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ﻣقدﻣة
تمثل البحيرات المصرية أھمية اقتصادية بالغة نظرا لما تتميز به ﻣن أعماق ضحلة وحركة ﻣياه ھادﺋ;ة وخص;وبة عالي;ة فانھ;ا تعتب;ر
ﻣربى وحضانات طبيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البحيرات ونظرا لم;ا تتع;رض ل;ه ھ;ذه البحي;رات ﻣ;ن
عمليات صرف ﻣس;تمرة لمختل;ف أن;واع الملوث;ات الص;ناعية والص;حية والزراعي;ة ﻣم;ا ي;ؤثر عل;ى ك;ل ﻣ;ن ج;ودة ونوعي;ة ﻣي;اه ھ;ذه
البحيرات وإنتاجھا السمكى .لذلك فان البرناﻣج المقترح للرصد البيئى للبحيرات المصرية يھدف الى المتابعة الدورية لھذه البحي;رات
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:
تقع بحيرة البردويل فى ﻣحافظة شمال سيناء وتشغل ﻣعظم الساحل السيناوى على البحر المتوسط وتمتد بطول  ٨٥كم تقريبا ويصل
أقصى عرض لھا  ٢٢كم وتبلغ ﻣساحتھا حوالى  ٦٥٠كم ،٢وتعتبر بحيرة البردويل ﻣن أھم البحيرات المصرية لكونھا أقل البحيرات
الشمالية تلوثا ً كما أنھا تحتوى على أنواع عالية الجودة ﻣن األسماك والتى يصدر ﻣعظم انتاجھا للخارج  ،وھى ﻣن البحيرات الضحلة
عالية الملوحة حيث يتراوح العمق بھا بين ) ٣ -٠.٣ﻣتر( ويفصل البحيرة عن البحر المتوسط شريط ساحلى رﻣلى يتراوح عرضه ﻣن
 ١٠٠م الى  ١كم وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحتان صناعيتان يطلق عليھا البواغيز حيث يحدث تبادل للمياه بين البحيرة
والبحر المتوسط ﻣن خالل عملية المد والجزر.
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تم أخذ عينات ﻣاﺋية ورسوبية قاعية ﻣن البحيرة بغرض إ جراء التحاليل الھيدروكيمياﺋية  ،األﻣالح المغذية  ،القياسات البكتريولوجية ،
ﻣستويات الفلزات الثقيلة  ،المبيدات الكلورونية وﻣشتقاتھا والھيدروكربونات البترولية الكلية باإلضافة إلى تقدير كتلة الھاﺋمات النباتية
والحيوانية ودراسة بعض الخواص الجيوكيمياﺋية بھا.
تتم عملية الرصد ﻣن خالل  ١٢نقطة ﻣوزعة لتشمل ﻣساحة البحيرة والمصارف التي تصب عليھا  ،وفيما يلى بيان بنتاﺋج تحليل عينات
المياه والرواسب التى جمعت ﻣن البحيرة والمصارف.
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نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة:
درﺠــﺔ ﺤ ـ اررة اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ ﻤــن أﻫ ــم اﻝﻌواﻤــل اﻝﻤــؤﺜرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴ ــﺔ ﻜﻜــل .ﺤﻴ ــث ﺘ ــؤﺜر ﻋﻠـ ـﻰ ﻨﺸ ــﺎط ﻜ ــل اﻝﻜﺎﺌﻨ ــﺎت اﻝﺤﻴــﺔ اﻝﻤوﺠــودة ﻓ ــﻲ
اﻝﻤﺴـطﺤﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ ﻤــن أﺴــﻤﺎك وﻫـوام ﺤﻴواﻨﻴــﺔ وﻫﺎﺌﻤــﺎت ﻨﺒﺎﺘﻴــﺔ وﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ .ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ ﻝﺘﺄﺜﻴرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل اﻝﺨﺼــﺎﺌص اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴــﺔ واﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴــﺔ
ﻝﻠﻤﻴــﺎﻩ .وﻗــد ﺘراوﺤــت درﺠــﺔ ﺤ ـ اررة ﻤﻴــﺎﻩ ﺒﺤﻴ ـرة اﻝﺒردوﻴــل ﻤــﺎ ﺒــﻴن ) ٢٤,٥٠ – ٢٢,٥٠درﺠــﺔ ﻤﺌوﻴــﺔ( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة )٢٣,٨٨
درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
ﺘﻌﺒر درﺠﺔ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻗدرة اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔـﺎذ ﺨـﻼل اﻝﻤﻴـﺎﻩ ،ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل درﺠـﺔ اﻝﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ أﺤـد اﻝﻌواﻤـل اﻝﻬﺎﻤـﺔ اﻝﻤـؤﺜرة ﻋﻠـﻰ
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘم داﺨل اﻝﻤﺴطﺤﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ .وﺘﺘﺄﺜر درﺠﺔ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﻜﻤﻴـﺔ اﻝﻤـواد اﻝﻌﺎﻝﻘـﺔ اﻝﻤوﺠـودة ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺤﻴـث ﻴوﺠـد داﺌﻤـﺎ
ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻜﺴــﻴﺔ ﺒــﻴن درﺠــﺔ ﺸــﻔﺎﻓﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ وﻜﻤﻴــﺔ اﻝﻤ ـواد اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ .وﻗــد ﺘراوﺤ ـت ﻗــﻴم ﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻴــﺎﻩ ﺒﺤﻴ ـرة اﻝﺒردوﻴــل ﻤــﺎ ﺒــﻴن )- ١٠٠
٢٠٠ﺴم( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١٤٧,٩٢ﺴم(.

الملوحة:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻤﻠوﺤﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة أﻋﻠـﻰ ﻤـن ﻤﺜﻴﻼﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـر اﻝﻤﺘوﺴـط وذﻝـك ﻨﺘﻴﺠـ ًﺔ ﻝﻀـﺤﺎﻝﺔ ﺒﺤﻴـرة اﻝﺒردوﻴـل وﺘﻌـرض ﻤﻴﺎﻫﻬـﺎ
ﻝﻠﺘﺒﺨر اﻝﻤﺴﺘﻤر .ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎوت درﺠﺔ ﻤﻠوﺤﺔ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻔﺎوﺘﺎً واﻀﺤﺎً ﺒﻴن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻘرﺒﻬﺎ أو ﺒﻌدﻫﺎ ﻤـن اﻝﺒـواﻏﻴز ،ﺤﻴـث ﺘﻘـل
ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺒوﻏﺎز ,ﺤﻴث ﺘراوﺤت اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن ) (‰ ٥٨,٣٣ – ‰ ٣٩,٥٢وﻜﺎن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ).(‰ ٤٢٦,٠٢

درجة التوصيل الكھربي:
ﺘراوﺤـت ﻗــﻴم اﻝﺘوﺼــﻴل اﻝﻜﻬرﺒــﻲ ﺒـﻴن أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ) ٥٧,١٠ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴـم( ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ) ٧٩,٩١ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( وﻜــﺎن
اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٦٥,٣٣ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجيني:
أوﻀــﺤت اﻝد ارﺴ ــﺔ أن ﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـ ـرة ﺘﻘ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻝﺠﺎﻨ ــب اﻝﻘﻠــوي وﺘراوﺤ ــت ﻗ ــﻴم اﻷس اﻝﻬﻴ ــدروﺠﻴﻨﻰ ﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﺒ ــﻴن ).(٧,٤١ – ٧,١٠
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ).(٧,٢٦

األكسجين الذاﺋب:
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ﻴﻤﺜل اﻷﻜﺴﺠﻴن أﺤد أﺴﺒﺎب ﺒﻘﺎء اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض .واﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝـذاﺌب ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻝـﻪ اﻝـدور اﻷﻜﺒـر واﻝﻤـؤﺜر ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺨﺼـﺎﺌص
اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ــﺔ واﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴ ــﺔ واﻝﺤﻴوﻴــﺔ داﺨ ــل اﻝﻤﺴ ــطﺤﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ .وﻗــد ﺘـ ـراوح ﺘرﻜﻴ ــز اﻷﻜﺴ ـﺠﻴن اﻝ ــذاﺌب ﺒــﻴن ) ٦,١٤ – ٤,٠٥ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٥,١٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD
ﻴﻌﺒر اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﻋن ﻜﻤﻴﺔ اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒواﺴطﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﺒﺤﻴـث ﻜﻠﻤـﺎ زادت ﻗﻴﻤـﺔ اﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠك
ﺤﻴوﻴـﺎً ﻜﺎﻨــت دﻝـﻴﻼً ﻋﻠــﻰ ﺘﻠـوث اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺤﻴــث ﺘراوﺤـت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﺤﻴوﻴـﺎً ﺒـﻴن ) ٢,١٠ – ٠,٠٢ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم
ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٠,٧٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيمياﺋي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﻴن ) ١٧,١٠ – ٨,٠١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ١١,٧٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكبريتيدات:
أوﻀــﺤت اﻝد ارﺴــﺔ ﻋــدم ﺘﺴــﺠﻴل أي وﺠــود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴــدات ﻓــﻲ ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرة ﻨﺘﻴﺠـ ًﺔ ﻝزﻴــﺎدة ﺘرﻜﻴــز اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝــذاﺌب ﻓــﻲ ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ط ـوال
اﻝﻌﺎم وﻜذﻝك ﻋدم وﺠود ﻤﺼﺎدر ﺘﻠوث ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة .وﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘوﻀﺢ ﻨﻘﺎء وﺠودة ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﺒردوﻴل.
بمقارنة الدراسة الحالية للخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لبحيرة البردويل بالمستويات المسموح بھا دوليا ً وجد اآلتى:
• ﺴﺠل اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (pHﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) (٩,٠ – ٦,٠ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم .(٧,٢٦
• ﺴــﺠل اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝــذاﺌب ﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﻓــﻲ ﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴ ـﺎً ) ١٢,٦ - ٤,٠ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﺠﻤﻴــﻊ ﻤواﻗــﻊ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم
) ٥,١٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺴــﺠل اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﺤﻴوﻴ ـﺎً ) (BODﻤﺴــﺘوﻴﺎت أﻗــل ﻤــن اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒــﻪ دوﻝﻴ ـﺎً ) ٦,٠-٣,٠ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﺠﻤﻴــﻊ ﻤواﻗــﻊ
اﻝﺒﺤﻴرة.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:
 ﺘ ـراوح ﻗــﻴم اﻝﻜﻠوروﻓﻴــل -أ ﺒــﻴن ) ٠,٧٥٤ – ٠,٠٨٦ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻜﻠوروﻓﻴــل( وﻤﺘوﺴــط ﻤﺤﺘــوى اﻝﻜﻠوروﻓﻴــل ﻓــﻰ اﻝﺒﺤﻴـ ـرة )٠,٢٤٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(.
 -ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ٢٣,٠٧٠ – ٢,٩٤٠ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٧,٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

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 اﻝﺒﻴﺌـ ـﺔ
اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ  -اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت  -اﻝﻨﺘرات  -اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ(.
•

ﺘراوﺤت اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن ) ٠,١٣٤ – ٠,٠٠٨ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ﻴﺼل اﻝﻰ ) ٠,٢١٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر
ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

اﺘﻀﺢ أن اﻝﻨﺘرﻴت ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻀﺌﻴﻠﻪ ﺠدًا وﻴﺘراوح ﺒﻴن ) ١١,٣٨٥ – ١,٩١٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة
) ٤,١٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) ٠,٠٥٠ – ٠,٠١١ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٠٣٢ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

أﻤﺎ اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴن ) ١,٥٥٧ – ٠,٦٨٥ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة )٠,٩٥٦
ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى(:
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•

أظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﺘرﻜﻴز اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل ﻀﺌﻴل ﺤﻴث ﺘراوح ﺒﻴن ) ١٢,٣٣٥ – ٢,٦٨٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٧,٤١٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

•

ﺘرﻜﻴز اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻰ ﺘراوح ﺒﻴن ) ٨٠,٨٨٧ – ٣٤,٦٦٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة )٤٧,٧٨٠
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

السليكات الفعالة:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٠,٨٥٩ – ٠,٠٣٨ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٣٢٣ﻤﻠﻴﺠ ارم/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻼﺤظ أن ﺒﺤﻴرة اﻝﺒردوﻴل ﻨظﻴﻔﺔ وﺘرﻜﻴز ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﻘرﻴﺒﺎً أﻗل اﻝﺒﺤﻴرات ﻜﻠﻬﺎ ﻝﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر وﻤﺘﻘﺎرﺒﻪ
ﺠداً وﻜﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺤدود ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر وذﻝك ﻝﻌدم ﺼب أي ﻤﻠوﺜﺎت ﺒﻬﺎ ﺴواء ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ ﻓﺎﻝﺘﻐﻴرات ﺒﻬﺎ طﻔﻴﻔﺔ.

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

ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ وﺠدت أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً )  ١٤٠ - ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة.

•

اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت ﻓﻰ ﺤدود أﻗل ﻤن اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) ٢٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

•

اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٢,٢ – ٠,٠٠٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.

• اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٦٠ – ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
• اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴر ) ١٤,٧ – ١٠,٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ وﺠدت أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ١٦ – ٦٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ١٠٠ – ٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.

الفلزات الثقيلة:
•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺤدﻴد ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٣٣,٢٦ – ٤,٥٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١٥,٣٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٢٨,١٨ – ١,٢٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١١,٩٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺤﺎس ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٢,٣٨ – ٠,٠٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٦٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﻨك ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٩٩,١٩ – ٥,٨٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣٦,٦٤ﻤﻴﻜروﺠ ارم/ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜروم ﻤﺎ ﺒﻴن ) ١,٩١ – ١,١١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١,٤٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﻜل ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٨,٤٤ – ١,٢٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٤,١١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤﺎ ﺒﻴن ) ١,٦٣ – ٠,٣٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٩٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝرﺼﺎص ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٣,٢٢ – ٠,٧٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١,٢٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﺌﺒق ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٠,٠٤٨١ – ٠,٠٢٨٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٠٤١٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور )-: (PCBs
•

ﺘراوﺤت ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﺒﺎﻴﻔﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsﻤﺎ ﺒﻴن ) ١,٦٥٤ – ١,١٠٣ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
) ١,٣٩١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر(.

•

وﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎ ﺒﻴن ) ٣,٥٢٤ – ٠,٩٨٠ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم )١,٦٩٨
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر(.

الھيدروكربونات البترولية الكلية -:
ﺘراوح ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ ذات اﻷﺼل اﻝﺒﺘروﻝﻰ ﻤﺎﺒﻴن ) ٠,٥٠ – ٢,٦٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١,١٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
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الدالﺋل البكتيرية )القولون الكلية – البرازية  -السبحية( -:
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 ﻝﻺﻨﺴـﺎن وذﻝـك ﻓـﻲ
ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺸــرب وﻤﻴــﺎﻩ اﻻﺴــﺘﺤﻤﺎم واﻝﺸ ـواطﺊ وذﻝــك ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن اﻷﻤ ـراض اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺘﻘــل ﻋــن طرﻴــق اﻝﻤﻴــﺎﻩ وﻜــذﻝك ﻓــﻲ ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـرات
ﻝﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻝﺜــروة اﻝﺴــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻷﺴــﻤﺎك ﻤــن ﺘــﺄﺜﻴر ﺼــرف اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ )أي أن وﺠــود ﻫــذﻩ اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ ﻴﻌﻨــﻰ اﺤﺘﻤــﺎﻻت ﻗوﻴــﺔ
ﻝوﺠود ﺒﻜﺘرﻴﺎ أﺨرى ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻷﻤراض ﺨطﻴرة(.
وﻝﻘــد اﺴــﺘﺨدم ﻤﻘﻴــﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻷوروﺒﻴــﺔ )(European commission, 1988

ﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺸ ـواطﺊ واﻻﺴــﺘﺤﻤﺎم وﻫــو ﻨﻔــس اﻝﻤﻘﻴ ـﺎس

اﻝﻤﺼري ﻝو ازرة اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻜﺎن ) (Ministry of health, 1996واﻝذي أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺒـﺄﻻ ﺘزﻴـد ﻋـن )٥٠٠
ﺨﻠﻴـﺔ١٠٠ /ﻤـل( ﻤـن ﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ) Total coliforms (TCوأﻻ ﺘزﻴـد ﻋـن ) ١٠٠ﺨﻠﻴـﺔ ١٠٠ /ﻤـل( ﻝﻜـل ﻤـن ﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ Fecal coliform
) (FCوﺒﻜﺘﻴرﻴ ــﺎ ) Fecal streptococci (FSﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘـ ـواﻝﻲ .ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴــﺎس اﻝﻤﺼ ــري ﻝــو ازرة اﻝﺼ ــﺤﺔ واﻝﺴــﻜﺎن )٢٠٠٠
 (Ministry of health,واﻝذي ﻴﺤدد ﻋدم زﻴﺎدة اﻝﻌدد اﻝﻜﻠﻰ ﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliforms (TCﻓﻲ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات )ﻤ ارﺒـﻲ اﻷﺴـﻤﺎك(
ﻋن ) ٧٠ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠ /ﻤل( ﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻋن ) ٥٠٠٠ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠ /ﻤل(.
ﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة اﻝﺒردوﻴل ﻤن أﻨﻘﻰ ﺒﺤﻴرات ﻤﺼر اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼﺎرف وﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤﻤﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻝك وﻋﻨد
ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ ) (Ministry of health, ٢٠٠٠ﻓﺘﻜون ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺤﻘﻠﻴﺔ )ﻤﺎﻴو :(٢٠١٦
 - ١ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة
ﻋﺎﻝﻴﻪ وﺠد أن ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻨطﺎق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة ﻨظﻴﻔﺔ
ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻤﺎﻴو  (٢٠١٦ﺤﺴب ﻤﻘﻴﺎس و ازرة اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻤﺼرى.
 - ٢ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻠﻬﺎ( ﻓﺄن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ
ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة  ،وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻠﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ وﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ وﺼﻴد اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن
اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦

التحديات التى تواجه تنمية بحيرة البردويل:
• إﻨﺴداد اﻝﺒواﻏﻴز.
•

ﻗﻠﺔ اﻝوﻋﻰ اﻝﺒﻴﺌﻰ ﻝدى ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺼﻴﺎدﻴن.

•

ﻤﺸروع وزارة اﻝزراﻋﺔ ﻻﺴﺘﺼﻼح  ٤٠٠اﻝف ﻓدان واﻝذى ﺴﻴؤدى إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﻜﺒﻴـر ﺒﻜـل ﻤـن ﺨـواص اﻝﻤﻴـﺎﻩ واﻝﺘرﻜﻴـب اﻝﻨـوﻋﻰ
ﻝﻼﺴﻤﺎك ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة.

ﻣما سبق يتضح اآلتي:


ﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة اﻝﺒردوﻴل ﻤﺤﻤﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ وذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼﺎرف ﻝذا ﻓﻬﻰ ﺘﻌﺘﺒر أﻨﻘﻰ ﺒﺤﻴرات ﻤﺼر اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ.



ﻨﺘﻴﺠ ًﺔ ﻝزﻴﺎدة ﺘرﻜﻴز اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة طوال اﻝﻌﺎم وﻜـذﻝك ﻋـدم وﺠـود ﻤﺼـﺎدر ﺘﻠـوث ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ﻓـﺈن ﻨﺘـﺎﺌﺞ
اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬﻴدروﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘوﻀﺢ ﻨﻘﺎء وﺠودة ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﺒردوﻴل.



ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺤﻴرة اﻝﺒردوﻴل ﺒﻀﻌف ﺘرﻜﻴز اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﻬﺎ ﺤﻴث أﻨﻬـﺎ ﺘﻘرﻴﺒـﺎً أﻗـل اﻝﺒﺤﻴـرات ﻜﻠﻬـﺎ ﺘرﻜﻴـ ازً ﻝﻜـل ﻤـن اﻝﻤﻐـذﻴﺎت واﻝﻌﻨﺎﺼـر
اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ وﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺠداً ﻓﻲ ﺤدود ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر وذﻝك ﻝﻌدم ﺼب أي ﻤﻠوﺜﺎت ﺒﻬﺎ ﺴواء ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ وﻝـذﻝك ﻓـﺎﻝﺘﻐﻴرات
ﺒﻬﺎ طﻔﻴﻔﺔ.

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

