وزارة الدولة لشئون البيئة
جھاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
اإلدارة المركزية لنوعية المياه

ﻣلخص
نتاﺋج الرحلة الحقلية الرابعة " ﻣايو " ٢٠١٦
لبرناﻣج الرصد البيئى للبحيرات الشمالية
" بحيرة البرلس "

ﻣقدﻣة:
تمثل البـحيرات المصرية أھمية اقتصادية بـالغة نظرا لما تتميز بـه ﻣن أعماق ضحلة وحركة ﻣياه ھادﺋة وخصوبـة عاليDة فإنھDا تعتبDـر
ﻣربـى وحضانات طبـيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البـحيرات ونظرا لمDا تتعDرض لDه ھDذه البDـحيرات ﻣDن
عمليات صرف ﻣستمرة لمختلف أنواع الملوثات الصناعية والصحية والزراعية ﻣما يؤثر على كل ﻣن جودة ونوعية ﻣياه ھذه البـحيرات
وإنتاجھا السمكي .لذلك فان البـرناﻣج المقترح للرصد البيئي للبـحيرات المصرية يھدف إلى المتابـعة الدورية لھذه البـحيرات للوقوف على
الظروف البـيئية والملوثات المؤثرة عليھا في األوقات و األﻣاكن المختلفة بـغرض وضع بDـرناﻣج قDوﻣي للحDد ﻣDن تDأثير ھDذه الملوثDات
ووقف التدھور المستمر للبـحيرات ووضع الخطط المستقبـلية لحمايتھا وحل ﻣشاكلھا وتنميتھا المستداﻣة.

وصف البـحيرة
بحيرة البرلس ﻣن أقدم البحيرات المصرية وأعرقھا وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحة بوغاز البرلس وبالنيل بواسطة قناة برﻣبال
التي أنشئت في عام  ١٩٢٦لتغذية البحيرة بالكميات الوفيرة ﻣن ﻣياه النيل واألسماك النيلية.
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وتحد بحيرة البرلس المزارع السمكية والقرى واألراضي الزراعية .حيث تعد البحيرة بمثابة خزان لمياه الري المنصرفة ﻣDن األراضDي
الزراعية .يصب فى البحيرة عدد  ١٠ﻣصارف رﺋيسية .تبلغ المساحة الكلية لبحيرة البرلس حوالى  ٤٦٣.٨١ﻣليون ﻣتر ﻣربع )أي ﻣDا
يعادل حوالي  ٧٠ألف فدان( ،تغطى النباتات نسبة  ٪٤٥.٩٤ﻣن المساحة الكلية للبحيرة ،في حين أن المياه المفتوحة يمثل الجزء المتبقى
ﻣن المساحة اإلجمالية للبحيرة  .٪٥٤.٠٦وتعتبر بحيرة البرلس حوض ﻣاﺋى ضحل تتراوح عمق المياه بالبحيرة بين  ١٨٠-٣٠سم ،فى
حين بلغ ﻣتوسط عمق ﻣياھھا حوالي  ٨٠سم.
تمت عملية الرصد ﻣن خالل ) (١٢نقطة ﻣوزعة لتشمل ﻣساحة البحيرة والمصارف التي تصب عليھا
المحطة
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أﻣام ﻣصب ﻣصرف شرق البرلس
أﻣام البوغاز
البوالق
أﻣام ﻣصب ﻣصرف ٧
الزنقة )وسط البحيرة أبعد ﻣحطة عن ﻣصادر التلوث(
الطويلة )وسط البحيرة شمال ﻣصب ﻣصرفي  ٨و (٩
الشخلوية )تتوسط ﻣصب ﻣصرفي  ٨و (٩
ﻣس طرو )شمال البحيرة(
أبو عاﻣر )شمال غرب البحيرة (
البركة و تتوسط القطاع الغربي في البحيرة
أﻣام ﻣصب ﻣصرف ) (١١الھوكسا
أﻣام ﻣصب ترعة برﻣبال )ﻣصب ﻣياه النيل في البحيرة(

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البـحيرة
درجة الحرارة:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﺠود ﺘﻔﺎوت طﻔﻴف ﻓﻲ درﺠﺔ ﺤ اررة اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻴرﺠﻊ ﻫذا اﻝﺘﻔﺎوت ﻝﻌـدد ﺴـﺎﻋﺎت ﺸـروق
اﻝﺸﻤس ﻓﻲ اﻝﻴوم ووﻗت ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻴﻨﺔ .وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤـﺔ )  ١٩,٧٠درﺠـﺔ ﻤﺌوﻴـﺔ( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ُﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ) ٢٢,٠٠درﺠـﺔ ﻤﺌوﻴـﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٢٠,٧٥درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
أوﻀــﺤت اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻤﻴــز ﻤﻴــﺎﻩ ﺒﺤﻴـرة اﻝﺒـرﻝس ﺒﺎﻝﻌﻜــﺎرة اﻝواﻀــﺤﺔ ﺤﻴــث ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻝﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒــﻴن ) ٧٥ - ١٥ﺴــم( ﺤﻴــث ﺴــﺠﻠت
أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﻤﺤطـﺔ ) ١١أﻤــﺎم ﻤﺼــب ﻤﺼــرف اﻝﻬوﻜﺴــﺎ( ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﻤﺤطــﺔ ) ٢أﻤــﺎم اﻝﺒوﻏــﺎز( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة
) ٢٧,٥٠ﺴم(.

الملوحة:
أوﻀــﺤت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ أن ﻫﻨــﺎك ﺘﻔﺎوﺘ ـﺎً ﻤﻠﺤــوظ ﺒــﻴن ﻤﻠوﺤــﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺒــﺎﻝﻘرب ﻤــن اﻝﺒﺤــر اﻝﻤﺘوﺴــط )ﻋﻨــد اﻝﺒوﻏــﺎز( وﺒــﻴن ﺒــﺎﻗﻲ
ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻝﻠﻤﻠوﺤﺔ ) (‰ ٣٨,٨٨ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ رﻗـم) ٢أﻤـﺎم اﻝﺒوﻏـﺎز( وﺘﻘـل درﺠـﺔ اﻝﻤﻠوﺤـﺔ ﺒﺸـﻜل ﻤﻠﺤـوظ
ﻓــﻲ وﺴــط وﻏــرب اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﺤﻴــث وﺼــﻠت إﻝــﻰ ) (‰ ١,٤١ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١١ﻏــرب اﻝﺒﺤﻴ ـرة أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝﻬوﻜﺴــﺎ( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ
اﻝﺒﺤﻴرة ).(‰ ٩,٥٢

درجة التوصيل الكھربى:
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻝﺘوﺼــﻴل اﻝﻜﻬرﺒــﻲ ﺒــﻴن ) ٦٠,٧٥ – ٢,٦٨ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١١ﻏــرب اﻝﺒﺤﻴ ـرة أﻤــﺎم
ﻤﺼــرف اﻝﻬوﻜﺴــﺎ( وأﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ٢أﻤــﺎم اﻝﺒوﻏــﺎز( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ) ١٥,٩٥ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( .وﻴﺘﻀــﺢ أن ﻗــﻴم اﻝﺘوﺼــﻴل
اﻝﻜﻬرﺒــﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴــب طردﻴ ـﺎً ﻤــﻊ درﺠــﺔ اﻝﻤﻠوﺤــﺔ ,ﺤﻴــث ﺘــزداد ﻓــﻲ اﻝﻘطــﺎع اﻝﺸــرﻗﻰ ﻤــن اﻝﺒﺤﻴ ـرة وﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺈﺘﺠــﺎﻩ اﻝﺒوﻏــﺎز ،ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺘﻘــل ﺒﺸــﻜل
ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻐرﺒﻲ ﻝﻠﺒﺤﻴرة ﺒﺴﺒب ﺘﺄﺜﻴر ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﺤﻴرة.
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األس الھيدروجينى:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻲ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) (٨,٥٩ – ٧,٥٨ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ).(٨,٢٨

األكسجين الذاﺋب:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﺘوزﻴﻊ ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝـذاﺌب ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ﻏﻴـر ﻤﻨﺘظﻤـﺎً ,وﺘراوﺤـت ﺒـﻴن ) ٩,٣٥ – ١,٦٣ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( وﻗـد ُﺴـﺠﻠت
أﻗـ ــل ﻗﻴﻤـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻤﺤطـ ــﺔ ) ١١أﻤـ ــﺎم ﻤﺼـ ــب ﻤﺼـ ــرف اﻝﻬوﻜﺴـ ــﺎ( وأﻋﻠـ ــﻰ ﻗﻴﻤـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻤﺤطـ ــﺔ ) ٨اﻝﻤﻘﺼـ ــﺒﺔ( ﺒﻤﺘوﺴ ـ ـط ﻋـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـ ـرة
)٦,٨٣ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﺤﻴوﻴ ـًﺎ ﺒــﻴن ) ٧٥,٢٠ – ١,٩٥ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤط ـﺔ ) ٢أﻤــﺎم اﻝﺒوﻏــﺎز(
وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٧اﻝﺸﺨﻠوﺒﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٢٠,٥٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيمياﺋي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺎً ﺒــﻴن ) ١٣١,٤٠ – ٤٦,٣٨ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤطﺘــﻴن ) (٩وأﻋﻠــﻰ
ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﺒرﻝس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٧٠,٨٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
وﻗد ﺘﺄﺜرت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص واﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎً ﺒﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻠوﺜﺎت ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝداﺨل إﻝﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ﻴﻼﺤظ زﻴﺎدة
ﺘرﻜﻴزﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف.

الكبريتيدات :
ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠود اﻝﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﻓﻰ ﻫدا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم.
بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية للخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لبحيرة البرلس بالمستويات المسموح بھا دوليا ً وجد اآلتى:
• وﺠدت ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷس اﻻﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (pHﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) (٦,٠ – ٩,٠ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة.
•

وﺠد اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٤,٠ – ١٢,٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة ﻓـﻰ ﻫـذا اﻝوﻗـت
ﻤن اﻝﻌﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﻤﺤطﺔ ) (١ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴز ) ١,٦٣ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص أﻗل ﻤن أو ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٣,٠ – ٦,٠ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻤواﻗـﻊ اﻝﺒﺤﻴـرة
ﻓﻴﻤ ـ ــﺎ ﻋ ـ ــدا اﻝﻤﺤطـ ـ ـﺎت  ١و ٧و ١١و ٢٩,٢٥) ١٢و ٧٠,٢٠و ٥٦,٥٥و ٤٦,٨٠ﻤﻠﻴﺠـ ـ ـرام /ﻝﺘ ـ ــر( ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﺘـ ـ ـواﻝﻰ ﺒﻤﺘوﺴ ـ ــط ﻋ ـ ــﺎم
) ٢٠,٥٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

بعض الخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لمياه المصارف الرﺋيسية بحيرة البرلس خالل ﻣايو ٢٠١٦
ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺘﻲ ﺘﺼب ﻓﻲ ﺒﺤﻴرة اﻝﺒرﻝس ﻜﺎﻷﺘﻲ:
 -١ﺘم ﺘﺴﺠﻴل أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ) ٠.٢٧ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ودرﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ) (‰ ٠.١٤ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﻬوﻜﺴﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴم ) ٢.٢٤ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( و) (‰ ١.٣٤ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﺒرﻝس ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١.٠٦ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم & ٠.٦٠
 (‰ﻝﻠﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ودرﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.
 -٢ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸس اﻷﻴدروﭽﻴﻨﻰ  ٧.٥٥ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﻬوﻜﺴﺎ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  ٨.١٢ﺒﻘﻨﺎل ﺒرﻤﺒﺎل ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﻤﺼﺎرف .٧.٨٦
 -٣ﺴﺠﻠت اﻗل ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻜﺴﭽﻴن اﻝذاﺌب ﺒﻤﺼرف اﻝﻬوﻜﺴﺎ ) ١.٧١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  ٧.٦٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ
ﻤﺼرف ﺘﻴرة ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ٤.٩٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر.
 -٤ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﭽﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺤﻴوﻴﺎً  ٦.٣٤ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر ﺴﺠﻠت ﺒﻘﻨﺎل ﺒرﻤﺒﺎل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ٧٦.٠٥
ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرف  ٩ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف  ٤١.٧١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر .
 -٥ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﭽﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ًﺎ  ٧٧.٢٩ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرف اﻝﺒرﻝس ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ٢٠٠.٩٧
ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرﻓﻰ اﻝﻬوﻜﺴﺎ و ٧ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ١٤٤.٢٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر.
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 -٦ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﭽﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻋﻀوﻴﺎ  ٤.١٦ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرﻓﻰ ﻏرب ﻝﺒرﻝس وﻗﻨﺎل ﺒرﻤﺒﺎل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ
 ٩.٦٠ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرف  ٧ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف  ٦.٣٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر .
 -٧ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل اى ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ ﻫدا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم.

الكلوروفيل-أ والمواد العالقة الكلية-:


ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) ٤,٨٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴـل( و ) ٨٧,٠١ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻜﻠوروﻓﻴـل( ﺒﻤﺘوﺴـط
ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣٢,٨٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(.



وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ٤١٦,٦٠ – ٢٥,٩٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٢٢٤,٣٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية بمثيالتھا ﻣن الحدود المسموح بھا دوليا وجد التالى:
• ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ وﺠدت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴًﺎ ) ١٤٠ – ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
• اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٢٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
 أﻤ ــﺎ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻓﻜ ــﺎن ﻤﺼ ــرف ﻏ ــرب اﻝﺒـ ـرﻝس أﻗ ــل ﻤﺤﺘ ــوى ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴ ــل ) ٤,٨٤ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻜﻠوروﻓﻴ ــل( وأﻋﻠ ــﻰ ﻤﺤﺘ ــوى ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴ ــل
ﺒﻤﺼرف ﺘﻴرﻩ ) ٦٥,٣٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ٣٤,٥٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(.
 ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻤﺼــرف اﻝﺨﺎﺸــﻌﺔ أﻋﻠــﻰ ﻤﺤﺘــوى ﻝﻠﻤـواد اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ ) ٢٢٠,٥٠ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( ﻓــﻰ ﺤــﻴن ﻜــﺎن ﻤﺼــرف اﻝﻬوﻜﺴــﺎ أﻗــل ﻤﺤﺘــوى ﻝﻠﻤـواد
اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ) ٢٥,٣٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ٨٩,٠٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

المغذيات :
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﻜﺒﺎت ذاﺌﺒـﺔ ﻓﻰ اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ وﺘﻌﺘـﺒر ﻫـذﻩ اﻝﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ ﻝﺘﻐذﻴــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌــﺔ
اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ وﻫذﻩ اﻷﻤﻼح إﻤﺎ أن ﺘﻜون ﻤرﻜﺒﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴﺔ وﻓوﺴﻔورﻴﺔ أو ﺴﻠﻴﻜﺎت.
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن ) ١,٧٨ – ٠,٠٣٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٤٠١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(. ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﻴﺘرﻴت ﺒﻴن ) ٩٩٥,٦٩ – ٤,٣٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١٩١,١٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(. وﻗد ﺘراوﺤت اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) ١,٠١٣ – ٠,٠٣٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٢٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.ـز ) ٣,٦٩ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر
 وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﻪ ﻝﻠﻨﻴﺘـروﺠﻴن اﻝﻜﻠـﻰ ﻓﻘـد أﺸـﺎرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴـل اﻝـﻰ أن أﻗـل ﺘرﻜﻴـز ) ٠,٥٢ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( وأﻜﺜرﻫـﺎ ﺘرﻜﻴ اًﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١,٦٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
 أﻤ ــﺎ اﻝﻤﺼ ــﺎرف ﻓﻜـ ــﺎن ﻤﺼ ــرف ) (٨أﻋﻠـ ــﻰ ﻗﻴﻤـ ــﺔ ﻝﻸﻤوﻨﻴـ ــﺎ ) ٢,٦٤ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻨﻴﺘـ ــروﺠﻴن( ،ﻝﻠﻨﻴﺘـ ــروﺠﻴن اﻝﻜﻠـ ــﻰ ) ٤,٧٩ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘـ ــرﻨﻴﺘروﺠﻴن( وﻤﺼرﻓﻰ اﻝﺨﺎﺸﻌﻪ و اﻝﺒرﻝس ﻝﻠﻨﺘرﻴت واﻝﻨﺘرات ) ٨٤١,٠٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن &  ٠,٥٤٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( ﻋﻠـﻰ
اﻝﺘواﻝﻰ .ﻓﻰ ﺤﻴن ﻜﺎن ﻤﺼرف ﺘﻴرﻩ اﻷﻗـل ﻗـﻴم ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﻪ ﻝﻜـل ﻤـن )اﻝﻨﻴﺘرﻴـت ،اﻝﻨﺘـرات( ,وﺒرﻤﺒـﺎل اﻷﻗـل )ﻝﻸﻤوﻨﻴـﺎ واﻝﻨﻴﺘـروﺠﻴن اﻝﻜﻠـﻰ( ﻋﻠـﻰ
اﻝﺘواﻝﻰ.

ﻣركبات الفوسفور )الفوسفات الفعال و الفوسفات الكلى(:
• أوﻀــﺤت اﻝﻘﻴﺎﺴــﺎت أن أﻗــل ﺘرﻜﻴــز ﻝﻠﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل واﻝﻜﻠ ــﻰ ) ٧٣,٧٧ & ١١,١١ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( واﻷﻜﺜــر ﺘرﻜﻴــز ﻝﻠﻔوﺴ ــﻔور
اﻝﻔﻌــﺎل واﻝﻜﻠــﻰ ) ١٣٢٩,٦٧ & ٨٢٨,١٢ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( ﺒﻤﺘوﺴــط ﺘرﻜﻴــز ) ٥٤٠,٠٤ & ٢٣٧,٠٠ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور(
ﻝﻠﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.
• وﺒﺎﻝﻨﺴ ــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼ ــﺎرف ﻓﻜ ــﺎن ﻤﺼ ــرف ﺒرﻤﺒ ــﺎل اﻷﻗ ــل ﺘرﻜﻴ ــز ﻝﻠﻔوﺴ ــﻔور اﻝﻔﻌ ــﺎل واﻝﻜﻠ ــﻰ ) ٥٠٤,٠٤ &١٣٧,٦٩ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻓوﺴ ــﻔور(
ـز ﻝﻬﻤـﺎ ) ١٣٢٩,٦٧ & ٨٢٨,١٢ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( ﻝﻠﻔوﺴـﻔور اﻝﻔﻌــﺎل واﻝﻜﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘـواﻝﻰ
وﻤﺼـرﻓﻰ ) , ٩اﻝﺨﺸــﻌﺔ( اﻷﻜﺜــر ﺘرﻜﻴـ اً
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ٩٨٩,٥٢ & ٥٣١,٩٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.
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ﻣركبات السليكات الفعالة:
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن )  ٨٧,٠١ - ٤,٨٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣٢,٨٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.ـز ﻝﻠﺴـﻠﻴﻜﺎت ) ١,٧٣ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر ﺴـﻠﻴﻜﺎ( وﻤﺼـرف اﻝﺒـرﻝس اﻷﻋﻠـﻰ ﺘرﻜﻴـ ًاز ) ١٧,٦٤ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر
 وﻜﺎن ﻤﺼـرف ﺒرﻤﺒـﺎل اﻷﻗـل ﺘرﻜﻴ ًاﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻤﺼﺎرف ) ٣٤,٥٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.
بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية بمثيالتھا ﻣن الحدود المسموح بھا دوليا وجد التالى:
• اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٢,٢ – ٠,٠٠٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
• اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻝﻴـﺎً ) ٥,٠ – ٦٠ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظـم ﻤﺤطـﺎت اﻝﺒﺤﻴـرة ﺒﺈﺴـﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطـﺎت
).(١٠ ،٨ ،٤ ،٢
• اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) ١٤,٧ – ١٠,٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود وأﻗل ﻤن اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً )١٦ – ٦٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطـﺎت )،٤-٢
 (١٠ & ٩ﻓﻬﻲ ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻨﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻝﻴـﺎً ) ١٠٠ – ٢٥ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺤطـﺎت
اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت .١٠ & ٣
ﻣما سبق يتضح اآلتى -:

•

اﻝﻤﺤطـ ـ ـﻪ ) ٦ﺸ ـ ــﻤﺎل ﻤﺠﻤ ـ ــﻊ ﻤﺼـ ـ ـرﻓﻰ  (٩&٨ﻫـ ـ ـﻰ اﻷﻋﻠ ـ ــﻰ ﻓ ـ ــﻰ ﺘرﻜﻴ ـ ــز ﻝﻠﻨﻴﺘرﻴ ـ ــت ،ﻝﻠﻨﺘـ ـ ـرات واﻝﻨﻴﺘ ـ ــروﺠﻴن اﻝﻜﻠ ـ ــﻰ )٩٩٥,٦٩
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر  ٣,٦٩ & ١,٠١٣ ،ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( .

•

ﻤﺤطــﺔ ) (٧وﺘﻘــﻊ أﻤــﺎم ﻤﺼــب ﻤﺼ ـرﻓﻰ ) (٩) & (٨ﻫــﻰ اﻷﻋﻠــﻰ ﻓــﻰ ﺘرﻜﻴــز ﻝﻜــل ﻤــن اﻝﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل واﻝﻜﻠــﻰ )& ٨٢٨,١٢
 ١٣٢٩,٦٧ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

الفلزات الثقيلة:
•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺤدﻴد ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٧٨,٩٨ - ٢٣,١٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٤٤,٢٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٦٤,٦٦ - ٣,٨١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١٢,٩١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺤﺎس ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٥,٦٠ – ٠,١٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٢,٥٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﻨك ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٦٧,١٩ – ٥,٠٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١٩,٤٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜروم ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٤,٢٣ - ١,٠٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣,٠٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﻜل ﻤﺎ ﺒﻴن ) ١٧,٩٠ – ٠,٨٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٥,٨٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤﺎ ﺒﻴن ) ١,٥٨ – ٠,٢٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٩٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝرﺼﺎص ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٦,٢٥ – ١,٣٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣,٧٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﺌﺒق ﻤﺎ ﺒﻴن ) ٠,٠٦٩٥ – ٠,٠٢٥٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٠٣٨٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ):(PCBs
ﺘراوﺤت ﻤﺠﻤـوع ﺘرﻜﻴـزات ﻤرﻜﺒـﺎت ﻓﻴﻨﻴـل ﻤﺘﻌـددة اﻝﻜﻠـور ) (PCBsوﺘرﻜﻴـزات ﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﻤﺒﻴـدات اﻝﻜﻠﻴـﺔ ) (TPﻤـﺎﺒﻴن ) ٠,٨٥٨ﻨـﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘـر(
إﻝـ ــﻰ ) ١,٢٦٤ﻨـ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘـ ــر( ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ) ١,٠٥٩ﻨـ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘـ ــر( ﺒﺎﻝﻨﺴـ ــﺒﺔ ﻝﻤرﻜﺒـ ــﺎت ) .(PCBsو) ٠,٥٧٨ﻨـ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘـ ــر( إﻝـ ــﻰ )٠,٨٦٢
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ) ٠,٦٩٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﻝﻤرﻜﺒﺎت ) (TPﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﺒرﻝس.

الھيدروكربونات البترولية الكلية:

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

ﺘراوح ﻤﺘوﺴط اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴن ) ٠,١٢٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘـر( إﻝـﻰ ) ٢,٦٩٤ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺒﻠـﻎ اﻝﻤﺘوﺴـط
اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٩٦٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺒﺤﻴـرة ﻴﻤﻜـن إﺜﺒـﺎت أن ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻴـﺎﻩ ﺒﺤﻴـرة اﻝﺒـرﻝس ﻝـم ﺘﺘﻌـدى اﻝﺤـد اﻝﻤﺴـﻤوح
ﺒﻪ ﺒﻴﺌﻴﺎً ﺨﻼل ﻤﺎﻴو .٢٠١٦

الدالﺋل البكتيرية )القولون الكلية – القولون النموذجية– السبحية(:
ﺘــم اﺴــﺘﺨدام ﺘواﺠــد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ اﻝداﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻠــوث ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴــﺎﻩ واﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ ) )،Total coliforms (TC
) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCﻜﻤﻘﻴﺎس ﻝﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤـن وﺠـﻪ ﻨظـر اﻝﺼـﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻺﻨﺴـﺎن وذﻝـك ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ
اﻝﺸرب وﻤﻴﺎﻩ اﻻﺴﺘﺤﻤﺎم واﻝﺸواطﺊ وذﻝك ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻷﻤراض اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻜذﻝك ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات ﻝﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ
اﻝﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﺼـرف اﻝﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻵدﻤﻴـﺔ )أي أن وﺠـود ﻫـذﻩ اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ﻴﻌﻨـﻰ اﺤﺘﻤـﺎﻻت ﻗوﻴـﺔ ﻝوﺠـود ﺒﻜﺘرﻴـﺎ أﺨـرى
ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻷﻤراض ﺨطﻴرة(.
وﻝﻘد اﺴﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ ) (European commission, 1988ﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺸـواطﺊ واﻻﺴـﺘﺤﻤﺎم وﻫـو ﻨﻔـس اﻝﻤﻘﻴـﺎس اﻝﻤﺼـري
ﻝـو ازرة اﻝﺼـﺤﺔ واﻝﺴــﻜﺎن ) (Ministry of health, 1996واﻝــذي أﻗـر اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺒـﺄﻻ ﺘزﻴــد ﻋـن ) ٥٠٠ﺨﻠﻴــﺔ/
١٠٠ﻤـل( ﻤـن ﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ) Total coliforms (TCوأﻻ ﺘزﻴـد ﻋـن ) ١٠٠ﺨﻠﻴـﺔ ١٠٠ /ﻤـل( ﻝﻜـل ﻤـن ﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ )Fecal coliform (FC
وﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ) Fecal streptococci (FSﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ .ﻜﻤـﺎ اﺴـﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴـﺎس اﻝﻤﺼـري ﻝـو ازرة اﻝﺼـﺤﺔ واﻝﺴـﻜﺎن )Ministry of ٢٠٠٠
 (health,واﻝذي ﻴﺤدد ﻋدم زﻴـﺎدة اﻝﻌـدد اﻝﻜﻠـﻰ ﻝﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ) Total coliforms (TCﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات )ﻤ ارﺒـﻲ اﻷﺴـﻤﺎك( ﻋـن ) ٧٠ﺨﻠﻴـﺔ/
 ١٠٠ﻤل( ﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻋن ) ٥٠٠٠ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠ /ﻤل(.
وﺘﻌﺘﺒــر ﺒﺤﻴ ـرة اﻝﺒ ـرﻝس ﺨ ـزان ﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺼــرف اﻝﻤﻠوﺜــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺘﺴــﺘﻘﺒل ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝزراﻋﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺴــﺒﻊ ﻤﺼــﺎرف
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻲ ﻗﻨﺎة ﺒرﻤﺒﺎل ذات اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌذﺒﺔ وﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴـﻪ )(Ministry of health, ٢٠٠٠
ﻓﺘﻜون ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺤﻘﻠﻴﺔ )ﺨﻼل ﻤﺎﻴو  (٢٠١٦ﻜﺎﻷﺘﻲ:
 - ١ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ
ﻓﺈن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌدت اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺜﻼث ﻤﺤطﺎت ) (١١ ,٧ ,١وﻫﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف
ﺸرق اﻝﺒرﻝس( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٧اﻝﺸﺨﻠوﺒﺔ  -ﺘﺘوﺴط ﻤﺼب ﻤﺼرﻓﻰ  (٩ ،٨واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﻬوﻜﺴﺎ( أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ
اﻝﺘﺴﻌﺔ ﻤﺤطﺎت اﻷﺨرى ) (١٢ ,١٠ ،٩ ،٨ ,٦ ،٥ ,٤ ،٣ ،٢ﻜﺎﻨت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻵﻤﻨﺔ اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻋن ﻤﺼﺒﺎت
اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦
 - ٢ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ ﻓﺈن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌدت اﻝﺤدود
اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺤطﺎت ) (١١ ,١٠ ,٧ ,١وﻫﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف ﺸرق اﻝﺒرﻝس(  ،واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٧اﻝﺸﺨﻠوﺒﺔ-
ﺘﺘوﺴط ﻤﺼب ﻤﺼرﻓﻰ  , (٩ ،٨واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١٠اﻝﺒرﻜﺔ  -ﺘﺘوﺴط اﻝﻘطﺎع اﻝﻐرﺒﻰ( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﻬوﻜﺴﺎ(
ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ وﻻ ﺘﻜون ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺴﻤﺎك أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻷﺨرى )(١٢ ،٩ ,٨ ,٦ ،٥ ,٤ ،٣ ،٢
ﻜﺎﻨت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻵﻤﻨﺔ اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻋن ﻤﺼﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎرف ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ وﺘﻜون ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ
اﻻﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦
 - ٣ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف وﺠد أن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ) ٥٠٠٠ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠/ﻤل( وذﻝك ﻓﻰ
ﻤﻴﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎرف وﺘﻌﺘﺒر ﺸدﻴدة اﻝﺘﻠوث وﻏﻴر ﻤﺴﻤوح ﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﺎﻋدا ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرف ﺒرﻤﺒﺎل ﻓﻜﺎﻨت أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﻓﻰ
اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻤﻴﺎﻩ ﻋذﺒﺔ ﻤن ﻓرع رﺸﻴد )ﻨﻬر اﻝﻨﻴل( ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل
ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦
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التحديات التى تواجه تنمية بحيرة البرلس:


ﺘﻘﻠص ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤن  ١٦٥أﻝف ﻓدان إﻝﻲ أﻗل ﻤن  ٧٠أﻝف ﻓدان.



ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﺤﺸﺎﺌش واﻝﺒوص ﻝﻨﺤو ٢٥أﻝف ﻓدان وارﺘﻔـﺎع ﻨﺴـﺒﺔ اﻝطﻤـﻲ ﻝﺘﻜـون اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺠـزر ﻤﻤـﺎ ﻴزﻴـد ﻤـن ارﺘﻔـﺎع ﻤﻨﺴـوب
اﻝﺒﺤﻴرة ﻋن ﻤﻨﺴوب اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺤواﻝﻲ ) ٣٥ﺴم( ﻤﻤﺎ ﻴﻌوق اﻨﺴﻴﺎب اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺎﻝﺤﺔ إﻝﻴﻬﺎ.



إرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻠوث ﺒﻤﻌدﻻت ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﻤراﺤل ,وذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ إﻝﻘﺎء أﻜﺜر ﻤن ٣٠ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﺴـﻨوﻴﺎً ﻓـﻲ
اﻝﺒﺤﻴرة ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼـﺤﻲ واﻝزراﻋـﻲ ,وﺼـرف اﻝﻤـزارع اﻝﺴـﻤﻜﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻲ اﻝﺤـواف اﻝﺠﻨوﺒﻴـﺔ ﻝﻠﺒﺤﻴـرة ﺤﻴـث ﺘﺴـﺘﻘﺒل
ﺒﺤﻴرة اﻝﺒرﻝس ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺼـرف اﻝﺼـﺤﻰ اﻝﻐﻴـر ﻤﻌـﺎﻝﺞ ﻝﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤـدن واﻝﻘـرى ﺤوﻝﻬـﺎ وﻜـذﻝك ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺼـرف اﻝزراﻋـﻰ اﻝﻤﺨـﺘﻠط ﺒﻤﻴـﺎﻩ
اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ ﻤن أراﻀﻰ اﻝدﻝﺘﺎ وﺘﺘﺠﻪ ﺸﻤﺎﻻً ﻝﺘﺼب ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ﺨﻼل أﻜﺜر ﻤن ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺼﺎرف.

ﻣما سبق يتضح ﻣايلي:
•

ﺘﻌد اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨزان ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝري اﻝﻤﻨﺼرﻓﺔ ﻤن اﻷ راﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝزراﻋﻲ ﻤن أﻜﺒر ﻋدد
ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف إذا ﻤﺎ ﻗورﻨت ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ) ٩ﻤﺼﺎرف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﻨﺎة ﺒرﻨﺒﺎل( ،وﻤن ﺘﺼـرﻴف اﻝﻤـزارع اﻝﺴـﻤﻜﻴﺔ
وﻜذﻝك ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ.

• زﻴﺎدة ﺘرﻜﻴز ﻜﻼ ﻤن اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﺤﻴـوي اﻝﻤﻤـﺘص واﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴـﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠك ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺎت اﻝرﺼـد اﻝﻘرﻴﺒـﺔ ﻤـن ﻤﺼـﺒﺎت
اﻝﻤﺼﺎرف وذﻝك ﺒﺴﺒب ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻠوﺜﺎت ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝداﺨﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﺤﻴرة.
• ﻤﺤطﺔ ) (٧اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرﻓﻰ ) (٩) & (٨ﻫﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻜﻼ ﻤن اﻻﻤوﻨﻴـﺎ ،اﻝﻨﻴﺘـروﺠﻴن اﻝﻜﻠـﻰ واﻝﻔوﺴـﻔور
اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠّﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٦واﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ )ﺸﻤﺎل ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺼرﻓﻰ  (٩ & ٨ﻫﻰ اﻷﻋﻠـﻰ ﻓـﻰ ﺘرﻜﻴـز اﻝﻨﺘـرات واﻝﻤﺤطـﺔ رﻗـم
) (١٢ﻫﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﺘرﻴت.
• اﻨﺘﺸﺎر ورد اﻝﻨﻴل و اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﻤﻐﻤورة ﺤﺎﻤول اﻝﻤﺎء و ﻨﺨﺸوش اﻝﺤوت وﻫذﻩ اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ ﻫـﻰ داﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻠـوث اﻝﺸـدﻴد,
وﻫﻰ ﺘﺘواﺠد ﺒﻜﺜرة أﻤﺎم ﻤﺼﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎرف وأﻴﻀﺎ ﻓﻰ وﺴط اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﺤطﺔ  (٥اﻝذى ﻫو أﺒﻌد ﻤن أى ﻤﺼﺎدر ﻝﻠﺘﻠوث.
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