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ﻣلخص
نتائج الرحلة الحقلية الرابعة " ﻣايو " ٢٠١٦
لبرناﻣج الرصد البيئى للبحيرات المصرية
" بحيرة التمساح"

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:

تعتبر بحيرة التمساح بيئة طبيعية ﻣميزة فھى عنصر إنتاجى ھام يمكن أن يمدنا بكميات ﻣناسبة ﻣن األسماك سنويا ً كما أنھا تعتبر ﻣركز ًا
سياحيا ً رئيسيا ً للتنزه والرحالت ،وتشكل بحيرة التمساح حوضاً طبيعيا ً ﻣساحته حوالى ١٩٠٠فدان بمتوسط عمق  ١٠م وتحتوى علي
ﻣا يقرب ﻣن  ٩٠ﻣليون ﻣتر ﻣكعب ﻣن المياه المالحة ،والبحيرة ﻣتصلة بمسطحين ﻣائيين ھما البركة الغربية )الصيادين( والمجرى

المالحى لقناة السويس  ،ويدخل البحيرة حوالى ) ٢ﻣليون م /٣يوﻣيا( ﻣن ﻣياه الصرف عن طريق ﻣصرف المحسمة ويتم خ لطھا بمياه
البحيره قبل تسربھا شماال وجنوبا عن طريق المجرى المالحى لقناة السويس،اﻣا ﻣنطقة المجرى المالحى لقناة السويس فى المنطقة
المالصقة فھى عميقة نسبيا حيث يصل العمق الى حوالى  ٢٠م وبعرض حوالى  ٢٠٠م ،ويفصل ھذا المجرى عدة جزر تقلل ﻣن تبادل
التيارات المائية ﻣما ساعد على تكوين كتلتين ﻣائيين ﻣختلفتين فى نوعية المياه وعليه يوجد فرق واضح بين نوعية المياه فى المجرى
المالحى وبين ﻣياه البحيرة  ،وتعتبر البحيرة ضمن أھم البحيرات فى ﻣصر كمصدر لألسماك حيث يعمل بھا أكثر ﻣن  ٧أالف صياد
وأيضا تستخدم كمصيف ھام.
المحطة

العمق

الوصف

١

 ٦ﻣتر

تقع فى أقصى الجنوب الشرقى ﻣن البحيرة

) ٢التعاون(

 ٣ﻣتر

ھى ﻣحطه شاطئية فى الجزء الجنوبى ﻣن البحيرة

٣

 ١٥ﻣتر

تقع فى المجرى المالحى للقناه فى المدخل الجنوبى للبحيرة

) ٤الدنفاه(

 ١٥ﻣتر

تقع فى المجرى المالحى للقناه فى المدخل الشمالى للبحيرة

) ٥ايتاب(

 ٧ﻣتر

تقع فى ﻣواجھة فندق أيتاب وتتأثر بالتلوث الموجود بالبحيرة

) ٦الترعة(

١.٥ﻣتر

تقع فى ﻣؤخرة الترعة الحلوه وتتأثر ﻣباشرة بمياه الترعة

٧

 ١٢ﻣتر

تقع تقريبا فى ﻣنتصف البحيرة

٨

 ٧ﻣتر

تقع فى ﻣواجھة ﻣبنى الھيئة وتتأثر بمياه الترعة الحلوة

٩

 ١١ﻣتر

تقع فى المجرى المالحى الجانبى ﻣن المدخل الجنوبى للبحيرة

) ١٠التمساح(

 ٨ﻣتر

تقع فى ﻣواجھة شركة التمساح لبناء السفن

) ١١الكوبرى(

 ٣ﻣتر

تقع اﻣام كوبرى بركة الصيادين

) ١٢بركة الصيادين(

١.٥ﻣتر

تقع فى بركة الصيادين

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيميائية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤــت درﺠــﺔ اﻝﺤ ـ اررة اﻝﻤﺴــﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﺒــﻴن ) ٢٤,٠٠ – ٢٢,٢٠درﺠــﺔ ﻤﺌوﻴــﺔ( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤط ـﺔ ) ١أﻗﺼــﻰ
اﻝﺠﻨوب اﻝﺸرﻗﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة( ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٥إﻴﺘﺎب( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٢٢,٩٨درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
ﺘﺘﺄﺜر درﺠﺔ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺤﻴث ﺘراوﺤت ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻝد ارﺴـﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ ﺒـﻴن ) ١٧٠ - ٣٥ﺴـم( وﻗـد
ُﺴــﺠﻠت أﻗ ــل ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطـ ـﺔ )١٢ﺒرﻜــﺔ اﻝﺼ ــﻴﺎدﻴن( ،ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴ ــﺠﻠت أﻋﻠ ــﻰ ﻗﻴﻤ ــﺔ ﺒ ـﺎﻝﻤﺤطﺘﻴن ) ٣اﻝﻤ ــدﺨل اﻝﺠﻨ ــوﺒﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴـ ـرة( و ) ٤اﻝ ــدﻨﻔﺎﻩ(
اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ ﻝﻠﻘﻨﺎة ﻤن اﻝﻤدﺨل اﻝﺸﻤﺎﻝﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة وﻫﻤﺎ ﺒﻌﻴدﺘﻴن ﻋن ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻠوث وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ١٣٠,٤٢ﺴم(.

الملوحة:
ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻠوﺤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﺒﻌ ًﺎ ﻝﻘرﺒﻬﺎ أو ﺒﻌدﻫﺎ ﻤن اﻝﺒواﻏﻴز أو اﻝﻤﺼﺎرف ﺴواء زراﻋﻴﺔ أو ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ،ﻜﻤﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﺨﺘﻠـف ﻋﻠـﻰ ﻤـدار اﻝﻌـﺎم ﺤﻴـث
ﺘﻘـل ﻓــﻲ ﻓﺼــل اﻝﺸـﺘﺎء وﺘﺼــل إﻝــﻰ أﻋﻠـﻰ ﻤﺴــﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻓﺼــل اﻝﺼـﻴف .ﻜﻤــﺎ ﺘﺘﻔــﺎوت درﺠـﺔ ﻤﻠوﺤــﺔ اﻝﺒﺤﻴـرة ﺘﻔﺎوﺘـﺎً واﻀــﺤﺎً ﺒــﻴن اﻝﻤﺤطــﺎت
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺘﺒﻌـﺎً ﻝﻘرﺒﻬــﺎ أو ﺒﻌــدﻫﺎ ﻋــن اﻝﻤﺼــﺎرف أو اﻝﻤﺠــرى اﻝﻤﻼﺤــﻰ ،وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ) (‰ ٠,٩٥ﺒﻤﺤطــﺔ ) ١٢ﺒرﻜــﺔ اﻝﺼــﻴﺎدﻴن(.
ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ ٣٧,٧٣ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٣اﻝﻤدﺨل اﻝﺠﻨوﺒﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة( وﻜﺎن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ).(‰ ٢٣,٥٦

درجة التوصيل الكھربي:
ﺘراوﺤت درﺠﺔ اﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗـﺎرون ﺒـﻴن أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ) ١,٨١ﻤﻠﻠـﻲ ﺴـﻴﻤن/ﺴـم( ﺒﻤﺤطـﺔ ) ١٢ﺒرﻜـﺔ اﻝﺼـﻴﺎدﻴن( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ُﺴـﺠﻠت

أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٥٣,٩٦ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٣اﻝﻤدﺨل اﻝﺠﻨوﺒﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة( وﻜﺎن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ) ٣٥,٠٤ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجيني:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ أن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﻠوي وﺘراوﺤـت ﻗـﻴم ﺘرﻜﻴـز أﻴـون اﻝﻬﻴـدروﺠﻴن ﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرة ﺒـﻴن ) .(٧,٩٩ –٧,٤٠وﻗـد
ُﺴﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺤطﺘﻴن ) ١١أﻤـﺎم ﻜـوﺒرى ﺒرﻜـﺔ اﻝﺼـﻴﺎدﻴن( و ) ١٢ﺒرﻜـﺔ اﻝﺼـﻴﺎدﻴن( ،ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﺒﻤﺤطـﺔ ) ٣اﻝﻤـدﺨل
اﻝﺠﻨوﺒﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ).(٧.٧٧

األكسجين الذائب:
ﻓــﻰ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﺘ ـراوح ﺘرﻜﻴــز اﻷﻜﺴــﭽﻴن اﻝــذاﺌب ﺒــﻴن ) ١١,٠٧ – ٣,٩٠ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤط ـﺔ ) ١٢ﺒرﻜــﺔ
اﻝﺼﻴﺎدﻴن( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٥إﻴﺘﺎب( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٩,٤٣ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﺒﻴن ) ١٥,٦٠ – ٢,٤٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطـﺔ ) ١٠اﻝﺘﻤﺴـﺎح( وأﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺒﻤﺤطﺔ ) ٦اﻝﺘرﻋﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٤,٨٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكبريتيدات:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﻋدم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻨﺘﻴﺠﺔً ﻝزﻴﺎدة ﺘرﻜﻴز اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة طوال اﻝﻌﺎم.

األكسجين الكيميائي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﻴﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴــﺎ ﺒــﻴن ) ٣٥,٧٦ – ٨,٩٧ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ) ٢٠,٨٥ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد
ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤط ـﺔ ) ٧ﺘﻘــﻊ ﻓــﻰ ﻤﻨﺘﺼــف اﻝﺒﺤﻴـرة( وأﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﺒ ـﺎﻝﻤﺤطﺘﻴن ) ١١أﻤــﺎم ﻜــوﺒرى ﺒرﻜــﺔ اﻝﺼــﻴﺎدﻴن( و ) ١٢ﺒرﻜــﺔ
اﻝﺼﻴﺎدﻴن( وذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺄﺜرﻫﻤﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻨواع اﻝﺼرف ﻓﻰ اﻝﺒرﻜﺔ.
بمقارنة ﻣستويات المتغيرات الھيدروكيميائية لبحي>رة ق>ارون والت>ي ت>م الحص>ول عليھ>ا خ>الل الدراس>ة الحال>ة بمثيالتھ>ا ﻣ>ن الح>دود
المسموح بھا دوليا ً لمياه البحيرات وجد اآلتي:
• ﺴﺠل اﻷس اﻷﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (pHﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) (٩,٠ – ٦,٠ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة.
•

ﺴــﺠل اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝــذاﺌب ﺤــدود ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴ ـﺎً ) ١٢,٦ – ٤ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﺠﻤﻴــﻊ ﻤواﻗــﻊ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﺒﺈﺴــﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻤﺤطﺔ ).(١٢

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ) (BODﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻰ اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒـﻪ دوﻝﻴـﺎً ) ٦,٠ – ٣,٠ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻤواﻗـﻊ
اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ) ٦و ١٠و.(١٢

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:


ﻴﺘراوح ﻤﺤﺘوى اﻝﻜﻠوروﻓﻴل ﻤن ) ٢,٢٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وذﻝك ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٦اﻝﺘرﻋﺔ( و ) ١٤,٩٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺤطﺔ ١١
)اﻝﻜوﺒرى( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻜﻠوروﻓﻴل ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٧,٧٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( .وﺒذﻝك ﻓﺈن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ وﺠدت
ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ )  ١٤٠ - ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.



واﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن ) ١٨٧,٤٤ – ٨,٣٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت ) (١٠) & (١وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻔن ﻫﻨﺎك ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣٧,٠٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .وﺒذﻝك وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ٢٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة
ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت  ١٨٧,٤٤ – ٢٨,٧٢) ١٢-١٠ ، ٥ﻤﻠﻴﺠرام/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 اﻝﺒﻴﺌ ــﺔ
اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ  -اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت  -اﻝﻨﺘرات  -اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ( .
•

ﺘرﻜﻴز اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﻴﺘراوح ﺒﻴن ) ٠,٠٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺤطﺔ ) ١اﻝﺘﻌﺎون( و ) ١,٠٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ١٢
)ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٤٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎوت ﻓﻰ ﻗﻴم اﻝﻨﺘرﻴت ﺤﻴث ﺘﺘراوح ﺒﻴن ) ١٨,٣٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١اﻝﺘﻌﺎون( و)٥١٩.٤٠

ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١١اﻝﻜوﺒرى( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة )١١٨.٦١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( .
•

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) ١,٠١٨ – ٠,٢٥١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت ) ١ﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻝﻤدﺨل اﻝﺠﻨوﺒﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة( وﻤﺤطﺔ
) ٦اﻝﺘرﻋﻪ( وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﺼرف اﻝﻤوﺠود ﻫﻨﺎك ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ،ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٧٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

•

اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﻓﻜﺎن أﻗل ﺘرﻜﻴز ) ٢,٣٢ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺤطﺔ ) ٤اﻝﻤﺠرى( وأﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ) ٨,٢١ﻤﻴﻠﺠ ارم/ﻝﺘر
ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١٢ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن( وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﺼرف اﻝﻤوﺠود ﻫﻨﺎك ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة )٤,٤٤
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى(:
•

أظﻬرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل أن ﺘرﻜﻴز اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل ﻴﺘراوح ﺒﻴن ) ١٢,٦٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١اﻝﺘﻌﺎون( و )٤٢٨.٢٣
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١٢ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة )١٢٠,٦٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

•

أﻤــﺎ ﺘرﻜﻴ ــز اﻝﻔوﺴ ــﻔور اﻝﻜﻠ ــﻰ ﻴﺘ ـراوح ﺒ ــﻴن ) ١١٧,٧٧ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻓوﺴــﻔور( ﺒﺎﻝﻤﺤط ــﻪ ) ٣اﻝﻤﺠ ــرى اﻝﻤﻼﺤ ــﻰ( و )٨٢٧,٤٣
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١٢ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن وﺘﺘﺄﺜرﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨـواع اﻝﺼـرف اﻝﻤوﺠـود ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻨﺸـﺎط اﻝﺼـﻴﺎدﻴن( ﺒﻤﺘوﺴـط
ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٢٦١,١٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( .

السليكات الفعالة:
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﺘراوح ﺒﻴن ) ٠,٥٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١اﻝﺘﻌﺎون( و ) ٥,٣٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(
ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١٢ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺼرف اﻝﻤوﺠود ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﺼﻴﺎدﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٢,٥٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر
ﺴﻠﻴﻜﺎ(.
بمقارنة نتائج الدراسة الحالية بالمستويات الدولية لمياه البحيرات اتضح ﻣايلى:
• اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٠,٠٠٥ – ٢,٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
• اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ٥,٠ – ٦٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﻌظم اﻝﻤﺤطﺎت ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت )،٣ ،١
 (٧ ،٤ﻓﻬم ﻓﻰ اﻝﺤدود.
• اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴر ) ١٤,٧ – ١٠,٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ )١٦ – ٦٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﻌظم ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﺎﻋدا
اﻝﻤﺤطﺎت ).(٧ ،٤ ، ٣ ،١
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) ١٠٠ – ٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
ﻣما سبق يتضح أن:
وﻀﻊ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل اﺨﺘﻠﻔت ﻋﻤﺎ ﺴﺒق ﺤﻴث اﺼﺒﺤت ﻗﻴم اﻝﺘرﻜﻴزات اﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت ) ١١اﻝﺒرﻜﺔ( &  ) ١٢ﺒرﻜﺔ
اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﺤﻴث ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺼرف اﻝﻤوﺠود ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﺼﻴﺎدﻴن( ﻫﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﻴم ﻝﻜﻼ ﻤن اﻻﻤوﻨﻴﺎ١,٠٢ & ٠,٩٩) ،
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ،اﻝﻨﻴﺘرﻴت ) ٥١٩,٤٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ,اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ) ٨.٢١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ،اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل )٤٢٨,٢٣ & ٣٩٤,٣٨
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻰ ) ٨٢٧,٤٣ & ٦٨٤,٢٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻵﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ )٥,٣٧ & ٥,١٥
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الفلزات الثقيلة:
• ﺘ اروح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﺤدﻴد ﻤن ) ٧,٦٧٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد اﻝﻤﺤطﺔ ) ٨ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺒﻨﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ( إﻝﻰ )٤٤,٥١٣
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد اﻝﻤﺤطﺔ ) ٦اﻝﺘرﻋﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١٥.٦٨١٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ٥اﻴﺘﺎى( أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻤﻨﺠﻨﻴز )  ٩.٩٧٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ١٢ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴﻴن( أﻗل
ﺘرﻜﻴز ) ٠.٠١٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٥.٤٩٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ أن ﻨﺼف اﻝﻤﺤطﺎت داﺨل
ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴزات اﻋﻠﻰ ﻤن ﺤدود اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) ١٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( واﻝﻨﺼف اﻻﺨر ﻓﻰ اﻝﺤدود.

• ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ  ) ١١اﻝﺘﻤﺴﺎح( أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﺤﺎس ) ١,٠٥٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ٦اﻝﺘرﻋﺔ( أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز
ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﺤﺎس ) ٢,١٩٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١,٦١٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝزﻨك ) ٤,٧٦٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺤﻴث ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ٦اﻝﺘرﻋﺔ( أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻠزﻨك
) ٨,٤٣١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ١٢ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴﻴن( أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻬذا اﻝﻌﻨﺼر ) ٠,٠٠٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻜروم ) ١,٧٤٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺤﻴث ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ١,٠٠٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد
اﻝﻤﺤطﺔ ) ٩اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ( إﻝﻰ) ٢.٧٤٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد اﻝﻤﺤطﺔ ) ٥اﻴﺘﺎب(.
• ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ٨أﻤﺎم اﻝﻬﻴﺌﺔ( أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﻴﻜل ) ٠,٠٤٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ١أﻗﺼﻰ اﻝﺠﻨوب(
أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻬذا اﻝﻌﻨﺼر ) ٢,٦٥٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١.٥٧٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ١ﺘﻘﻊ ﻓﻰ اﻗﺼﻰ اﻝﺠﻨوب اﻝﺸرﻗﻰ( أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻌﻨﺼر اﻝرﺼﺎص ) ٢٥,٧١٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت
اﻝﻤﺤطﺔ ) ١٢ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴﻴن( أﻗل ﺘرﻜﻴز ) ٠,٠٠٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ) ١٠,٣٠٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻴﻨﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻌﻨﺼر اﻝزﺌﺒق ) ٠,٠٦٤٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺤﻴث ﻴﺘراوح ﺒﻴن )٠,٠٤٤٤
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١اﻝﺘﻌﺎون( و ) ٠,١٠٤٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٦اﻝﺘرﻋﺔ(
المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ) (PCBsبمياه بحيرة التمساح خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن  ١,٤٦٥ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)اﻝﺘﻤﺴﺎح  (١٠إﻝﻰ  ٣,٠١٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﺘﻤﺴﺎح  (١ﺒﻤﺘوﺴط  ٢,٢٨٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ١,٤٩٩ ،ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﺘﻤﺴﺎح  (٤إﻝﻰ ١,٩٠٠
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﺘﻤﺴﺎح  (٧ﺒﻤﺘوﺴط  ١,٦١١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.
تركيزات المبيدات وﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور الذائبة بمياه ﻣصارف بحيرة التمساح خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن  ٢,٨٠٩ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)ﻤﺼرف  (١٢إﻝﻰ  ٤,٦٠٢ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف  (٦ﺒﻤﺘوﺴط  ٣,٧٠٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ٢,٣٥٤ ،ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف  (١٢إﻝﻰ
 ٢,٤٨٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف  (٦ﺒﻤﺘوﺴط  ٢,٤٢٧ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.
المواد الھيدروكربونية البترولية الكلية بمياه بحيرة التمساح خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ اﻝذاﺌﺒﺔ ﻓـﻰ ﻤﻴـﺎﻩ ﺒﺤﻴـرة اﻝﺘﻤﺴـﺎح ﻤـﺎﺒﻴن  ٠,٣٨٦ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻋﻨـد ﻤﺤطـﺔ اﻝﺘﻤﺴـﺎح
 ٣إﻝـ ــﻰ  ٢,٠٤٤ﻤﻴﻜروﺠ ـ ـرام/ﻝﺘـ ــر واﻝﺘـ ــﻰ ﺘـ ــم رﺼـ ــدﻫﺎ ﻋﻨـ ــد ﻤﺤطـ ــﺔ اﻝﺘﻤﺴـ ــﺎح  ٧ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ﻜﻠـ ــﻰ ﻝﺠﻤﻴـ ــﻊ ﻋﻴﻨـ ــﺎت اﻝﺒﺤﻴ ـ ـرة ﻴﺒﻠـ ــﻎ ٠,٩٥١
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
المواد الھيدروكربونية البترولية الكلية بمياه المصارف الرئيسية لبحيرة التمساح خالل ﻣايو :٢٠١٦

ﺘ ـراوح ﻤﺘوﺴــطﺎت اﻝﺘرﻜﻴــز اﻝﻜﻠــﻰ ﻝﻠﻤ ـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ اﻝذاﺌﺒــﺔ ﻓــﻰ ﻤﻴــﺎﻩ ﺒﺤﻴ ـرة اﻝﺘﻤﺴــﺎح ﻤــﺎﺒﻴن  ٠,٦٦٣ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻋﻨــد
ﻤﺼرف  ١٢إﻝﻰ  ٠,٨٥٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر واﻝﺘﻰ ﺘـم رﺼـدﻫﺎ ﻋﻨـد ﻤﺤطـﺔ ﻤﺼـرف  ٦ﺒﻤﺘوﺴـط ﻜﻠـﻰ ﻝﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻴﻨـﺎت اﻝﺒﺤﻴـرة ﻴﺒﻠـﻎ
 ٠,٧٦١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
الدالئل البكتيرية )القولون الكلية – البرازية  -السبحية(:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﺘرواﺤت ﺒﻴن > ١و  ٢٨ﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻝﻜل  ١٠٠ﻤﻠﻠﻰ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺎ
ﻋدا اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  ١١واﻝﺘﻰ ﺴﺠﻠت  ١٥٠٠و  ١٠٢٠و  ١٤٥٠ﻝﻠﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝوﻨﻴﺔ واﻝﻤﻤرﻀﺔ واﻝﺒ ارزﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ  .وﺴﺠﻠت اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ
اﻝﻘوﻝوﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ أﻗل اﻷﻋداد ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  (١>) ٥وأﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم ) (٢٢ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  ١٠ﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻝﻜل  ١٠٠ﻤﻠﻠﻰ.
وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﻤرﻀﺔ ﻓﻘد ﺴﺠﻠت أﻋدادا ﺘرواﺤت ﺒﻴن > ١ﻤﺴﺘﻌﻤرة ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت أرﻗﺎم  ٥و  ١٠وأﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺔ  ١٤ﻤﺴﺘﻌﻤرة
ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت أرﻗﺎم ) ٢و ٤و٧و  (١٠ﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻝﻜل  ١٠٠ﻤﻠﻠﻰ .اﻤﺎ اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﺒ ارزﻴﺔ ﻓﻘد ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  ٢أﻗل اﻷﻋداد )> (١ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  ٥أﻋﻠﻰ اﻷﻋداد  ٢٨ﻤﺴﺘﻌﻤرة ﻝﻜل  ١٠٠ﻤﻠﻠﻰ.

اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴر ﻝﻶﺘﻰ:
• ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ
وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺎت ) (١٠ ,٥ ,٤ ,٣ ,١وﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ
اﻝﻤﺤطﻠت ) (١١ ,٩ ,٨ ,٧ ,٦ ,٢وﺠد أن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﻌدت اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺈﺜرة ﺒﺠﻤﻴﻊ إﻨواع اﻝﺼرف
وﺘﻌﺘﺒرﻤﻠوﺜﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦
• ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻠﻬﺎ( ﻓﺄن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ
اﻝﻤﺤطﺎت ) (١٠ ,٣ ,١وﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ وﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ,أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﻤﺤطﻠت ) (٩ ,٨ ,٧، ٦ .٥ ,٤ ,٢وﺠد أن اﻋداد
اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﻌدت اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺈﺜرة ﺒﺠﻤﻴﻊ إﻨواع اﻝﺼرف وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ وﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻫذا
اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦
• ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ) (١٢ ,٦اﻝﺘﻰ ﺘﺼب ﻓﻰ ﺒﺤﺒرة اﻝﺘﻤﺴﺎح وﺠد أن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ
اﻝﺒﺤﻴرات وذﻝك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرف ) ١٢ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن( وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ ﻻﻴﺴﻤﺢ ﺒﺼرف ﻤﻴﺎﻩ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼرف ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ﻓﻰ ﺤﻴن ﻴﺴﻤﺢ
ﺒﺼرف ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرف ) ٦ﺘرﻋﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺤﻠوة( ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ﻷن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦

المشاكل البيئية التي تواجھھا البحيرة
ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻝﺒﺤﻴرة ﻓﻲ ﻨوﻋﻴن:
أ -ﻤﺨﻠﻔﺎت ﺴﺎﺌﻠﺔ.
ب -ﻤﺸﻜﻠﺔ ورد اﻝﻨﻴل
ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻫﻲ اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝورد اﻝﻨﻴل اﻝذي ﻴﻠوث اﻝﺠزء اﻝﻐرﺒﻲ ﻤن ﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ,وﻴرﺠﻊ ذﻝك ﺒﺴﺒب أن
ﺒرﻜﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﺘﺠﻤﻊ ﻝﺜﻼث ﻤﺼﺎرف زراﻋﻴﺔ ﻫﻲ )اﻝﺒﻬﺘﻴﻤﻲ – أﺒو ﺠﺎﻤوس – اﻝﻤﺤﺴﻤﺔ( اﻝﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒورد اﻝﻨﻴل واﻝﻤﺒﻴدات اﻝزراﻋﻴﺔ
وﺘﺘﺼل ﺒﺒﺤﻴرة اﻝﺘﻤﺴﺎح ﻤن ﺨﻼل ﺒوﻏﺎز اﻝﺘﻤﺴﺎح.
 اﻝﺼرف اﻝﺼﻨﺎﻋﻰ:
ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﺼرف اﻝﺼﻨﺎﻋﻰ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋن طرﻴق ﻤﺤطﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒﺴراﺒﻴوم اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم
ﺒﺎﻝﺼرف ﻋﻠﻲ ﻤﺼرف اﻝﻤﺤﺴﻤﺔ وﻤﻨﻪ اﻝﻲ اﻝﺒﺤﻴرة وﻜﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
 .١اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻲ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺘﻘدر ﺒﺤواﻝﻲ ) ٢٥٠٠م/٣اﻝﻴوم(
 .٢اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎر )ﻤﻴﺎﻩ ﺼرف اﻝﻤﻐﺎﺴل ﻝﻤﺼﺎﻨﻊ اﻝﻤﻼﺒس( ﻤﺨﺘﻠطﺎً ﺒﺎﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ وﻴﻘدران ﻤﻌﺎً ﺒﺤواﻝﻲ
) ١٢٠٠م/٣اﻝﻴوم( ﺒﺈﺠﻤﺎﻝﻲ  ٣٧٠٠م/٣اﻝﻴوم ﻤن اﻝﺼرف اﻝﻤﺨﺘﻠط ﻤن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .٣اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ وﻫﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن:
 اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺒﺤري ﻝﻠﺴﻔن اﻝﻌﺎﺒرة. اﻝورش اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس و ﺘرﺴﺎﻨﺔ ﺸرﻜﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻝون اﻝﻌرب. ﺤوادث اﻝﺘﻠوث اﻝﺒﺤري. اﻝﺼرف اﻝزراﻋﻰ:
ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﺼرف اﻝزراﻋﻰ اﻝﻤﺤﻤل ﺒﻤﻌدﻻت ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﻴدات واﻷﺴﻤدة ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف اﻝزراﻋﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻤﺤﺴﻤﺔ ،اﻝوادي،
اﻝﻔرﺴﺎن ،اﻝﺒﻬﺘﻴﻤﻰ ،أﺒو ﺠﺎﻤوس .وﺘﻘدر اﻝﻜﻤﻴﺔ ﺒﺤواﻝﻲ ) ٢ﻤﻠﻴون م/٣ﻴوم(.
 اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ:
) (١اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ اﻝﻤﻌﺎﻝﺞ اﻝﺨﺎص ﺒﻤﺤطﺎت اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ.
) (٢ﺘﻘوم ﻋدد ﻤن اﻝﻤدن ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﺎﻝﺼرف ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﻤﺼرف اﻝﻤﺤﺴﻤﺔ اﻝﻤؤدي ﻝﻠﺒﺤﻴرة دون ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ.

) (٣ﺘﻘوم ﺒﻌض اﻝﻨوادي و اﻝﺒﻼﺠﺎت ﺒﺎﻝﺼرف اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ذروة ﻨﺸﺎط اﻝﻤوﺴم اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ.
) (٤اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس )ﻤﺴﺎﻜن اﻝﻬﻴﺌﺔ – اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻲ(.

