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قطاع نوعية البـيئة
اإلدارة المركزية لنوعية المياه

ﻣلخص
نتاﺋج الرحلة الحقلية الرابعة " ﻣايو " ٢٠١٦
لبـرناﻣج الرصد البـيئى للبـحيرات المصرية
" بـحيرة المنزلة "

ﻣقدﻣة
تمثل البـحيرات المصرية أھمية اقتصادية بـالغة نظرا لم<ا تتمي<ز ب<ـه ﻣ<ن أعم<اق ض<حلة وحرك<ة ﻣي<اه ھادﺋ<ة وخصوب<ـة عالي<ة فانھ<ا تعتب<ـر ﻣرب<ـى
وحضانات طبـيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخ<ل ھ<ذه الب<ـحيرات ونظ<را لم<ا تتع<رض ل<ه ھ<ذه الب<ـحيرات ﻣ<ن عملي<ات ص<رف
ﻣستمرة لمختلف أنواع الملوثات الصناعية والصحية والزراعية ﻣما يؤثر على كل ﻣن جودة ونوعية ﻣياه ھذه البـحيرات وإنتاجھا السمكى .لذلك فان
البـرناﻣج المقترح للرصد البـيئى للبـحيرات المصرية يھدف الى المتابـعة الدورية لھذه البـحيرات للوقوف على الظروف البـيئية والملوثات المؤثرة
عليھا فى األوقات و األﻣاكن المختلفة بـغرض وضع بـرناﻣج قوﻣى للحد ﻣن تأثير ھذه الملوثات ووقف التدھور المستمر للبـحيرات ووضع الخطط
المستقبـلية لحمايتھا وحل ﻣشاكلھا وتنميتھا المستداﻣة.

وصف البـحيرة
بحيرة المنزلة ھى أكبر البحيرات الشمالية ﻣن حيث المساحة )تقريبا ً %٦٠ﻣن ﻣجموع ﻣساحة البحيرات ﻣجتمعة( حي<ث تبل<غ ﻣس<احة البحي<رة
حوالى  ١٠٠ألف فدان ,وتقع جنوب ساحل البحر المتوسط على الجانب الشرقى لفرع نھ<ر الني<ل )دﻣي<اط( ,وتعتب<ر البحي<رة ح<وض ﻣ<اﺋى ض<حل
يتراوح ﻣتوسط عمق المياه بھا  ١.١٥ﻣتر ,ويحدھا ﻣن الشرق قناه السويس وﻣن الغرب فرع دﻣياط وﻣن الشمال البحر المتوسط باالضافة الى
المزارع السمكية والقرى واألراضي الزراعية وكذلك ترعة السالم .وتتصل البحيرة بالبحر المتوسط عن طري<ق فتحت<ين ض<يقتين تعرف<ا ببوغ<از
الجميل الجديد والقديم تسمحا بتبادل المياه واالحياء بين البحيرة والبحر .وتعد البحيرة بمثابة خزان لمياه الري المنصرفة ﻣن األراضي الزراعية
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حيث يصب فى البحيرة أربعة ﻣصارف رﺋيسية ھى )بحر البقر -حادوس -الس<رو -فارس<كور( باإلض<افة إل<ى ص<رف الم<زارع الس<مكية المتاخم<ة
وكذا األراضي الزراعية المحيطة.
يشغل نشاط االستزراع السمكي ﻣساحات كبيرة ﻣن البحيرة وذلك في جھة الشمال الغربي وفى الجنوب حيث يبل<غ ﻣتوس<ط االنت<اج الس<مكى ٦٠
ألف طن سنويا وتمثل أسماك البلطى أكثر ﻣن  % ٦٥ﻣن أنواع األسماك فى البحيرة.
تمت عملية الرصد ﻣن خالل ) (١١نقطة ﻣوزعة لتشمل ﻣساحة البحيرة والمصارف التي تصب عليھا
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أﻣام ﻣصرف بحر البقر
أﻣام بوغاز الجميل
غرب البشتير
التمساح
لجان
ديشدي )في ﻣنطقة ﻣليئة بالنباتات المغمورة(
الحمرة )أقصي شمال البحيرة ,ﻣنطقة ﻣالحة(
أبوات الكبير )شمال ﻣصرف السرو(
الدبجو )في ﻣنطقة ﻣليئة بالنباتات المغمورة جنوب ﻣصرف السرو(
الزرقاء )في ﻣنطقة ﻣليئة بالنباتات المغمورة بالقرب ﻣن ﻣصرف فاراسكور(
الجنكة أﻣام ﻣصرف حادوس

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البـحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤت درﺠﺔ ﺤ اررة ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﻤﻨزﻝﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) ٢١,٩٠درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٢٥,٠٠درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط
ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٢٣,٢٥درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن ) ١٠٠ – ١٠ﺴم( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٤٧,٥٠ﺴم( .وﻴرﺠﻊ ﻨﻘص ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﻤﻠوﺜﺎت
واﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﻋن طرﻴق ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف ،وأﺼﺒﺤت ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة أﻗل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒل ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻌﻜﺎرة اﻝواﻀﺤﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺠﻨوﺒﻲ اﻝﺸرﻗﻲ ﻨﺘﻴﺠ ًﺔ ﻝوﺠود ﻤﺼرﻓﻲ ﺤﺎدوس وﺒﺤر اﻝﺒﻘر.

الملوحة:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻝﺘﻔﺎوت ﺒﻴن ﻤﻠوﺤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ) ﻋﻨد اﻝﺒوﻏﺎز( وﺒﻴن ﺒﺎﻗﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﻏﻴر ﻤﻠﻤوس ﻨظ ار
ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ ١,٢٦ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (‰١٣,٩٠ﺒﻤﺘوﺴط
ﻝﺨروج ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﻰ اﻝﺒﺤر ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم وﻗد ُ
ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ).(‰ ٣,٠٢

درجة التوصيل الكھربـي:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٢٣,١٠ – ٢,٥٦ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٥,٥٣ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجيني:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﻠوي ﻜﻤﺎ أن ﻗﻴم أﻴون اﻝﻬﻴـدروﺠﻴن ﻜﺎﻨـت ﻓـﻲ اﻝﻤﻌـدﻻت اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ .وﺘراوﺤـت ﻗـﻴم اﻷس
اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) (٨,٨٩ – ٧,٨٥ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ).(٨,٣٦

األكسجين الذاﺋب:
أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أن ﺘوزﻴﻊ ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﺎﻨت ﺘﺘـوزع ﺘوزﻴﻌـﺎً ﻏﻴـر ﻤﻨـﺘظم ﺤﻴـث ﺘﻼﺸـت ﻗـﻴم اﻻﻜﺴـﺠﻴن
اﻝذاﺌب ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ  ) ١اﻤﺎم ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر( وﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٨,٢١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٦,٥٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﺒﻴن ) ١٥٩,٧٨ - ٤,١٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( و ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٧٥,٢٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
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األكسجين الكيمياﺋي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﻴن ) ٣٠٩,١٨ – ٤٦,٣٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١٥٧,٦٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(

الكبـريتيدات:
ﺘـم ﺘﺴـﺠﻴل وﺠـود اﻝﻜﺒرﻴﺘﻴـدات ﻓـﻲ اﻝﻤﺤطـﺔ ) ١اﻤـﺎم ﻤﺼـرف ﺒﺤـر اﻝﺒﻘـر( ﺒﺘرﻜﻴـز ) ٣١,٢٨ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( وﻝـم ﻴـﺘم ﺘﺴـﺠﻴل اﻝﻜﺒرﻴﺘﻴـدات ﻓــﻰ
ﺒﺎﻗﻰ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
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بمقارنة الدراسة الحالية للخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لبحيرة المنزلة بالمستويات المسموح بھا دوليا ً وجد اآلتى:
•

ﺴﺠل اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) (٩,٠ – ٦,٠ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة.

•

ﺴﺠل اﻻﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) ١٢,٦ -٤,٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ١١ ،٣ ،١
) ٣,٣٣ ، ٣,٩٠ ، NDﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) (٦,٠ -٣,٠ﺒﻤﻌظم ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة ﻓﻴﻤﺎ
ﻋدا اﻝﻤﺤطﺎت  ٨و ٩و ٤,٩٤ ) ١٠و  ٥,٠٣و ٤,١٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.

الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه المصارف التي تصب علي البـحيرة:
ﺘوﺠد أرﺒﻊ ﻤﺼﺎرف أﺴﺎﺴﻴﺔ )ﺒﺤر اﻝﺒﻘر ،وﺤﺎدوس ،واﻝﺴرو وﻓﺎرﺴﻜور( ﺘﺼب ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ اﻝﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ
واﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻝزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﻴرة اﻝﻤﻨزﻝﺔ .وأوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر أﻜﺜر اﻝﻤﺼﺎرف ﺘﻠوﺜ ًﺎ .وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم
اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺎﻷﺘﻲ:
 .١ﺘم ﺘﺴﺠﻴل أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ  ٠,٧٣ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم ودرﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ) (‰ ٠,٣٥ﻓﻲ ﻤﺼرف ﺤﺎدوس ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٣,٢٤ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( و ) (‰ ١,٦٤ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر .ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١,٧٧ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(
و) (‰ ٠,٨٨ﻝﻠﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ودرﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٢ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (٧,٥٨ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﺴرو ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (٧,٧٢ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻰ ﻓﺎرﺴﻜور
وﺤﺎدوس ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ).(٨,١٨
 .٣ﺴﺠل اﻻﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ﻗﻴﻤﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺤﻴث ﺘﻼﺸﻰ ﻓﻰ ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر وﺴﺠﻠت اﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ )١,٨٧
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻰ ﻤﺼرف اﻝﺴرو وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ١,٠٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
 .٤أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺤﻴوﻴﺎً ) ١١٦,٠٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺴﺠﻠت ﻓﻲ ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
) ٥٨٩,٠٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺼرف ﻓﺎرﺴﻜور ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١٩٢,٠٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
 .٥أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎً ) ١٨٥,٥١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺴﺠﻠت ﺒﻤﺼرف اﻝﺴرو  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ )٥٨٧,٤٤
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺼرف ﺤﺎدوس ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٣٦٣,٠٤ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر(.
 .٦ﺘم ﺘﺴﺠﻴل ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻰ ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر ) ٢٤,٥٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:
•

ﺘراوﺤـ ـت ﻗ ــﻴم ﺘرﻜﻴ ــز اﻝﻜﻠوروﻓﻴ ــل-أ ﻤ ــﺎ ﺒ ــﻴن ) ١٠٩,٦٢ - ٨,٤٢ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻜﻠوروﻓﻴ ــل( ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻋ ــﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴـ ـرة )٤٦,٠٣
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(.

•

وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ١٧٩,٦٥ -٢٣,٥٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٧٤,٨٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

أﻤــﺎ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻓﻜ ــﺎن ﻤﺼ ــرف اﻝﺴ ــرو أﻗ ــل ﻤﺤﺘ ــوى ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴ ــل ) ٤,٨٣ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام /ﻝﺘ ــر ﻜﻠوروﻓﻴــل( وﻤﺼ ــرف ﻓﺎرﺴ ــﻜور أﻋﻠ ــﻰ ﻤﺤﺘ ــوى
ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴــل ) ١٧,٣٨ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻜﻠوروﻓﻴــل( وﻤﺼــرف ﺒﺤــر اﻝﺒﻘــر اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﻤ ـواد اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ) ١٥٠,٠٠ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻤﺼــرف
ﺤــﺎدوس اﻷﻗــل ﻝﻠﻤ ـواد اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ) ٤٢,٩٥ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻜﻠوروﻓﻴــل( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻝﻠﻤﺼــﺎرف ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴــل ) ١٠,٩٠ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر
ﻜﻠوروﻓﻴل( & ) ٧٢,٦٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ.
بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية بمثيالتھا ﻣن الحدود المسموح بھا دوليا وجد التالى:
 ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ وﺠدت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً )  ١٤٠ - ٥.٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة. -اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٢٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺔ ).(٨

المغـذيات:

ك /محمد أمين – مسئول برنامج الرصد البيئي لألراضي الرطبة المصرية

ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﻜﺒﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴﺔ ذاﺌﺒـﺔ ﻓﻰ اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ وﺘﻌﺘـﺒر ﻫـذﻩ اﻝﻤرﻜﺒــﺎت اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ ﻝﺘﻐذﻴــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌــﺔ
اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ  -اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت  -اﻝﻨﺘرات  -اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ(.
•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﻤﺎﺒﻴن ) ٩,٦٠ – ٠,٠٢٥ﻤﻠﻴﺠارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١,٩٣ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﺘراوﺤ ــت ﻗ ــﻴم اﻝﻨﻴﺘرﻴ ــت ﺒ ــﻴن ) ٢٩٠,٩٠ – ٦,٣٨ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻨﻴﺘ ــروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻋ ــﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴـ ـرة ) ٨٧,٩٩ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر
ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) ٠,٣٢٨ – ٠,٠١٤ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,١٢١ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻨﻴﺘــروﺠﻴن اﻝﻜﻠــﻰ ﻓﻘــد أﺸــﺎرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴــل اﻝــﻰ أن أﻗ ــل ﺘرﻜﻴــز ) ١,٣٨ﻤﻠﻴﺠ ـ ارم/ﻝﺘــر ﻨﻴﺘــروﺠﻴن( وأﻜﺜرﻫــﺎ ﺘرﻜﻴ ــز )١١,٢٢
ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣,٦٢ﻤﻠﺠم /ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

أﻤﺎ اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻜﺎن ﻤﺼرف ﺤﺎدوس ﻫو اﻷﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻓﻰ اﻷﻤوﻨﻴﺎ ) ١٠,٦٧٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ( ،اﻝﻨﻴﺘرﻴـت )٤٦,٦٠
ﻤﻴﻜروﺠ ـ ـرام/ﻝﺘـ ــر ﻨﻴﺘـ ــروﺠﻴن( & اﻝﻨﻴﺘـ ــروﺠﻴن اﻝﻜﻠـ ــﻰ ) ١٣,٧٣ﻤﻠﻴﺠ ـ ـرام/ﻝﺘـ ــر ﻨﻴﺘـ ــروﺠﻴن( واﻻﻗـ ــل ﻝﻠﻨﺘ ـ ـرات ) ٠,٠٢٨ﻤﻠﻴﺠ ـ ـرام/ﻝﺘـ ــر
ﻨﻴﺘــروﺠﻴن( ,وﻤﺼــرف ﻓﺎرﺴــﻜور أﻋﻠــﻰ ﺘرﻜﻴ ــز ﻝﻠﻨﺘ ـرات ) ٠,١٥٢ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻨﻴﺘــروﺠﻴن( واﻗــل ﻝﻼﻤوﻨﻴــﺎ ) ٣,٧٠٥ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘ ــر
ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻓﻰ ﺤـﻴن ﻜـﺎن ﻤﺼـرف اﻝﺴـرو اﻻﻗـل ﺘرﻜﻴـز ﻝﻜـﻼ ﻤـن اﻝﻨﻴﺘرﻴـت ) ٧,٦٦ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( وﻝﻠﻨﻴﺘـروﺠﻴن اﻝﻜﻠـﻰ
) ٤,٨٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼـﺎرف ) ٧,٠٥٤ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( ٣١,١٨) ،ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن(
و ) ٩,١١ & ٠,٠٦٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠن( ﻝﻜﻼ ﻤن اﻷﻤوﻨﻴﺎ ،اﻝﻨﺘرﻴت ،اﻝﻨﺘرات واﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى (:
•

أوﻀﺤت اﻝﻘﻴﺎﺴﺎت أن أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل وﻝﻠﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻰ ﻜﺎن ) ٥٧,٨٧ & ٤,٧٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﻓـﻲ ﺤـﻴن
أن ﻤﺤطــﺔ  ) ١أﻤ ــﺎم ﻤﺼ ــب ﻤﺼـ ـرف ﺒﺤ ــر اﻝﺒﻘ ــر( ﻫ ــﻰ اﻷﻋﻠ ــﻰ ﺘرﻜﻴ ــز ﻝﻠﻔوﺴ ــﻔور اﻝﻔﻌ ــﺎل واﻝﻜﻠ ــﻰ )١٥٥١,٤٣ & ١١٠٩,٨٥
ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴ ـرة ) ٥٧٩,٣٤ & ٣٧٢,٢٧ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( ﻝﻜــﻼ ﻤــن اﻝﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل
واﻝﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.

•

وﻜــﺎن ﻤﺼــرف ﻓﺎرﺴــﻜور اﻷﻗــل ﺘرﻜﻴــز ﻝﻠﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل & اﻝﻜﻠــﻰ ) ٧٣١,٥٤ & ٤٦٠,٦٨ﻤﻴﻜروﺠ ـرام  /ﻝﺘرﻓوﺴــﻔور( وﻤﺼ ـرﻓﻰ
ﺤ ــﺎدوس & ﺒﺤ ــر اﻝﺒﻘ ــر ﻫﻤ ــﺎ اﻷﻋﻠ ــﻰ ﺘرﻜﻴ ــز ﻝﻜ ــﻼ ﻤﻨﻬﻤ ــﺎ ) ٢١٤٣,٣٧ & ١٣١٥,٧٩ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻓوﺴ ــﻔور ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘـ ـواﻝﻰ(
ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻝﻠﻤﺼــﺎرف ) ١٤١٤,٣٧ & ٩٥١,٢٣ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( ﻝﻜــﻼ ﻤــن ﺘرﻜﻴــز اﻝﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل واﻝﻜﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ
اﻝﺘواﻝﻰ.

السليكات الفعالة:
•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺒﻴن ) ٩,٧٨ - ٣,٣١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٦,٦٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.

•

ﻓــﻰ ﺤــﻴن ﻜــﺎن ﻤﺼــرف ﻓﺎرﺴــﻜور اﻷﻗــل ﺘرﻜﻴــز ) ٤,٥٥ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﺴــﻠﻴﻜﺎ( وﻤﺼــرف ﺤــﺎدوس ﻫــو اﻷﻋﻠــﻰ ﺘرﻜﻴــز )١١,٨٠
ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘرﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ٨,٥٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.

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

اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ٠,٠٠٥ – ٢,٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻤﺤطﺎت ) (١١ & ٥ ,٣ ،١ﻓﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴزات أﻋﻠﻲ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ )٣,٩٦٥ ، ٢,٣٣٣ ، ٣,٧٥٤ ،٩,٦٠٤
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ٥,٠ – ٦٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة
ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ) (١١ ،٦ ،٥ ،٣ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴزات أﻋﻠﻲ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ )،١٣٠,٢٣ ،١٩٦,٦٣ ،٢٤٤,٧٢
 ٢٩٠,٩٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) ١٤,٧ – ١٠,٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.
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•

ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ١٦ – ٦٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت
اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ) (١٠-٧ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.

•

ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴـﻔور اﻝﻜﻠﻴـﺔ وﺠـدت أﻨﻬـﺎ أﻴﻀـﺎ أﻋﻠـﻰ ﺒﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻝﻴـًﺎ ) ١٠٠ – ٢٥ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور(
ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ﻤن ).(١٠ – ٨

الفلزات الثقيلة:
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺤدﻴد ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ١٣٦,٠٥ – ٥,٩٩ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٥٥,١٦ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٢٧,٣٧ – ٥,٨٠ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ١٤,٣٠ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺤﺎس ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٦,١٩ – ١,٣٢ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٢,٥٧ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﻨك ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٤٩,٩٥ – ٥,٦٦ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ١٤,٥٩ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜروم ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٣,٢٢ – ٠,٥٥ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ١,٦٥ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﻜل ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٣٢,٤١ – ٠,١٣ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٦,٤٤ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٨,٩٢ – ٠,٠٧ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ١,٦٦ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝرﺼﺎص ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٨,٤٦ – ١,٣٥ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٤,٤٣ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﺌﺒق ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٠,٠٢٩٩ – ٠,٠٢٧ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٠,٠٢٦ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
تركيز المعادن بالمصارف التى تصب على بحيرة المنزلة:
•

ﺴﺠل ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻜﻼ ﻤن ﻋﻨﺼري اﻝﺤدﻴد & اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ) ١٣٤,٢٥ & ٩٤,٤٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ
اﻝﺘواﻝﻰ( ،وأﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻜﻼ ﻤن اﻝﻨﺤﺎس ،اﻝزﻨك ،اﻝﻜروم واﻝﻜﺎدﻤﻴوم ) ٠,٦٦ ،١,٨١ ،٨,٥٧ ،٢,٠٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ
اﻝﺘواﻝﻰ(.

•

وﺴﺠل ﻤﺼرف ﻓﺎرﺴﻜور أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝرﺼﺎص ) ٥,٥٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وأﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼرى اﻝﺤدﻴد & اﻝﻨﻴﻜل
) ١,٨١ & ٣٣,٩٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(

•

ﻜﻤﺎ ﺴﺠل ﻤﺼرف ﺤﺎوس أﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻜﻴزات ﻝﻜل ﻤن ﻨﺤﺎس  ،اﻝزﻨك  ،اﻝﻜروم  ،اﻝﻨﻴﻜل  ،اﻝﻜﺎدﻤﻴوم واﻝزﺌﺒق )،٢٢,٥٩ ،٦,٣٣
 ٠,٩١ ،١٠,١٨ ، ٢,٩٧و  ٠.٠٣٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻘﺎﻨون ﺸﺌون اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼري رﻗم  ٤ﻝﺴﻨﺔ
 ١٩٩٤ﻓﺈن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ .

المبـيدات ) (TPوﻣركبـات البـايفينيل ﻣتعددة الكلور ):(PCBs
• ﺘراوﺤت ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺒﺎﻴﻔﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒﻴن ) ٢,٩٨٢ – ١,٤٢٥ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٢,٢٣٠ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن ) ١,٦١٢ – ١,٢٤٩ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١,٤٥٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر(.

الھيدروكربـونات البـترولية الكلية:
ﺘ ـراوح ﻤﺘوﺴــطﺎت ﺘرﻜﻴــز اﻝﻤ ـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ذات اﻷﺼــل اﻝﺒﺘروﻝــﻰ ﻤــﺎﺒﻴن ) ٠,٩٩١ - ٠,٢٠٤ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم
) ٠,٤٤١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
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الدالﺋل البـكتيرية )القولون الكلية – البـرازية  -السبـحية(:
ﺘــم اﺴــﺘﺨدام ﺘواﺠــد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ اﻝداﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻠــوث ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴــﺎﻩ واﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ ) )،Total coliforms (TC
) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCﻜﻤﻘﻴـﺎس ﻝﺠـودة اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻤـن وﺠـﻪ ﻨظـر اﻝﺼـﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﻨﺴـﺎن وذﻝـك ﻓـﻰ
ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺸــرب وﻤﻴــﺎﻩ اﻻﺴــﺘﺤﻤﺎم واﻝﺸ ـواطﺊ وذﻝــك ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻻﻨﺴــﺎن ﻤــن اﻷﻤ ـراض اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺘﻘــل ﻋــن طرﻴــق اﻝﻤﻴــﺎﻩ وﻜــذﻝك ﻓــﻲ ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـرات
ﻝﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻝﺜــروة اﻝﺴــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﺴــﻤﺎك ﻤــن ﺘــﺄﺜﻴر ﺼــرف اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ )أى أن وﺠــود ﻫــذﻩ اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ ﻴﻌﻨــﻰ إﺤﺘﻤــﺎﻻت ﻗوﻴــﺔ
ﻝوﺠـود ﺒﻜﺘرﻴـﺎ أﺨـرى ﻤﺴـﺒﺒﺔ ﻷﻤـراض ﺨطﻴـرة( .وﻝﻘـد اﺴـﺘﺨدم ﻤﻘﻴـﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ ) (European commission, 1988ﻝﻤﻴـﺎﻩ
ﺸواطﺊ واﻻﺴﺘﺤﻤﺎم وﻫو ﻨﻔس اﻝﻤﻘﺎﻴس اﻝﻤﺼرى ) (Ministry of health, 1996واﻝذى أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺒـﺄﻻ
ﺘزﻴد ﻋن  500 cfu/100mlﻤن ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliforms (TCوأﻻ ﺘزﻴد ﻋن  100cfu/mlﻝﻜل ﻤن ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ Fecal coliform
) (FCوﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ ) Fecal streptococci (FSﻋﻠــﻰ اﻝﺘ ـواﻝﻰ .ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴــﺎس اﻝﻤﺼ ــرى ﻝــوزراة اﻝﺼــﺤﺔ واﻝﺴــﻜﺎن )٢٠٠٠
 (Ministry of health,واﻝذى ﻴﺤدد ﻋدم زﻴﺎدة اﻝﻌدد اﻝﻜﻠﻰ ﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliform (TCﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات )ﻤ ارﺒـﻰ اﻻﺴـﻤﺎك(
ﻋن ) (70 cfu/100mlوﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻋن .٥٠٠٠ cfu/100 ml
وﺘﻌﺘﺒــر ﺒﺤﻴـرة اﻝﻤﻨزﻝــﺔ ﺨـزان ﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺼــرف اﻝﻤﻠوﺜــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﻓﻬــﻰ ﺘﺴــﺘﻘﺒل ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝزراﻋﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل إرﺒﻌــﺔ ﻤﺼــﺎرف
وﺒﻨ ــﺎءا ﻋﻠﻴ ــﻪ وﻋﻨ ــد ﺘطﺒﻴ ــق ﻤﻌﻴ ــﺎر ﺠ ــودة اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝﻤ ــذﻜورة ﻋﺎﻝﻴ ــﻪ )health, ٢٠٠٠

of

 (Ministryﻓﺘﻜ ــون ﻨﺘ ــﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻠ ــﺔ اﻝﺤﻘﻠﻴ ــﺔ

)ﻤﺎﻴو:(٢٠١٦
 -١ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ
اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ ﻓق دوﺠد أن أﻋداد ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤطﺎت ),٥ ,٤ ,٣ ,١
 (١١وﻫﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر( ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٣ﻏرب اﻝﺒﺸﺘﻴل(,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ٤
)اﻝﺘﻤﺴﺎح( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٥ﻝﺠﺎن( , ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١١اﻝﺠﻨﻜﺔ-أﻤﺎم ﻤﺼرف ﺤﺎدوس( ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ
أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﺴﺘﺔ ﻤﺤطﺎت اﻷﺨرى ) (١٠ ,٩ ,٨ ،٧ ،٦ ،٢ﻓﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻨطﺎق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤن
اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﺼﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦
 -٢ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻠﻬﺎ( وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻔوق اﻝﺤد اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤطﺎت ) (١١ ،٥ ،٤ ،٣ ،١وﻫﻤﺎ اﻝﻤﺤطﺎت رﻗم ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر( ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ٣
)ﻏرب اﻝﺒﺸﺘﻴل( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٤اﻝﺘﻤﺴﺎح( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٥ﻝﺠﺎن( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١١اﻝﺠﻨﻜﺔ-أﻤﺎم ﻤﺼرف ﺤﺎدوس(
ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ وﻻ ﺘﻜون ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﻤﺎك ,أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﺴﺘﺔ ﻤﺤطﺎت اﻷﺨرى ),٩ ,٨ ,٧ ,٥ ,٢
 (١٠ﻓﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻨطﺎق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﺼﺒﺎت
اﻝﻤﺼﺎرف وﺘﻜون ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦
 -٣ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف وﺠد أن أﻋداد ﺒﻜﺘرﻴﺎ ) (Total coliform -TC

ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ

اﻝﺒﺤﻴرات ) ٥٠٠٠ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠/ﻤل( وذﻝك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎرف ) ﺒﺤر اﻝﺒﻘر – اﻝﺴرو  -ﻓﺎرﺴﻜور -ﺤﺎدوس( ﻓﻰ ﻫذا
اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦

التحديات التى تواجه تنمية بحيرة المنزلة:
•

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺠﻔﻴف اﻝﻤﺴﺘﻤرة واﻝﺘﻌدي ﻋﻠﻲ اﻝﺒﺤﻴرة أدت اﻝﻰ ﺘﻘﻠص ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤن  ٧٥٠أﻝف اﻝﻰ  ١٠٠أﻝف ﻓدان.

•

اﻝﺘﻠوث اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻤﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝزراﻋﻰ واﻝﺼﻨﺎﻋﻰ واﻝﺼﺤﻰ اﻝﻐﻴر ﻤﻌﺎﻝﺞ واﻝﺘﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺴﻨوﻴﺎً دون أى ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤن أرﺒﻊ ﻤﺼﺎرف رﺌﻴﺴﻴﺔ .وﻴﺄﺘﻰ ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺘﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ
اﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ﻴﻠﻘﻰ ﺤواﻝﻰ ) ٦٥٠ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب( ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ واﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺼرف ﺤﺎدوس
) ١,٧ﻤﻠﻴون ﻤﺘر ﻤﻜﻌب( ﺜم ﻤﺼرف رﻤﺴﻴس ,وﻤﺼرف اﻝﺴرو وﻤﺼرف ﻓﺎرﺴﻜور )ﺼرف ﺼﻨﺎﻋﻲ(.
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•

اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻜورد اﻝﻨﻴل واﻝﺒوص ﻓﻰ ﻤﻌظم أﺠزاء اﻝﺒﺤﻴرة واﻝﺘﻰ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴﺔ
وﺠودة ﻜﻼ ﻤن اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻷﺴﻤﺎك.

ﻣما سبق يتضح اآلتي:


ﻤﺤطﺔ ) (١اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف ﺒﺤر اﻝﺒﻘر )واﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺼدر ﻜل اﻝﻤﻠوﺜﺎت( ﺘﻌﺘﺒر أﻜﺜر ﻤﺤطﺎت اﻝرﺼد ﺘﻠوﺜﺎً ﻓﻲ
اﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻸﻤوﻨﻴﺎ ،اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ،اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ,ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﺤطﺔ ) (٣اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف
ﺘرﻜﻴزً ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻲ ,واﻝﻤﺤطﺔ ) (٦أﻋﻠﻲ ﻝﻜﻼ ﻤن اﻝﻨﻴﺘرﻴت واﻝﻨﺘرات.
ا
ﺤﺎدوس ﻫﻰ اﻷﻋﻠﻰ



ﺒﺤﻴرة اﻝﻤﻨزﻝﺔ ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﺎﻨﻰ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻠوث ﺒﻌد ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط.
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