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جھاز شئون البـيئة
قطاع نوعية البـيئة
اإلدارة المركزية لنوعية المياه

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

مقدمة
تمثل البـحيرات المصرية أھمية اقتصادية بـالغة نظرا لما تتميز بـه من أعماق ضحلة وحركة مياه ھادﺋة وخصوبـة عالية فانھا تعتبـر
مربـى وحضانات طبـيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البـحيرات ونظرا لما تتعرض له ھذه البـحيرات من
عمليات صرف مسVتمرة لمختلVف أنVواع الملوثVات الصVناعية والصVحية والزراعيVة ممVا يVؤثر علVى كVل مVن جVودة ونوعيVة ميVاه ھVذه
البVVـحيرات وإنتاجھVVا السVVمكى .لVVذلك فVVان البVVـرنامج المقتVVرح للرصVVد البVVـيئى للبVVـحيرات المصVVرية يھVVدف الVVى المتابVVـعة الدوريVVة لھVVذه
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
تقع بـحيرة مريوط فى أقصى غربـ منطقة الدلتا شمال مصر وتنقسم البـحيرة إلى عدة أحواض مقطعة بـواسطة طرق وجسور كمVا
أنھا ال تتصل مبـاشرة بـالبـحر المتوسط ،ولكن تتم عملية ضخ المياه الزاﺋدة إلى البـحر المتوسط عن طريق محطVة رفVع المكVس,
يعتبـر مصرف القلعة والعموم وكذا ترعة النوبVـارية المصVادر الرﺋيسVية للميVاه فVى بVـحيرة مريVوط ,يحVد البVـحيرة بVـعض المVزارع
ثان – مسئول البرنامج الدوري لرصد األراضي الرطبة المصرية
ك /محمد أمين – باحث شئون بيئية ٍ

السمكية والقرى السكنية وكذا األراضي الزراعية ,وتبـلغ مساحة البـحيرة حاليا حوالى  ٦٨,٨كيلو متر مربـع اى ما يعادل  ١٧الف
فدان ,ويمثل الغطاء النبـاتى بـھا حوالى  %٦٣,١من المساحة الكلية للبـحيرة ,تعتبـر بـحيرة مريVوط حVوض مVاﺋى ضVحل تتVراوح
أعماقه بـين  ٠,٣متر و  ٦,٣متر بـمتوسط  ٠,٨٣مترا.

تمت عملية الرصد من خالل  ١٠نقاط موزعة لتشمل أحواض البـحيرة والمصارف التي تصب عليھا
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األحواض السمكية
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الحوض الرﺋيسي

الحوض الجنوبـي الغربـي
الحوض الشمالي الغربـي

الموقع
اول مزرعة  ١٠٠٠فدان )شادر السمك(
أخر مزرعة  ١٠٠٠فدان )الحبسات(
أمام مصرف القلعة
شمال شرق كوبـري أبـو الخير
نصف حوض ٣٠٠٠فدان
أمام طلمبـات المكس
أول حوض  ٥٠٠٠فدان
أخر حوض ٥٠٠٠فدان أمام نجع الشرارمة
أمام التنقية الغربـية
وسط حوض  ٢٠٠٠فدان

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البـحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤت درﺠﺔ ﺤ اررة ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﺒﻴن ) ٢٥,٥٠ – ٢٣,٥٠درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٢٤,٥٤درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
أوﻀــﺤت اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﻨﺘﻴﺠ ـﺔً ﻝﻠﻤﻠوﺜــﺎت واﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻠﻘــﻰ ﻓــﻲ اﻝﺒـ ـﺤﻴرة ﻋــن طرﻴــق ﻋــدد ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف ،أﺼــﺒﺤت ﻤﻴــﺎﻩ
اﻝﺒﺤﻴرة أﻗل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒل ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻌﻜﺎرة اﻝواﻀﺤﺔ ﺤﺘـﻰ وﺼـﻠت اﻝﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ إﻝـﻲ ) ١٠ﺴـم( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ُﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ) ١٠٠ﺴـم( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم
ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٤٢,٠٠ﺴم(.

الملوحة:
ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﻤﻴﺎﻩ ﺸروب ،وﻗد أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎوﺘـﺎً ﻤﻠﺤوظـﺎ ﺒ ـﻴن ﻤﻠوﺤـﺔ ﻤﻴـﺎﻩ اﻷﺤـواض اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﻤﻜوﻨـﺔ ﻝﻠﺒ ـﺤﻴرة ,وﻗـد
ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) ،(‰ ٢,٢٠ﺒﻴﻨﻤﺎ ٌﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ ٦,٢٠ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ).(‰ ٤,٢٥

درجة التوصيل الكھربـي:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒـﻲ ﺒﻴن ) ١١,٣٣ – ٤,١٧ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٧,٦٤ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجيني:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﻠوي ﻜﻤﺎ أن ﻗﻴم اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻤـن اﻝﻤﻌـدﻻت اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم .وﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) (٨,٣٨ – ٧,٦٢ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ).(٨,٠٦

األكسجين الذاﺋب:
أوﻀــﺤت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ أن ﺘرﻜﻴــز اﻷﻜﺴــﻴﺠﻴن اﻝــذاﺌب ﻓــﻲ اﻝﻤﺤطــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﻴﺘــﺄﺜر ﺒﻘــرب اﻝﻤﺤطــﺎت ﻤــن ﻤﺼــﺎدر
اﻝﺘﻠــوث )اﻝﻤﺼــﺎرف( ﺤﻴــث ﻝــم ﻴــﺘم ﺘﺴــﺠﻴل أى ﻗﻴﻤــﺔ ﻝﻸﻜﺴ ـﺠﻴن ) ٠,٠٠ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( ﻓــﻲ اﻝﻤﺤطــﺔ ) ٣أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝﻘﻠﻌــﺔ( واﻝﻤﺤطــﺔ ٦
)أﻤــﺎم طﻠﻤﺒــﺎت اﻝﻤﻜــس( ،وﻗــد ﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ) ٩,٨٣ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﻓــﻲ ﻤﺤط ـﺔ ) ١٠وﺴــط ﺤــوض اﻝـ ـ  ٢٠٠٠ﻓــدان( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم
) ٦,٠٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD
ثان – مسئول البرنامج الدوري لرصد األراضي الرطبة المصرية
ك /محمد أمين – باحث شئون بيئية ٍ

ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﺤﻴــوي اﻝﻤﻤــﺘص ﺒــﻴن ) ٩١,٣٧ – ٢٥,٩٢ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر ﺤﻴــث ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤطـﺔ ) ١ﺸــﺎدر اﻝﺴــﻤك(
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ ) ٣أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٥٥,٩٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيمياﺋي المستھلك ):(COD
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺎً ﻗـد وﺼـﻠت اﻝـﻰ أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ) ١١٥,٣٨ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﺎﻝﻤﺤطـﺔ ) ٣أﻤـﺎم ﻤﺼـرف
اﻝﻘﻠﻌــﺔ( ﺒﺴــﺒب ﺘــﺄﺜﻴر ﻤﺼــرف اﻝﻘﻠﻌــﺔ اﻝﻤﺤﻤــل ﺒــﺄﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻠوﺜــﺎت ،ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ) ٧٦,١٥ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﺎﻝﻤﺤط ـﺔ ٤
)ﺸﻤﺎل ﺸرق ﻜوﺒرى أﺒو اﻝﺨﻴر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٩١,٠٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكبـريتيدات:
ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘم ﺘﺴﺠﻴل وﺠود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺘﻴن ) ٣أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ() ٦ ,أﻤﺎم طﻠﻤﺒﺎت اﻝﻤﻜس( ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺄﺜﻴر ﻤﻴﺎﻩ
اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ وﻏﻴرﻫﺎ وﻜﺎﻨت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ) ٤,٦٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ  ٦ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٢٢,٠٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(
ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ  ٣ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١٣,٣٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل وﺠود ﻝﻠﻜﺒﻴرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺤطﺎت.
بمقارنة الدراسة الحالية للخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لبحيرة المنزلة بالمستويات المسموح بھا دوليا ً وجد اآلتى:
• وﺠد اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻲ ) (pHﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) (٦.٠-٩.٠ﺒﺠﻤﻴﻊ اﺠزاء اﻝﺒﺤﻴرة.
• وﺠد اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب أﻗل ﻤن اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒـﻪ ) ٤,٠ – ١٢,٦ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﺎﻝﻤﺤطـﺎت ) (٦ ،٤ ،٣وأﻋﻠـﻰ ﻤـن اﻝﺤـدود ﺒﺎﻝﻤﺤطـﺔ )(٥
أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﻤﺤطﺎت ﻓﻬو ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.
• وﺠــود زﻴــﺎدة ﺒﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﺤطــﺎت ﺒﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﺤﻴــوي اﻝﻤﻤــﺘص ﻋــن اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴ ـﺎً ) ٣,٠ – ٦,٠ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر(
وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ) ٥٥,٩٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
• وﺠود زﻴﺎدة ﻤﻠﺤوظﺔ ﺒﺎﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت ) ٢و  ٣و  ٥و  (٦وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٩١,٠٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
بعض الخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لمياه المصارف الرﺋيسية لبحيرة مريوط خالل فبراير :٢٠١٦

ﺘوﺠد ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺎرف أﺴﺎﺴﻴﺔ )اﻝﻘﻠﻌﺔ واﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤوم( ﺘﺼب ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ اﻝﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ واﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
واﻝزراﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط .وأوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ أﻜﺜر اﻝﻤﺼﺎرف ﺘﻠوﺜﺎً .وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
 .١ﺘم ﺘﺴﺠﻴل أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﻠوﺤﺔ ) (‰ ٠,٢٩وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ ﻝﻠﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ) ٠,٦٢ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴم ) (‰ ٢,٨٦و ) ٥,٣٩ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﻌﻤوم ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ‰ ١,٧٤و ٣,٣٤ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(
ﻝدرﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ واﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.
 .٢ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸس اﻻﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (٧,٥٧ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (٨,٦٠ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ ﺒﻤﺘوﺴط
ﻋﺎم )(٨,٠٣
 .٣ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل أى ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ) ٠,٠٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒل ﺘم ﺘﺴﺠﻴل ﻜﺒرﻴﺘﻴد اﻝﻬﻴدروﺠﻴن )١٢,٤٠
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻰ ﻫذا اﻝﻤﺼرف ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ) ٩,١٠ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ ﺒﻤﺘوﺴط
ﻋﺎم ) ٣,٠٣ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
 .٤ﻜﺎﻨت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ) ٣٨,٨٨ (BODﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر ﺴﺠﻠت ﺒﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
 ١٥٥,٥٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ٨٢,١٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر.
 .٥ﻜﺎﻨت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ًﺎ ) ٧٦,٩٢ (CODﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﺠﻠت ﺒﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
 ٣٥٣,٩٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ١٧٩,٤٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:
ثان – مسئول البرنامج الدوري لرصد األراضي الرطبة المصرية
ك /محمد أمين – باحث شئون بيئية ٍ

ﺘراوح ﻗﻴم اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ ﻤﺎﺒﻴن ) ١٠,٣٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( و ) ٩٢,١٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٤٤,٤٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(،
وﺒـﺎﻝﻨﺴﺒـﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) ٤٠,٧٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ١٥١,٤٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة
) ٧٤,٠٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

بعض الخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لمياه المصارف الرﺋيسية لبحيرة مريوط خالل فبراير٢٠١٦

•

أﻤﺎ اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻜﺎن ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ أﻗل ﻤﺤﺘوى ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴل ) ٤,٤٠ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( وﻤﺼرف اﻝﻌﻤوم أﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘوى )٤٦,٧٠
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ٢١,٠٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ،وﺤﻴث أن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف أﻗل ﻤﺤﺘوى ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرﻩ ﻓذﻝك ﻴدل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻌدﻻت اﻝﺼرف اﻝﺼﻨﺎﻋﻰ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎرف ) ﺸرﻜﺎت اﻝﺒﺘرول  ،ﺘﻜرﻴر اﻝﺒﺘرول  ،اﻻﺴﻤﻨت
 ،اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت  ،اﻷدوﻴﻪ  ........اﻝﺦ( .وﻜﺎن ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﻪ أﻗل ﻤﺤﺘوى ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ) ٢٥,٨٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻰ ﺤﻴن
ﻜﺎن ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘوى ) ٦٠,٣٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ٤٥,٧٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية بمثيالتھا من الحدود المسموح بھا دوليا ً وجد اآلتى:
•

ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل -أ وﺠدت أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴًﺎ ) ١٤٠ - ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

•

اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٢٥,٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

المغـذيات:
ﻫﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋن ﻤرﻜﺒـﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴﺔ ذاﺌﺒـــﺔ ﻓـﻰ اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝطﺒـﻴﻌﻴــﺔ وﺘﻌﺘـﺒــر ﻫــذﻩ اﻝﻤرﻜﺒـــﺎت اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ ﻝﺘﻐذﻴــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت ﻓـﻰ
اﻝﺒـﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ  -اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت  -اﻝﻨﺘرات  -اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ(.
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن ) ١٤,٢٥ – ٠,٠٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٢,٣٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(. ﺘراوﺤ ــت ﻗ ــﻴم اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘ ــﺎت ﺒ ــﻴن ) ٣٣٧,٨١ – ٠,٥٣ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻨﻴﺘ ــروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻋ ــﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴـ ـرة ) ٧٦,٠١ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــرﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) ٠,٨٧ – ٠,٠٠٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,١٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(. ﺒـﺎﻝﻨﺴﺒـﻪ ﻝﻠﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﻓﻘد أﺸﺎرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل اﻝﻰ أن أﻗل ﺘرﻜﻴز ) ٢,٩١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻴﻨﻤﺎ أﻜﺒر ﺘرﻜﻴز )٢٧,٤٣ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٧,٨٣ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻜﺎن ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ اﻷﻗل ﺘرﻜﻴ ًاز ﻓﻰ اﻷﻤوﻨﻴﺎ ) ٠,٥٣ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( & اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ) ٤,٣٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( وﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﻪ ﻫو اﻷﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴ ًاز ﻝﻬﻤﺎ ) ٢٦,٦٤ & ١٣,٣٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط
ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف  ١٣,٧٢ & ٥,٨١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن.
 وﻜﺎن ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ أﻗل ﺘرﻜﻴ ًاز ﻓﻰ اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت ) ٠,٣٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( واﻝﻨﺘرات ) ٠,٠٠٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(وﻤﺼرف اﻝﻌﻤوم ﻫو اﻷﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴ ًاز ﻝﻬﻤﺎ ) ٣٦٤,٨٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن &  ٠,٩٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ١٢٥,٧٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن &  ٠,٣٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى (:
 أوﻀـﺤت اﻝﻘﻴﺎﺴـﺎت أن أﻗـل ﺘرﻜﻴــز ﻝﻠﻔوﺴـﻔور اﻝﻔﻌـﺎل ) ١٥,٢٣ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﻓــﻰ ﺤـﻴن أن أﻋﻠـﻰ ﺘرﻜﻴــز )٢١٩٨,٧٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣٦٣,٩١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﻝﻠﻔوﺴﻔﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ.
 ﻜﻤــﺎ ﺘﺒــﻴن ﻤــن اﻝﻘﻴﺎﺴــﺎت أن أﻗــل ﺘرﻜﻴــز ﻝﻠﻔوﺴــﻔور اﻝﻜﻠــﻰ ) ١٠٠,٥١ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( وﻜﺎﻨــت أﻋﻠــﻰ ﺘرﻜﻴــز )٣٣٧٤,٦٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٧٣٣,٢١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

ثان – مسئول البرنامج الدوري لرصد األراضي الرطبة المصرية
ك /محمد أمين – باحث شئون بيئية ٍ

 وﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼــﺎرف ﻓﻜــﺎن ﻤﺼــرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴــﻪ ﻫــو اﻷﻗــل ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل واﻝﻜﻠــﻰ ) ١٦٢,٤٤ & ٥٨,٣٩ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــرﻓوﺴــﻔور( وﻤﺼــرف اﻝﻘﻠﻌــﻪ ﻫــو اﻷﻜﺜ ـر ﺘرﻜﻴـ اًز ﻝﻬﻤــﺎ ) ٢٠٥٧,٩٣ &٢٢٦٤,٧ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻝﻠﻤﺼــﺎرف
) ١٢٧٣,٤٦ & ٨٧٣,٣٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﻝﻜﻼ ﻤن اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.

السليكات الفعالة:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن ) ١٩,٥٥ – ١,٠٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٨,٨٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.
ﻓ ــﻰ ﺤ ــﻴن ﻜ ــﺎن ﻤﺼ ــرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴ ــﺔ ﻫ ــو اﻷﻗ ــل ﺘرﻜﻴ ــز ﻝﻠﺴ ــﻠﻴﻜﺎت ) ١,٧١ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر ﺴ ــﻠﻴﻜﺎ( واﻝﻌﻤ ــوم ﻫ ــو اﻷﻋﻠ ــﻰ ﺘرﻜﻴـ ـ از )٦,٩٤
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.
مما سبق تبين لنا ما يلى:

 اﻝﻤﺤطﺔ ) (٣وﻫﻰ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸرةً ﻫـﻲ أﻜﺜـر اﻝﻤﺤطـﺎت ﺘـﺄﺜ ًار ﺒﺠﻤﻴـﻊ أﻨـواع اﻝﻤﻠوﺜـﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴـﻪ ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت أﻋﻠـﻰﺘرﻜﻴز ﻝﻜﻼ ﻤن اﻷﻤوﻨﻴﺎ ) ١٤.٢٥ﻤﻠﻴﺠرام  /ﻝﺘر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( & اﻝﻨﻴﺘـروﺠﻴن اﻝﻜﻠـﻰ ) ٢٧.٤٣ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( ،اﻝﻔوﺴـﻔور اﻝﻔﻌـﺎل
) ٢١٩٨.٧ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( اﻝﻔوﺴــﻔور اﻝﻜﻠــﻰ ) ٣٣٧٤.٦٩ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( ﺒﺎﻻﻀــﺎﻓﺔ اﻝــﻰ أن ﻤﺤطــﺔ ) ٤اﻝﺤــوض
اﻝرﺌﻴﺴﻰ( أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻓﻲ اﻝﻨﻴﺘرﻴت & اﻝﻨﺘرات ) ٣٣٧.٨١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر &  ٠.٨٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻘد أﺜﺒﺘت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل أن ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﻨوﺒﺎرﻴـﺔ ﻫـﻰ اﻷﻗـل ﺘرﻜﻴـ اًز ﻓـﻰ ﻜـل اﻝﻤﻠوﺜـﺎت ﻓـﻰ ﺤـﻴن ﺴـﺠل ﻤﺼـرف اﻝﻘﻠﻌـﺔ أﻋﻠـﻰﺘرﻜﻴ ــز ﻓ ــﻰ ﻜ ــل اﻝﻤﻠوﺜ ــﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴ ــﺔ ﺤﻴ ــث ﻜ ــﺎن أﻋﻠ ــﻰ ﺘرﻜﻴ ــز ﻓ ــﻰ ﻜ ــﻼ ﻤ ــن اﻝﻤـ ـواد اﻝﻌﺎﻝﻘ ــﺔ اﻝﻜﻠﻴ ــﺔ ) ٦٠.٣ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر(  ،اﻷﻤوﻨﻴ ــﺎ &
اﻝﻨﻴﺘــروﺠﻴن اﻝﻜﻠــﻰ ) ٢٦.٦٤ & ١٣.٣٢ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر ﻨﻴﺘــروﺠﻴن(  ،اﻝﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل واﻝﻜﻠــﻰ )٣٠٥٧.٩٣ & ٢٢٦٤.٧ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر
ﻓوﺴﻔور( ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ) ٩.٦٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية بالمستويات الدولية لمياه البحيرات اتضح مايلى :
 اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٠,٠٠٥ – ٢,٢ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظم أﺤواض اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎءاﻝﻤﺤطﺎت ) ٣أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ() ٤ ،اﻝﺤوض اﻝرﺌﻴﺴﻰ( & ) ٦طﻠﻤﺒﺎت اﻝﻤﻜس( ﻓﻬﻰ ﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح
ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٥,٢٤ & ٢,٣٠ ،١٤,٢٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٥,٠ – ٦٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ٩ & ٨ ,٤) ٧٦,٣٨ & ٣٢٠,٨٧ ،٣٣٧,٨١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) ١٤,٧ – ١٠,٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺤواض اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﺒﺤﻴرة. ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل وﺠدت أﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ١٦ – ٦٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﻌظم أﺤواضاﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ).(١٠ & ٩ ,٥ ,٢ ،١
 ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻨﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ١٠٠ – ٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﺠﻤﻴﻊﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

الفلزات الثقيلة:
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺤدﻴد ﻤﺎﺒـﻴن ) ٢١٢,٣٣ – ٥٨,٦٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٩٩,٧٢ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٩٩,٩٩ – ٥,٩١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٣٥,٠١ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺤﺎس ﻤﺎﺒـﻴن ) ٨,٥٥ – ٠,٧٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٢,٦١ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﻨك ﻤﺎﺒـﻴن ) ٢١,٦٤ – ٥,٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ١٢,٣٣ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜروم ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٤,٨٨ – ٢,٨٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٣,٨٢ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﻜل ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٤,٨٨ – ١,٥٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٣,٤١ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.ثان – مسئول البرنامج الدوري لرصد األراضي الرطبة المصرية
ك /محمد أمين – باحث شئون بيئية ٍ

 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٠,٦٥ – ٠,٠٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٠,٣٢ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝرﺼﺎص ﻤﺎﺒـﻴن ) ١٤,٤٢ – ١,٣٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٤,٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﺌﺒق ﻤﺎﺒـﻴن ) ٠,٠٦٤٩ – ٠,٠٣٧٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٠,٠٤٧٠ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.تركيز العناصر الثقيلة فى عينات مياة المصارف التى تصب فى بحيرة مريوط:

•

ﺴﺠل ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴزات ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺤدﻴد  ،اﻝﻜروم ،اﻝﻨﻴﻜل ) ٣.٤٩ ،٤.٤٨ ، ١٠٥.٢٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻜﻤﺎ
ﺴﺠل ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴزات ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤﺎس ،اﻝزﻨك ،اﻝﻜﺎدﻤﻴوم واﻴﻀﺎ اﻝزﺌﺒق )&٠.١٩ ،١٣.١١ ،٢.٣٥
 ٠.٠٤١١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ( ﻓﻰ ﺤﻴن ﺴﺠل ﻤﺼرف اﻝﻌﻤوم أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻤﻨﺠﻨﻴز & اﻝرﺼﺎص )& ٢١.٩١
 ٤.٧١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ( ،وﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻓﻘد ﺴﺠل ﻤﺼرف اﻝﻌﻤوم أﻗل ﺘرﻜﻴزات ﻝﻠﺤدﻴد  ،اﻝﻜروم  ،اﻝﻜﺎدﻤﻴوم
واﻝزﺌﺒق ) ٠.٠٣٦٨ & ٠.٠١ ،٣.٠٢ ، ٦.٨١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ( وﺴﺠل ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ أﻗل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻝﻜﻼ
ﻤن اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز & اﻝﻨﻴﻜل ) ٠.٨٠ & ٩.٠٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(

ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠل ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻨﺤﺎس ،اﻝزﻨك &

اﻝرﺼﺎص ) ٣.٧٠ & ١.٠٥ ، ٠.٤٦ﻤﻴﻜروﺠرام/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 ﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﺒـﺎﻴﻔﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒـﻴن ) ٦,٩٤٠ – ٤,١٦٩ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎمﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) ٥,٦٥٨ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻝﺘر( ،وﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﻤﺒـﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎ ﺒـﻴن ) ٣,١٠٢ – ١,٧٦٨ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻝﺘر(
ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٢,٢٤٤ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻝﺘر(.
تركيزات المبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكلور الذاﺋبة بمياه مصارف بحيرة مريوط

ﺘراوح ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن  ٧,٣٢٣ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)ﻤﺼرف اﻝﻌﻤوم( إﻝﻰ  ١٢,٣٩١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط  ٩,٤٢٧ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ٣,٦٩٠ ،ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف اﻝﻌﻤوم(
إﻝﻰ  ٦,١٠٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط  ٤,٧٠٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.

الھيدروكربـونات البـترولية الكلية:
ﺘراوح ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒـوﻨﻴﺔ ذات اﻷﺼل اﻝﺒـﺘروﻝﻰ ﻤﺎﺒـﻴن ) ١,٢٣٧ – ٠,٤٨١ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٧٢٩ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
الھيدروكربونات البترولية بمياه المصارف الرﺋيسية لبحيرة مريوط

ﺴﺠﻠت ﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﺴﺘوى ﺘرﻜﻴز اﻝﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ ﺒﻤﺼﺎرف ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﻤﺎﺒﻴن ) ٠,٦٨٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﻪ إﻝﻰ
) ١,١٩٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﻜﻠﻰ ) ٠,٩٢٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

الدالﺋل البـكتيرية )القولون الكلية – البـرازية  -السبـحية(:
 ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺘواﺠد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ) )،Total coliforms (TC) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCﻜﻤﻘﻴﺎس ﻝﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن وﺠﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻨﺴﺎن وذﻝك ﻓﻰ
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب وﻤﻴﺎﻩ اﻻﺴﺘﺤﻤﺎم واﻝﺸواطﺊ وذﻝك ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻨﺴﺎن ﻤن اﻷﻤراض اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات
ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﺼرف اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ )أى أن وﺠود ﻫذﻩ اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ﻴﻌﻨﻰ إﺤﺘﻤﺎﻻت ﻗوﻴﺔ
ﻝوﺠود ﺒﻜﺘرﻴﺎ أﺨرى ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻷﻤراض ﺨطﻴرة(.
 وﻝﻘد اﺴﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ) (European Commision , 1998ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺸواطﺊ واﻻﺴﺘﺤﻤﺎم وﻫو ﻨﻔس اﻝﻤﻘﺎﻴساﻝﻤﺼرى ) (Ministry of health, 1996واﻝذى أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺄﻻ ﺘزﻴد ﻋن  500 cfu/100mlﻤن
ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliforms (TCوأﻻ ﺘزﻴد ﻋن  100cfu/mlﻝﻜل ﻤن ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Fecal coliform (FCوﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ )Fecal (FS
 streptococciﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ .ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺼرى ﻝوزراة اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻜﺎن ) (Ministry of health, ١٩٩٦واﻝذى ﻴﺤدد
ثان – مسئول البرنامج الدوري لرصد األراضي الرطبة المصرية
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ﻋدم زﻴﺎدة اﻝﻌدد اﻝﻜﻠﻰ ﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliforms (TCﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات )ﻤراﺒﻰ اﻻﺴﻤﺎك( ﻋن ٧٠ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠/ﻤل وﻜذﻝك ﻓﻲ
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻋن  ٥٠٠٠ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠/ﻤل.
 وﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﺨزان ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝزراﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼث ﻤﺼﺎرف)اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤوم واﻝﻘﻠﻌﺔ( وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ ) (Ministry of health, ١٩٩٦ﻓﺘﻜون
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺤﻘﻠﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )ﻤﺎﻴو :(٢٠١٦
 - ١ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة
ﻋﺎﻝﻴﻪ:
• اﻝﻤزرﻋﺔ اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة وﺠد أن اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١ﺸرق اﻝﻤزرﻋﺔ( واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٢ﻏرب اﻝﻤزرﻋﺔ( ﺴﺠﻠت أﻋداد ﻤن
اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ.
• اﻝﻤﺤطﺎت ) (٦ ,٥ ,٤ ,٣ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝرﺌﻴﺴﻰ واﻝﻤﺤطﺔ ) (٨اﻝﺠﻨوﺒﻰ اﻝﻐرﺒﻰ واﻝﻤﺤطﺔ ) (٩ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝﺸﻤﺎﻝﻰ اﻝﻐرﺒﻰ ﻓﻰ
اﻝﺤوض اﻝﺸﻤﺎﻝﻰ اﻝﻐرﺒﻰ ﺴﺠﻠت أﻋداد ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﺤطﺔ ) (٧ﻓﻰ
اﻝﺤوض اﻝﺠﻨوﺒﻰ اﻝﻐرﺒﻰ واﻝﻤﺤطﺔ ) (١٠ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝﺸﻤﺎﻝﻰ اﻝﻐرﺒﻰ ﻜﺎﻨت أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر
ﻨظﻴﻔﺔ.

 - ٢ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة:
• اﻝﻤزرﻋﺔ اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١ﺸرق اﻝﻤزرﻋﺔ( ورﻗم ) ٢ﻏرب اﻝﻤزرﻋﺔ( ﻓﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة ﺴﺠﻠت أﻋداد
ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ وﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك.
• ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت ﻓﻰ اﻝﻤزرﻋﺔ اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١ﺸرق اﻝﻤزرﻋﺔ( ورﻗم ) ٢ﻏرب اﻝﻤزرﻋﺔ( واﻝﻤﺤطﺎت
) (٦ ,٥ ,٤ ,٣ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝرﺌﻴﺴﻰ واﻝﻤﺤطﺎت ) (٧،٨ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝﺠﻨوﺒﻰ اﻝﻐرﺒﻰ واﻝﻤﺤطﺎت ) (٩,١٠ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝﺸﻤﺎﻝﻰ
اﻝﻐرﺒﻰ ﺴﺠﻠت أﻋداد ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﺸدﻴدة اﻝﺘﻠوث وﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك.

 -٣ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف )اﻝﻘﻠﻌﺔ واﻝﻌﻤوم( وﺠد أن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق وﺒﺸدة اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﺘﻰ
ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻴﺎﻩ ﺼرف ﺼﺤﻰ وﺘﻌﺘﺒر ﺸدﻴدة اﻝﺘﻠوث وﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرف اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز
أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة )ﻤﺎﻴو
.(٢٠١٦

التحديات التى تواجه تنمية بحيرة مريوط:
 إﻝﻘــﺎء أﻜﺜــر ﻤــن ﻤﻠﻴــون ﻤﺘــر ﻤﻜﻌــب ﻤــن اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﺴــﺎﺌﻠﺔ اﻝﻤﺤﻤﻠــﺔ ﺒﺤـواﻝﻲ  ٢٦٠ط ًﻨــﺎ ﻤــن اﻝﻤـواد اﻝﺼــﻠﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ ﻴوﻤﻴـﺎً ﺒﻐﻴــر
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤوﺠودة ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻷﺴﻜﻨدرﻴﺔ.
 ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻷﺴـﻜﻨدرﻴﺔ ﻴوﻤﻴـﺎً أﻜﺜـر ﻤـن ﻤﻠﻴـون ﻤﺘـر ﻤﻜﻌـب ﻤـن ﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻝﺼـرف اﻝﺼـﺤﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠطـﺔ ﺒﺎﻝﺼـرف
اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻤﺤطﺎت اﻝوﻗود ،وﺘﻠﻘـﻰ ﻨﺼـف ﻫـذﻩ اﻝﻜﻤﻴـﺔ ﺘﻘرﻴﺒـﺎً ﺒﻐﻴـر ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـطﺤﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ أﻤـﺎ
اﻝﻨﺼف اﻵﺨر ﻓﻴﻠﻘﻰ ﺒﻌد ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط.
 ﺘوﺠــد  ٢٠٠أﻝــف ﻓــدان ﻤــن اﻷراﻀــﻲ اﻝزراﻋﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﺼــرف زراﻋــﻲ ﻤﺤﻤــل ﺒﻤﺘﺒﻘﻴــﺎت ﻤﺒﻴــدات ﺤﺸــرﻴﺔ وﻤﺨﺼــﺒﺎت
ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺼل ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﺤﻴرة.
 ﻴﺼب ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ﺤواﻝﻲ  ٧٥٠أﻝف ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﺼرف ﺼﺤﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة واﻝﺘﻲ ﺘﺼب ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤوض ال  ٦٠٠٠وﺘﻜـﺎﺜر
اﻝﺤﺸﺎﺌش داﺨل ﻫذا اﻝﺤـوض واﺤﺘﻼﻝﻬـﺎ ﺤـواﻝﻲ  ٤٠٠٠ﻓـدان ﻤـن ﻤﺴـﺎﺤﺘﻪ ﺒﺴـﺒب ﻫـذا اﻝﺼـرف .ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺼـب ﻤﺼـرف اﻝﺸـرﻗﻴﺔ
 ٧٠٦أﻝف ﻤﺘر ﻤﻜﻌب وﻤﺼرف اﻝﻐرﺒﻴﺔ  ٢٦٤أﻝف ﻤﺘر ﻤﻜﻌب داﺨل اﻝﺒﺤﻴرة.
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 ﻤﺼــﺎﻨﻊ ﺘﻜرﻴــر اﻝﺒﺘــرول ،واﻷﺴــﻤﻨت ،واﻝﺤدﻴــد واﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴــﺎت اﻝﺘــﻰ ﺘﻠــوث اﻝﺒﺤﻴــرة ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺒب اﻨﺘﺸــﺎر
اﻝﺤﺸﺎﺌش واﻝﺒوص وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ داﺨل اﻝﺒﺤﻴرة.

مما سبق يتضح مايلي:
 ﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﺨزان ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝزراﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼثﻤﺼﺎرف رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ )اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤوم واﻝﻘﻠﻌﺔ(.

 اﻝﻤﺤطﺔ ) (٣أﻜﺜر ﻤﺤطﺎت اﻝرﺼد ﺘﻠوﺜﺎً ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸرةً وﻝذﻝك ﻓﻬﻲ أﻜﺜر اﻝﻤﺤطﺎتﺘﺄﺜرً ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻜﻼ ﻤن اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ,اﻷﻤوﻨﻴﺎ ,اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ،اﻝﻔوﺴﻔور
ا
اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻰ .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ أن ﻤﺤطﺔ ) (٤ﺒﺎﻝﺤوض اﻝرﺌﻴﺴﻲ أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻨﻴﺘرﻴت واﻝﻨﺘرات.
 أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻘد أﺜﺒﺘت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل أن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ ﻫﻰ اﻷﻗل ﺘرﻜﻴزاً ﻓﻰ ﻜل اﻝﻤﻠوﺜﺎت ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠل ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴزﻓﻰ ﻜل اﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴث ﻜﺎن أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻓﻰ اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ,اﻷﻤوﻨﻴﺎ ,اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ،اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻰ.
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