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لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
" حبرية قارون"
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مقدمة

متثل البحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بالغة نظيا ملا تتميز به من أعماق ضحلة وحيكة مياه هادئة وخرصوبة عاليةة
فانها تعترب ميبى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقترصادةة لةي

فقةد داخةل هةله البحةريات ونظةيا ملةا

تتعيض له هله البحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أنواع امللوثات الرصناعية والرصحية والزراعية مما ةةؤثي

على كل من جودة ونوعية مياه هله البحةريات وننتاجهةا السةم ى .لةلل فةاا الربنةاممل املقةلر لليصةد البي ةى

للبحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابعة الدورةة هلله البحريات للوقوف على الظيوف البي ية وامللوثةات املةؤثية عليهةا
فى األوقات و األماكن املختلفة بغيض وضع بيناممل قةومى للحةد مةن تة ثري هةله امللوثةات ووقةف التةدهور املسةتمي
للبحريات ووضع اخلطد املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية:

حبرية قاروا هي ثالث أكرب البحريات يف مجهورةة مرصي العيبية وتعترب من أقدم البحريات الطبيعية يف العامل
مي ن اعتبار حبرية

ومتثل اخلزاا اليئيسي ملياه الرصيف الزراعي لألراضي املنزرعة يف حمافظة الفيوم وبلل
ً
ً
قاروا مفتار التنمية واليقي حملافظة الفيوم حيث تلعب دورا رئيسيا يف كمية األراضي املنزرعة باملنطقة .وتقع

حبرية قاروا يف منخفض الفيوم اللي ةوجد يف الرصحياء الغيبية على بعد مائة وثالثة كيلو مل جنو ري
ً
ً
القاهية وتبلغ مساحتها حوايل  05ألف فداا وةلاور عمقها ما بني مخسة أمتار شيقةا نىل أثني عشي ملا
ً
ً
ريبةا ومنسو سطح املياه فيها  50م وتلاور نسبة امللوحة فيها  20-23جم/لل .وتعد حبرية قاروا جزءا من
حبرية مورة

القدمية التي زارها املؤرخ هريودوت عام أربعمائة ومخسني قبل امليالد .وتوجد يف حبرية قاروا

جزةية تعيف بالقيا اللهبي.

متت عملية اليصد من خالل ( )05نقاط موزعة لتشمل مساحة البحرية

احملطة
0

وصف املوقع
أمام مرصيف البط

3

أمام األوبيج

2

أقرصى مشال شيق البحرية

5

أمام لساا أبو نعمة

0

خور معيوف (وسد البحرية)

6

مشال جزةية القيا(وسد البحرية)

7

أمام مرصيف الوادى

8

أمام قيةة مرصي للتعمري

9

ري

05

مالحة ميزار (أقرصى ري
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البحرية
البحرية)

نوعية امليةةةةاه
اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة:
الشفافية:
امللوحة:
درجة التوصيل ال هيبي:

األس االةدروجيني:

األكسجني اللائب:

ً
األكسيجني املستهل حيوةا (:)BOD

ً
األكسچني املستهل كيميائيا (:)COD

ال ربةتيدات:
ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية:
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املغةلةات:



.



الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى):




السلي ات الفعالة:
الفلزات الثقيلة:










املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة ال لور (:)PCBs
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اهليدروكيبونات البلولية ال لية:

الدالئل الب تريةة (القولوا ال لية – الربازةة  -السبحية):
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