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ﻣلخص
نتاﺋج الرحلة الحقلية الثانية " فبراير " 2016
لبرناﻣج الرصد البيئى للبحيرات المصرية
" بحيرة قارون"

ﻣقدﻣة
تمثل البحيرات المصرية أھمية اقتصادية بالغة نظرا لما تتميز به ﻣن أعماق ضحلة وحركة ﻣياه ھادﺋ8ة وخص8وبة عالي8ة فانھ8ا تعتب8ر
ﻣربى وحضانات طبيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البحيرات ونظرا لم8ا تتع8رض ل8ه ھ8ذه البحي8رات ﻣ8ن
عمليات صرف ﻣس8تمرة لمختل8ف أن8واع الملوث8ات الص8ناعية والص8حية والزراعي8ة ﻣم8ا ي8ؤثر عل8ى ك8ل ﻣ8ن ج8ودة ونوعي8ة ﻣي8اه ھ8ذه
البحيرات وإنتاجھا السمكى .لذلك فان البرناﻣج المقترح للرصد البيئى للبحيرات المصرية يھدف الى المتابعة الدورية لھذه البحي8رات
للوقوف على الظروف البيئية والملوثات المؤثرة عليھا فى األوقات و األﻣاكن المختلفة بغرض وضع برناﻣج قوﻣى للحد ﻣن تأثير ھذه
الملوثات ووقف التدھور المستمر للبحيرات ووضع الخطط المستقبلية لحمايتھا وحل ﻣشاكلھا وتنميتھا المستداﻣة.

وصف البحيرة:
بحيرة قارون ھي ثالث أكبر البحيرات في جمھورية ﻣصر العربية وتعتبر ﻣن أقدم البحيرات الطبيعية في العالم وتمثل الخزان
الرﺋيسي لمياه الصرف الزراعي لألراضي المنزرعة في ﻣحافظة الفيوم وبذلك يمكن اعتبار بحيرة قارون ﻣفتاح التنمية
والرقي لمحافظة الفيوم حيث تلعب دوراً رﺋيسيا ً في كمية األراضي المنزرعة بالمنطقة .وتقع بحيرة قارون في ﻣنخفض الفيوم
الذي يوجد في الصحراء الغربية على بعد ﻣاﺋة وثالثة كيلو ﻣتر جنوب غرب القاھرة وتبلغ ﻣساحتھا حوالي  50ألف فدان
ويتراوح عمقھا ﻣا بين خمسة أﻣتار شرقـا ً إلى أثني عشر ﻣتراً غربـا ً وﻣنسوب سطح المياه فيھا  45م وتتراوح نسبة الملوحة

فيھا  35-32جم/لتر .وتعد بحيرة قارون جزءاً ﻣن بحيرة ﻣوريس القديمة التي زارھا المؤرخ ھيرودوت عام أربعماﺋة
وخمسين قبل الميالد .وتوجد في بحيرة قارون جزيرة تعرف بالقرن الذھبي.
تمت عملية الرصد ﻣن خالل ) (10نقاط ﻣوزعة لتشمل ﻣساحة البحيرة

المحطة

وصف الموقع

1

أﻣام ﻣصرف البطس

2

أﻣام األوبرج

3

أقصى شمال شرق البحيرة

4

أﻣام لسان أبو نعمة

5

خور ﻣعيوف )وسط البحيرة(

6

شمال جزيرة القرن)وسط البحيرة(

7

أﻣام ﻣصرف الوادى

8

أﻣام قرية ﻣصر للتعمير

9

غرب البحيرة

10

ﻣالحة ﻣيزار )أقصى غرب البحيرة(

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤت درﺠﺔ اﻝﺤ اررة اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن ) 17.5 –15.7درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) 7أﻤـﺎم ﻤﺼـرف
اﻝوادي( .ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) 3أﻗﺼـﻰ ﺸـﻤﺎل ﺸـرق اﻝﺒﺤﻴـرة( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ) 16.57درﺠـﺔ ﻤﺌوﻴـﺔ( .ﻤﻘﺎرﻨـﺔ
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 14.02درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

الشفافية:
ﺘﺘﺄﺜر ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻜﻤﻴﺔ وﻨوﻋﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺒـﺎﻝﺒﺤﻴرة وﻗـد ُﺴـﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ  35ﺴـم ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) 1أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـﺒطس(،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  70ﺴم ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت  4و 5و 8ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ) 58.5ﺴـم( .ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم )  48ﺴـم( ﺨـﻼل

ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

الملوحة:
ﺘﺘﻔــﺎوت درﺠــﺔ ﻤﻠوﺤــﺔ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﺘﻔﺎوﺘ ـﺎً طﻔﻴﻔــﺎ ﺒــﻴن اﻝﻤﺤطــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔ ــﺔ وﻗــد ُﺴ ــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ  ‰ 24.16ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 7أﻤــﺎم ﻤﺼ ــرف
اﻝـوادي( .ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ  .‰ 37.28ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 10ﻤﻼﺤــﺔ ﻤﻴـزار أﻗﺼــﻰ ﻏــرب اﻝﺒﺤﻴـرة( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة 34.3
 .‰ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) (‰ 32.45ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

درجة التوصيل الكھربي:
ﺘراوﺤـت درﺠــﺔ اﻝﺘوﺼــﻴل اﻝﻜﻬرﺒــﻲ ﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺒﺤﻴـرة ﻗــﺎرون ﺒــﻴن ) 30.2ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 7أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝـوادي( ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴــﺠﻠت

أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ) 46.6ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 10ﻤﻼﺤــﺔ ﻤﻴ ـزار أﻗﺼــﻰ ﻏــرب اﻝﺒﺤﻴ ـرة( وﻜــﺎن اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة )42.88
ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( .ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 39.21ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

األس االيدروجيني:

ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرة ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻘﻠـوي ﻤـﻊ زﻴـﺎدة ﻓـﻲ درﺠـﺔ اﻝﻘﻠوﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘطـﺎع اﻝﺸـرﻗﻲ ﻝﻠﺒﺤﻴـرة وﺘراوﺤـت ﻗـﻴم ﺘرﻜﻴـز أﻴـون اﻝﻬﻴـدروﺠﻴن ﻝﻤﻴـﺎﻩ
اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) .(8.73-8.1وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) 7أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـوادي( وأﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) 3أﻗﺼـﻰ ﺸـﻤﺎل ﺸـرق
اﻝﺒﺤﻴرة( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة  .8.52ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) (8.91ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

األكسجين الذاﺋب:
تفاوت تركيز اﻷﻜﺴــﭽﻴن اﻝــذاﺌب ﺘﻔﺎوﺘــﺎ واﻀــﺤﺎ ﺒــﻴن اﻝﻘطﺎﻋــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﺒﺤﻴـرة ﻤــﻊ زﻴــﺎدة ﻗــﻲ اﻝﻘطــﺎع اﻝﺸـرﻗﻲ ﻝﻠﺒﺤﻴـرة ﺤﻴــث ﺘـراوح ﺒــﻴن
) 16.31-6.1ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 7أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـوادي( وأﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) 3أﻗﺼـﻰ ﺸـﻤﺎل ﺸـرق
اﻝﺒﺤﻴرة( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 11.65ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 13.42ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌـﺎم اﻝﺴـﺎﺒق
.2015

األكسيجين المستھلك حيويا ً ):(BOD
أوﻀــﺤت اﻝد ارﺴــﺔ ﺘ ـراوح ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﭽﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﺤﻴوﻴـ ًﺎ ﺒــﻴن ) 11.15-4.07ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 8أﻤــﺎم
ﻤﺼـر ﻝﻠﺘﻌﻤﻴـر( وأﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطـﺔ ) 3أﻗﺼــﻰ ﺸـﻤﺎل ﺸــرق اﻝﺒﺤﻴـرة( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋــﺎم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة  7.74ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر .ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﻤﺘوﺴــط
ﻋﺎم ) 11.38ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

األكسجين المستھلك كيمياﺋيا ً ):(COD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﻀـوﻴﺔ اﻝذاﺌﺒـﺔ ﺒـﻴن ) 36.67-30.93ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺤﻴـث ُﺴـﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ
) 10ﻤﻼﺤﺔ ﻤﻴـزار أﻗﺼـﻰ ﻏـرب اﻝﺒﺤﻴـرة( وأﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺤطـﺔ ) 2أﻤـﺎم اﻷوﺒـرج( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ) 34.24ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر(.
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 33.06ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

الكبريتيدات:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﻋدم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
ﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺘﻐﻴ ـرات اﻝﻬﻴدروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴــﺔ ﻝﺒﺤﻴ ـرة ﻗــﺎرون واﻝﺘــﻲ ﺘــم اﻝﺤﺼــول ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺨــﻼل اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺒﻤﺜﻴﻼﺘﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺤــدود
اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات وﺠد اﻵﺘﻲ:
•

ﺴﺠل اﻷس اﻷﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (pHﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) (9.0-6.0ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة.

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب أﻗﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 12.6-4ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .

•

ﺴــﺠل اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﺒﻴوﻝوﺠﻴــﺎ ) (BODأﻋﻠــﻰ ﻤــن اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴـًﺎ ) أﻗــل ﻤــن 6ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( ﺒﻤﻌظـم ﻤواﻗــﻊ
اﻝﺒﺤﻴرة.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:
 ﺤﻴث ﺴﺠﻠت اﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﻝﻬﺎ وﻫﻲ  376ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،%19ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻗل ﻗﻴﻤﻪ ﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠوروﻓﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم 7
)أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي( ﺤﻴث ﺒﻠﻎ  84.55ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻨﺴﺒﺔ .%4
 وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘ اروﺤت ﺒﻴن  12.0و 19.0ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) 7و ( 8وﻤﺤطـﺔ ) 1أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـﺒطس( ﻋﻠـﻰ
اﻝﺘواﻝﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  13.9ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  26.92ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴـﺎﺒق  .2015ﺒﻴﻨﻤـﺎ
ﻝوﺤظ ارﺘﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ﻤﺴﺠﻠﺔ  65.0و 42.0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻓـﻲ ﻤﺼـرﻓﻲ اﻝـﺒطس واﻝـوادي ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ.

المغـذيات:
ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﻤرﻜﺒــﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴــﺔ ذاﺌﺒ ــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔ وﺘﻌﺘ ــﺒر ﻫ ــذﻩ اﻝﻤرﻜﺒ ــﺎت اﻝﻤﺼ ــدر اﻝرﺌﻴﺴ ــﻰ ﻝﺘﻐذﻴ ــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨ ــﺎت ﻓــﻰ اﻝﺒﻴﺌ ــﺔ
اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ  -اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت  -اﻝﻨﺘرات  -اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ( .
ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠــﻰ ﻜﻤﻴــﺔ وﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺼـرف ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ﺤﻴـث أن ﻤﺼــدر ﻫــذﻩ اﻷﻤـﻼح ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف وﺒـذﻝك ﺘﻌﺘﺒــر ﻤﻌظــم ﻫــذﻩ
اﻷﻤﻼح اﻝﻤﻐذﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺼدر .

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن ) 3.529 – 0.039ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  3ﺨور ﻤﻌﻴوف )أﻗﺼﻰ ﺸﻤﺎ ﺸرق
اﻝﺒﺤﻴرة( وﻤﺤطﺔ ) 9ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة( .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 1أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة
) 0.618ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 0.988ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

•

ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠود ﻝﻠﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت  6و 10-8ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  21.98ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 1أﻤﺎم
ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 19.57ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) 0.57 – 0.043ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  9ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 6ﺸﻤﺎل ﺠزﻴرة اﻝﻘرن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 0.244ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم )0.062
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﺘروﭽﻴن اﻝﻜﻠﻲ ﺒﻴن ) 5.26 – 0.79ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 9ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة( .ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ
ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 1أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝــﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ) 1.27ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( .ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ) 4.77ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر(
ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى(:
•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻷورﺜوﻓوﺴﻔﺎت ﺒﻴن ) 47.3 – 1.1ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 1ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة( .ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 1أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 14.63ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( .ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط
ﻋﺎم ) 23.54ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

•

ﺘ ـراوح ﺘرﻜﻴــز اﻝﻔﺴــﻔور اﻝﻜﻠــﻲ ﺒــﻴن ) 131.54 – 33.76ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 9ﻏــرب اﻝﺒﺤﻴ ـرة(.
ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 1أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝــﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ) 131.54ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر( .ﻤﻘﺎرﻨــﺔ
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 289.54ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق .2015

السليكات الفعالة:
ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن ) 6.89 – 3.81ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 9ﻤﻼﺤﺔ ﻤﻴزار أﻗﺼﻰ ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة(؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ )2أﻤﺎم اﻷوﺒرج( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 5.57ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 9.17ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(
ﺨﻼل ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق ..2015

الفلزات الثقيلة:
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﺤدﻴد ﻤن  98.44ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  9ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة و215.31ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ
ﻤﺤطﺔ  1أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة  138.51ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ  9.30ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم 6وأﻋﻠﻲ
ﺘرﻜﻴز  33.51ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم  9وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة  20.65ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.


ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻋﻨﺼر اﻝزﻨك ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﺎ ﺒﻴن اﻗل ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ  7.92ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم  6وأﻋﻠﻲ
ﺘرﻜﻴز وﻫو  35.55ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤﺔ رﻗم 1وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة  23.12ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.

 ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﺤﺎس  3.03ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻗل ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ 1.68
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم  2ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ  10أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز  4.16ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.

 أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ أن ﺘرﻜﻴزات ﻋﻨﺼر اﻝﻜروم ﺘراوﺤت ﺒﻴن  13.53 – 2.38ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ
ﺒﻤﺤطﺔ  7وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ  4ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة 6.62ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺴﺠﻠت اﻝدراﺴﺔ اﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﻴﻜل وﻫو 4.83ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم  5ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
 17.95ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  4وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة  10.34ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻌﻨﺼر اﻝرﺼﺎص  19.80ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺤﻴث ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ  6أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻬذا
اﻝﻌﻨﺼر  13.41ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ  5أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز  24.95ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﺒﻴن 0.926ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  4وأﻋﻠﻲ ﺘرﻜﻴز وﻫو 2.57ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ
ﻤﺤطﺔ .2
 ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻌﻨﺼر اﻝزﺌﺒق  0.003ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺤﻴث ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل أي ﺘرﻜﻴزات ﻝﻌﻨﺼر
اﻝزﺌﺒق ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون وﻜﺎن أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻠزﺌﺒق وﻫو  0.000ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت
اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  10أﻗﺼﻲ ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز  0.027ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ):(PCBs
ﺘراوح ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن  1,448ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)ﻗﺎرون  (8إﻝﻰ  3,150ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻗﺎرون  (7ﺒﻤﺘوﺴط  2,274ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر 0,292 ،ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻗﺎرون  (2إﻝﻰ 0,980
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻗﺎرون  (6ﺒﻤﺘوﺴط  0,646ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.
ﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت  DDTsﻤﺎﺒﻴن  0,189ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ ﻗﺎرون  2إﻝﻰ  0,531ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻗﺎرون  (4ﺨﻼل ﺸﺘﺎء
 2016ﺒﻤﺘوﺴط  0,339ﻨﺎﻨوﺠرام/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.

الھيدروكربونات البترولية الكلية:
ﺘـراوح ﻤﺘوﺴــط اﻝﺘرﻜﻴــز اﻝﻜﻠــﻰ ﻝﻠﻤـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻤــﺎﺒﻴن  0,11ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر ﻋﻨــد ﻤﺤطــﺔ  Q7إﻝــﻰ  0,15ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر ﻋﻨــد
ﻤﺤطــﺔ  Q9ﺒﻤﺘوﺴــط ﻜﻠــﻰ  0,13ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر .وﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺘﻠــك اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﺒﻤــﺎ ورد ﺒﺎﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻝﺠﻬــﺎز ﺸــﺌون اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺼــرى
ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗـم  4ﻝﺴـﻨﺔ 1994م ﻤﻠﺤـق رﻗـم ) (1اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼـﻔﺎت ﻝـﺒﻌض اﻝﻤـواد ﻋﻨـد ﺘﺼـرﻴﻔﻬﺎ ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ واﻝـذى ذﻜـر أن اﻝﺤـد
اﻷﻗﺼـﻰ ﻝﻠﻤﻌــﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼـﻔﺎت ﻝﻠﻤـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ ذات اﻷﺼـل اﻝﺒﺘروﻝــﻰ ﺘﺒﻠـﻎ  0,5ﻤﻠﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر ) 500ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر( ﻨﺠـد أﻨﻬــﺎ ﻝــم
ﺘﺘﻌدى ذﻝك اﻝﺤد.

الدالﺋل البكتيرية )القولون الكلية – البرازية  -السبحية(:
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻠوث ﺒﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ )اﻝﺘﻠوث اﻝﻤﻴﻜروﺒﻰ( ﻤن أﺨطر أﺨطر أﻨواع اﻝﺘﻠوث  ,ﺤﻴث اﻨﻪ ﻴؤدى اﻝﻰ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻜﺜﻴر
ﻤن اﻷﻤراض ﻤﺜل اﻝﻜوﻝﻴ ار اﻝﺘﻴﻔود وااﻻﺴﻬﺎل اﻝﺸدﻴد واﻻﻝﺘﻬﺎب اﻝﻜﺒدى .وﻝذﻝك ﻴﺠب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒرﺼد اﻝﺘﻠوث اﻝﻤﻴﻜروﺒﻰ ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرات
اﻝﻤﺼرﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون.
وﻝﻘد اﺴﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻورﺒﻴﺔ ) (European Guide Commission, 1988وﻫو ﻴطﺎﺒق اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤﺼرﻴﺔ
)(Ministry of Health, 1996

واﻝذى أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻻ ﺘزﻴد ﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﻜﻠﻴﺔ) 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( ﻻﺘزﻴد ﻋن 100/70ﺴم 3وﻜذﻝك ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات 100/5000ﺴم.3
وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠودة اﻝﻤذﻜورة ﺒﻌﺎﻝﻴﻪ ﻓﺎن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴر ﻝﻼﺘﻰ:
 ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺼوﺼﺎ اﻝﺼﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﺎن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ
اﻝﺘﻠوث ﺒﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون زادت ﻋن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم) 1أﻤﺎم ﻤﺼرف
اﻝوادى( و اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم )7أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادى(  ،وذﻝك ﻝﻘرب ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف )اﻝﺒطس واﻝوادى( واﻝﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒر
اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻝﻠﺘﻠوث ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم) 3أﻗﺼﻰ ﺸﻤﺎل ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة( واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 6ﺸﻤﺎل
ﺠزﻴرة اﻝﻘرن -وﺴط اﻝﺒﺤﻴرة(


وﻜذﻝك وﺠد أن ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرﻓﻰ اﻝﺒطس واﻝوادى زادت ﻋن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرات .ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ
اﻝﺒﻜﺘرﻴوﻝوﺠﻴﺔ.

