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ا #اص ا روآ=  ا'ة
در ا'ـارة
ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ
ﺘراوﺤت درﺠﺔ اﻝﺤ اررة اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن ) 19.20 -16.5درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( وﻗد ُ
ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) 4اﻝدﻨﻔﺎة( ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ  6وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 17.63درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

 *7ا

ﺘراوﺤت ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒـﻴن )175 –30ﺴـم( وﻗـد ُﺴـﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطـﺔ  ،12ﺒﻴﻨﻤـﺎ ُﺴـﺠﻠت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺘﻴن  3و ) 4اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 132.08ﺴم(.

ا( $
ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﻠوﺤﺔ  ‰ 1.30ﺒﻤﺤطﺔ ) 12ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن( ،ﺒﻴﻨﻤـﺎ ُﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ  ‰ 32.88ﺒﺎﻝﻤﺤطـﺔ
) 3اﻝﻤدﺨل اﻝﺠﻨوﺒﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة( وﻜﺎن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم .‰ 21.17

در ا @, 2ا?A4
ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻰ) 2.31ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﻤﺤطﺔ ) 12ﺒرﻜﺔ اﻝﺼـﻴﺎدﻴن( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ُﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ
) 50.64ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( ﺒﻤﺤطــﺔ ) 3اﻝﻤــدﺨل اﻝﺠﻨــوﺒﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴ ـرة( وﻜــﺎن اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة  35.99ﻤﻠﻠــﻲ
ﺴﻴﻤن/ﺴم.

اCس ا Cرو(pH) +B
وﺘراوﺤت ﻗﻴم ﺘرﻜﻴز أﻴون اﻝﻬﻴدروﺠﻴن ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒـﻴن ) .(8.13 –7.75وﻗـد ُﺴـﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ﺒﻤﺤطـﺔ ) 11أﻤـﺎم
ﻜوﺒرى ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ ) 2اﻝﺘﻌﺎون( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة 7.90

اCآ G31اFا=(DO) E
ﺘـ ـراوح ﺘرﻜﻴ ــز اﻷﻜﺴ ــﭽﻴن اﻝ ــذاﺌب ﺒ ــﻴن ) 14.15 –3.82ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر( وﻗ ــد ُﺴ ــﺠﻠت أﻗ ــل ﻗﻴﻤ ــﺔ ﺒﻤﺤطـ ـﺔ ) 12ﺒرﻜ ــﺔ
اﻝﺼﻴﺎدﻴن( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ ) 2اﻝﺘﻌﺎون( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 9.92ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

اCآ G31ا' ي ا(BOD) "2
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﻴﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﺤﻴوﻴ ـﺎً ﺒــﻴن ) 8.19 -0.64ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﻤﺤط ـﺔ 10
وأﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﻤﺤطــﺔ ) 2اﻝﺘﻌــﺎون( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓ ـﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة  3.24ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر ..وﻓــﻲ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﺘراوﺤــت
اﻝﻤ ـواد اﻝﻌﻀــوﻴﺔ اﻝذاﺌﺒــﺔ ﺒــﻴن ) 18.40 –3.84ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ) 7.31ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد
ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ  6وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ .12

اCآ G31ا?= Aا(COD) I$21
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن ) 57.77 –14.23ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة )24.62
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ  6وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ 12

ا? 2ات
وأوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﻋدم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻨﺘﻴﺠﺔً ﻝزﻴﺎدة ﺘرﻜﻴز اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة .

ا? $رو*@-أ ,ا اد ا<& ا? $واL%Cح اFK
•

ﻴﺘراوح ﻤﺤﺘوى اﻝﻜﻠوروﻓﻴل ﻤن 7.36ﻤﻴﻜروﺠرام  /ﻝﺘر وذﻝك ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) 6اﻝﺘرﻋﺔ( و 73.90ﻤﻴﻜروﺠرام
/ﻝﺘر ﺒﻤﺤطﺔ ) 2اﻝﺘﻌﺎون( ﺒﻤﺘوﺴط ﻤﺤﺘوى اﻝﻜﻠوروﻓﻴل ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة 22.85ﻤﻴﻜروﺠرام  /ﻝﺘر.

•

اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن - 35.44ـ 57.66ﻤﻠﻴﺠرام  /ﻝﺘر ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت ) 4ﻝدﻨﻔﺎﻩ( & ) 3اﻝﻤﺠرى
اﻝﻤﻼﺤﻰ( وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻔن ﻫﻨﺎك ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة 49.39ﻤﻠﻴﺠرام  /ﻝﺘر.

اL%Cح اFK
ﻫـﻰ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﻤرﻜﺒــﺎت ذاﺌﺒــﺔ ﻓـﻰ اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ وﺘﻌﺘــﺒر ﻫــذﻩ اﻝﻤرﻜﺒــﺎت اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ ﻝﺘﻐذﻴــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت ﻓـﻰ
اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ ﺨﺼوﺼــﺎ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت اﻝدﻗﻴﻘــﺔ ﻤﺜــل اﻝﺒﻜﺘرﻴــﺎ واﻝطﺤﺎﻝــب ﻜﻤــﺎ ﺘﻌﺘﺒــر أﺴﺎﺴﻴــﺔ ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝﻐذاﺌــﻰ
ﻝﻠﻨﺒﺎﺘـﺎت واﻝﺤﻴواﻨـﺎت ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﺒﻴﺌـﺔ وﻫذﻩ اﻷﻤﻼح ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﻜﺒﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴﺔ  ،ﻓوﺴﻔورﻴﺔ وﺴﻠﻴﻜﺎت.

%آت ا2ـو ) Gا %Cـ ،ا22ـت ،ا2ـات،
ا2و Gا?(+$
• تركيز األمونيا يتراوح بين  0.05مليجرام  /لترنيتروجين بمحطة ) 2التعاون( و 1.62مليجرام /
لترنيتروجين بالمحطة ) 11الكوبرى( مع اعطاء متوسط عام للبحيرة 0.62مليجرام  /لترنيتروجين.

• تفاوت فى قيم النتريت حيث تتراوح بين 44.45ميكروجرام  /لترنيتروجين بالمحطة ) 6الترعة( و
بمتوسط عام للبحيرة 93.83ميكروجرام /

229.14ميكروجرام  /لترنيتروجين بالمحطة ) 11الكوبرى(
لترنيتروجين .
• ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن - 0.251ـ 1.821ﻤﻠﻴﺠرام  /ﻝﺘرﻨﻴﺘروﺠﻴن ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت ) 1ﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻝﻤدﺨل اﻝﺠﻨوﺒﻰ
ﻝﻠﺒﺤﻴرة( وﻤﺤطﻪ ) 6اﻝﺘرﻋﻪ( وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﺼرف اﻝﻤوﺠود ﻫﻨﺎك ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة 0.74ﻤﻠﻴﺠرام /
ﻝﺘرﻨﻴﺘروﺠﻴن.
•

سجل النيتروجين الكلى فكان أقل تركيز 2.43مليجرام  /لترنيتروجين بمحطة ) 3المجرى( وأعلى تركيز
4.72مليجرام  /لترنيتروجين بامحطات ) 11الكوبرى( & 12

)بركة الصيادين( وتتأثر بالصرف

الموجود ھناك بمتوسط عام للبحيرة 3.52مليجرام  /لترنيتروجين .

%آت ا 78 7ر ) ا 78 7ر ا<7ل وا?(+$
• تراوحت تركيز الفوسفور الفعال بين  5.92ميكروجرام  /لترفوسفور بالمحطة 2

)التعاون ( و

291.13ميكروجرام  /لترفوسفور بالمحطة ) 12بركة الصيادين( بمتوسط عام للبحيرة 78.42ميكروجرام
 /لترفوسفور.
• تركيز الفوسفور الكلى يتراوح بين129.95ميكروجرام  /لترفوسفور بالمحطه ) 3المجرى المالحى( و
 658.90بالمحطة ) 12بركة الصيادين وتتأثر بجميع أنواع الصرف الموجود نتيجة لنشاط الصيادين(
بمتوسط عام للبحيرة 276.06ميكروجرام  /لترفوسفور .

ا?$1ت ا<7
ﻜﺎﻨت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﺘراوح ﺒﻴن 1.67ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘرﺴﻠﻴﻜﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) 3اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ(
و 11.02ﻤﻠﻴﺠرام  /ﻝﺘرﺴﻠﻴﻜﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) 12ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن( .

ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات اﺘﻀﺢ ﻤﺎﻴﻠﻰ :
•

اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) 0.005 – 2.2ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘرﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت
اﻝﺒﺤﻴرة.

•

اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) 5.0 – 60ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﻌظم اﻝﻤﺤطﺎت
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت .6 ، 3 ،2

•

اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴر ) 14.7– 10.2ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة

•

وﺒﺤﺴﺎب اﻝﻨﺘﻴروﺠﻴن اﻝﻌﻀوى ﻷﺤواض اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫو ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ
واﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻐﻴر ﻋﻀوى وﺠد ﻋﺎﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ  1.0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺒﺠﻤﻴﻊ
ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

•

ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ )16– 63ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﻌظم ﻤﻨﺎطق
اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﺎﻋدا اﻝﻤﺤطﺎت 291.13 & 265.74 ، 92.25)12&11 ،10ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) 100 – 25ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(
ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻬر ﻓﺒراﻴر  2016ﻴﺘﻀﺢ اﻻﺘﻰ -:
اﻝﻤﺤطﺎت ) 11اﻝﺒرﻜﺔ( &  ) 12ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺼرف اﻝﻤوﺠود ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﺼﻴﺎدﻴن( (

ﻫﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﻴم ﻝﻜﻼ ﻤن اﻻﻤوﻨﻴﺎ 1.22 & 1.62) ،ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ،اﻝﻨﻴﺘرﻴت )190.86 & 229.14
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ) 4.72ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ،اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل )291.13 & 265.74
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻰ ) 658.90 & 507.63ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ( ﺒﺎﻵﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ
)11.02 & 9.19ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

ا$7ات ا)&$
 تراوح تركيز عنصر الحديد من 13.286ميكروجرام/لتر عند المحطة ) 5ايتاب( إلى
51.307ميكروجرام/لتر عند المحطة ) 1التعاون( بمتوسط عام للبحيرة  31.634ميكروجرام/لتر
وبمقارنة النتائج الحالية بالحدود المسموح بھا عالميا ً لمياه البحيرات فإن قد تبين أن جميع المحطات
سجلت تركيزات لعنصر الحديد أقل من المسموح به عالميا ً ) 300-100ميكروجرام/لتر(.
 سجلت المحطة ) 11الكوبرى( أعلى تركيز للمنجنيز )  23.44ميكروجرام/لتLر( بينمLا سLجلت المحطLة
) 3المجLLLLرى المالحLLLLى( أقLLLLل تركيLLLLز ) 1.38ميكروجLLLLرام/لتLLLLر( بمتوسLLLLط عLLLLام للبحيLLLLرة 11.78
ميكروجرام/لتر وقد أوضحت الدراسة أن نصف المحطات داخل بحيرة التمساح سجلت تركيزات اعلLى
من حدود المستويات العالمية المسموح بھا ) (10 µg/lوالنصف االخر فى الحدود.
 سجلت المحطة  ) 5ايتاب( أقل تركيز لعنصر النحاس ) 0.81ميكروجرام/لتر( بينمLا سLجلت المحطLة
) 1اقصLLى الجنLLوب( أعل Lى تركيLLز لعنصLLر النحLLاس ) 1.32ميكروجLLرام/لتLLر( بمتوسLLط عLLام للبحيLLرة
) 1.06ميكروجرام/لتر( .وقد أوضحت الدراسة أن تركيزات النحLاس فLى عينLات ميLاه البحيLرة فLى أقLل
الحدود المسموح بھا عالميا ً ) 112-1ميكروجرام/لتر(
 سجلت بحيرة التمساح متوسط تركيز لعنصLر الزنLك  19.80ميكروجLرام/لتLر حيLث سLجلت المحطLة 4
)المجرى المالحى( أعلى تركيز للزنك ) 27.62ميكروجرام/لتر( بينما سجلت المحطLة ) 5ايتLاب( أقLل
تركيز لھذا العنصر )14.42ميكروجرام/لتر( .وبمقارنة ھذه التركيLزات بالحLدود العالميLة المسLموح بھLا
لميLLLاه البحيLLLرات فLLLإن الدراسLLLة أوضLLLحت أن ھLLLذه النتLLLائج فLLLى الحLLLدود المسLLLموح بھLLLا دوليLLLا )-10
2000ميكروجرام/لتر (.
 سLLجلت بحيLLرة التمسLLاح متوسLLط تركيLLز لعنصLLر الكLLروم ) 0.52ميكروجLLرام/لتLLر( حيLLث تراوحLLت بLLين
 0.08ميكروجرام/لتر عند المحطة ) 9المجرى المالحى( إلLى 1.07ميكروجLرام/لتLر عنLد المحطLة 12
)بركة الصيادين(  .وبمقارنة ھذه التركيLزات بالحLدود العالميLة المسLموح بھLا لميLاه البحيLرات فLإن جميLع
عينات المياه فى بحيرة التمساح أقل من الحدود المسموح بھا )-20-2ميكروجرام/لتر( .


سجلت المحطة ) 8أمام الھيئة( أقل تركيز لعنصر النيكل  1.58ميكروجرام/لتر بينما سLجلت المحطLة
)1أقصLLى الجنLLوب( أعلLLى تركي Lز لھLLذا العنصLLر )4.57ميكروجLLرام/لتLLر( بمتوسLLط عLLام للبحيLLرة 2.41

ميكروجرام/لتر .ھذا ولم يتعدى أى مLن عينLات الميLاه موضLوع الدراسLة أقLل مLن الحLدود المسLموح بھLا
عالميا ً لمياه البحيرات )10-150ميكروجرام/لتر(.
 تLLLLراوح تركيLLLLز الكLLLLادميوم مLLLLن  0.16ميكروجLLLLرام/لتLLLLر عنLLLLد المحطLLLLة  ) 10التمسLLLLاح( إلLLLLى 0.62
ميكروجرام/لتر بالمحطة ) 2التعاون( بمتوسط عام للبحيLرة  0.27ميكروجLرام/لتLر ولLم تتعLدى أى مLن
تركيزات الكادميوم بالبحيرة الحدود المسموح بھا لمياه البحيرات ) 5.0ميكروجرام/لتر( بل أقل منھا.
 سجلت المحطة ) 4الدنفاه( أعلى مستوى لعنصر الرصاص ) 8.83ميكروجرام/لتر( بينما سجلت
المحطة ) 7منتصف البحيرة( أقل تركيز ) 0.55ميكروجرام/لتر( بمتوسط تركيز
3.56ميكروجرام/لتر .وبمقارنة ھذه التركيزات بالمستوى المسموح به لمياه البحيرات فقد أوضحت
الدراسة أن تركيزات عنصر الرصاص فى اقل الحدود المسموح بھا عالميا ً ) 100-1ميكروجرام/لتر(
 سجلت بحيرة التمساح متوسط تركيز لعينات المياه لعنصر الزئبق يتراوح بين
0.0001ميكروجرام/لتر بالمحطة ) 2التعاون( و 0.0021ميكروجرام/لتر بالمحطة ) 8امام الھيئة(
وبمقارنة ھذه التركيزات بالمستوى المسموح به لمياه البحيرات فقد أوضحت الدراسة أن تركيزات
عنصر الزئبق فى الحدود المسموح بھا عالميا ً ) 0.1-0.01ميكروجرام/لتر(.

.

اــ ات ) (TPو%آــت ا7ــ@ <2%ــ دة ا?$ــ ر
)LO(PCBsل *ا -: 2016
ﺘرﻜﻴزات اﻝﻤﺒﻴدات وﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺒﺎﻴﻔﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور اﻝذاﺌﺒﺔ ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﺘﻤﺴﺎح ﺨﻼل ﻓﺒراﻴر 2016
ﺘراوح ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن
 2,591ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﺘﻤﺴﺎح  (2إﻝﻰ  8,546ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﺘﻤﺴﺎح  (4ﺒﻤﺘوﺴط  4,792ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر،
 1,101ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﺘﻤﺴﺎح  (1إﻝﻰ  2,931ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﺘﻤﺴﺎح  (4ﺒﻤﺘوﺴط  1,937ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت
ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.
ﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت  DDTsﻤﺎﺒﻴن  0,283ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ اﻝﺘﻤﺴﺎح  1إﻝﻰ  2,091ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)اﻝﺘﻤﺴﺎح  (4ﺨﻼل ﻓﺒراﻴر  2016ﺒﻤﺘوﺴط  1,126ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر .ﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أن  DDTﻴﺴﺘﺨدم ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق
واﺴﻊ ﻓﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ ﻜﻤﻘﺎوم ﻝﻠﺤﺸرات واﻝﺒﺎﻋوض واﻝذﺒﺎب .ﻜذﻝك ﻴﻤﺜل ﻤرﻜب  %30 o,p-DDTﻤن
إﺠﻤﺎﻝﻰ  DDTﻜﻤﺎ ذﻜر ﺒﺘﻘرﻴر  .UNEP 1990ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈن ﻤرﻜب  DDTﻴﻌطﻰ ﺒﻌد ﺘﻜﺴﻴرﻩ ﺒﺄﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس
واﻷﻜﺴدة اﻝﻀوﺌﻴﺔ ﻤرﻜب  .DDEﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﻜﺴﻴر ﻤرﻜب  DDTإﻝﻰ ﻤرﻜب  DDDﺘﺤت ظروف أﻜﺴدة
ﻻﻫواﺌﻴﺔ.
ﺴﺠل ﻤرﻜب  Aldrinﻤﺘوﺴط ﻴﺒﻠﻎ  0,119ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر أﻗل ﻤن ﻤﺎﺘم رﺼدﻩ ﻝﻤرﻜب  Dieldrinوﻫﻰ اﻝﻨﺴﺨﺔ

اﻝﻤؤﻜﺴدة ﻝﻠﻤرﻜب اﻷول ﺒﺘرﻜﻴز  0,102ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة.

ﺴﺠﻠت ﻤرﻜﺒﺎت ) HCH (Hexachlorocyclohexaneﻤﺎﺒﻴن  0,188ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺤطﺔ اﻝﺘﻤﺴﺎح
 12إﻝﻰ  1,230ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ اﻝﺘﻤﺴﺎح  8ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻤﺘوﺴط  0,436ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر .ﻜﻤﺎ ﺘم
رﺼد أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز  0,272ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﻤن ﻤرﻜب  (γ- isomer) Lindaneﻋﻨد ﻤﺤطﺔ اﻝﺘﻤﺴﺎح  7ﺨﻼل
ﻓﺒراﻴر .2016

ا روآ 4ت ا2و
ﺘراوح ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ اﻝذاﺌﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﻤﺎﺒﻴن  0,16ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر
ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ اﻝﺘﻤﺴﺎح  8إﻝﻰ  0,78ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر واﻝﺘﻰ ﺘم رﺼدﻫﺎ ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ اﻝﺘﻤﺴﺎح  1ﺒﻤﺘوﺴط ﻜﻠﻰ ﻝﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻴﻨﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﻴﺒﻠﻎ  0,38ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر .وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺒﻤﺎ ورد ﺒﺎﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﺠﻬﺎز ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﻤﺼرى ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم  4ﻝﺴﻨﺔ 1994م ﻤﻠﺤق رﻗم )  ( 1اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻝﺒﻌض اﻝﻤواد ﻋﻨد ﺘﺼرﻴﻔﻬﺎ ﻓﻰ
اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺒﺤرﻴﺔ واﻝذى ذﻜر أن اﻝﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ ذات اﻷﺼل اﻝﺒﺘروﻝﻰ ﺘﺒﻠﻎ
 .0,5ﻤﻠﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ) 500ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى ذﻝك اﻝﺤد ،وﻝم ﺘﻌدى ﻜذﻝك ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
اﻝﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻰ ) (Mazmanidi et al 1976وﻫو  50ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.

ا?و ) +  4ا? 2ا&   ا? - $ا?2
ا - Pا? 2ااز(
 ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر
ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﺨﻤس ﻤﺤطﺎت ) (7 ،4 ،3 ،2 ،1وﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ ،أﻤﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺤطﻠت اﻝﺨﻤس اﻻﺨرى )،9 ،8 ،5
 (11 ،10وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌدت اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺈﺜرة ﺒﺠﻤﻴﻊ إﻨواع اﻝﺼرف
وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻓﺒراﻴر (2016


ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻠﻬﺎ( ﻓﺄن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻔوق اﻝﺤدود
اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ وﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻋدا اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  3ﻓﻘط
ﻓﺄن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤد اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ وﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ وﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك
ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻓﺒراﻴر .(2016



ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف )) 6ﺘرﻋﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺤﻠوة() 12 ,ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن(( اﻝﺘﻰ ﺘﺼب ﻓﻰ ﺒﺤﺒرة اﻝﺘﻤﺴﺎح
وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤد اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات وذﻝك ﻓﻰ

ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرف ) 6ﺘرﻋﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺤﻠوة( وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺼرف ﻤﻴﺎﻩ ﻫذا اﻝﻤﺼرف ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻴﺎﻩ
ﻤﺼرف) 12ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن( وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف
ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ ﻏﻴر ﻤﺴﻤوح ﺒﺼرف ﻤﻴﺎﻩ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن
اﻝﺴﻨﺔ )ﻓﺒراﻴر .(2016

