممو المصرفين من مياه صرف

زراعى تحتوى عمى صرف صحى نظ ار لعدم توافر شبكات لمصرف الصحى فى قرى محافظة الفيوم ,حيث تقوم القرى بالصرف فى ىذه

المصارف مباشرة من بواسطة سيارات الصرف الصحى.

 - 3أعداد البكتريا الدالة عمى التموث بمياه بحيرة قارون زادت عن الحدود المسموح بيا فى المحطة رقم( 1أمام مصرف الوادى) و المحطة
رقم ( 7أمام مصرف الوادى)  ،وذلك لقرب ىذه المواقع من المصارف (البطس والوادى) والتى تعتبر المصدر الرئيسى لمتموث بالبحيرة .
وكذلك وجد أن مياه مصرفى البطس والوادى زادت عن الحدود المسموح بصرفيا فى البحيرات.

جودة المٌاه والوفرة الغذائٌة للبحٌرات
بتطبيق مؤشر أوريجون لجودة المياه ( ” )Oregon Water Quality Index “OWQIعمى مياه بحيرة قارون خالل شير أغسطس
 2016نجد جودة حالة المياه كبيئة لألحياء المائية حيث تصنف المياه بجميع المواقع كمياه جيدة باستثناء المحطتين  1و.7
مما سبق ٌتضح:
تميز مياه بحيرة قارون في ىذه الرحمة (موسم الصيف  )2016بصورة مشابية عن نفس الفترة في العام السابق (أغسطس

 )2015عكس كل المواسم السابقة عن ذلك ويتمثل ذلك في-:

 .1ازدىار الطحالب في المنطقة الغربية عن كل قطاعات البحيرة

 .2زيادة واضحة في كمية األكسجين الذائب في القطاع الغربي عن المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.
 .3صاحب ذلك نقص واضح في شفافية المياه في غرب البحيرة عن باقي قطاعات البحيرة .

المشاكل التى تواجه البحٌرة:
السمكى..
 .1الزيادة المطردة فى المموحة ومايصاحبيا من تغيرات بيئية مثل النقصان الحاد فى التنوع البيولوجى وانخفاض اإلنتاج السمكى
 .2إزدياد األنشطة السياحية وكثافة األنشطة السكانية وماصاحبيا من تموث وىروب الطيور المياجرةة..
حشرية..
 .3المموثات المتدفقة لمبحيرة عبر المصارف سواء صرف صحى أومبيدات حشرية
 .4المزارع السمكية المنتشرة حول البحيرة والتى تصب مخمفاتيا فى البحيرةة..
 .5زوال وتدمير الحفريات الموجودة حول البحيرةة..
 .6انتقال بعض األنواع من قناديل البحر الضارة لمبحيرةة..
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