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 المصرية
" بحيرة قارون"

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:
بحيرة قارون ھي ثالث أكبر البحيرات في جمھورية ﻣصر العربية وتعتبر ﻣن أقدم البحيرات الطبيعية في العالم وتمثل الخزان الرﺋيسي
لمياه الصرف الزراعي لألراضي المنزرعة في ﻣحافظة الفيوم وبذلك يمكن اعتبار بحيرة قارون ﻣفتاح التنمية والرقي لمحافظة الفيوم
حيث تلعب دوراً رﺋيسيا ً في كمية األراضي المنزرعة بالمنطقة .وتقع بحيرة قارون في ﻣنخفض الفيوم الذي يوجد في الصحراء الغربية
على بعد ﻣاﺋة وثالثة كيلو ﻣتر جنوب غرب القاھرة وتبلغ ﻣساحتھا حوالي  ٥٠ألف فدان ويتراوح عمقھا ﻣا بين خمسة أﻣتار شرقـا ً إلى
أثني عشر ﻣتراً غربـا ً وﻣنسوب سطح المياه فيھا  ٤٥م وتتراوح نسبة الملوحة فيھا  ٣٥-٣٢جم/لتر .وتعد بحيرة قارون جزءا ً ﻣن

بحيرة ﻣوريس القديمة التي زارھا المؤرخ ھيرودوت عام أربعماﺋة وخمسين قبل الميالد .وتوجد في بحيرة قارون جزيرة تعرف
بالقرن الذھبي.
تمت عملية الرصد ﻣن خالل ) (١٠نقاط ﻣوزعة شملت ﻣساحة البحيرة
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وصف الموقع
أﻣام ﻣصرف البطس
أﻣام األوبرج
أقصى شمال شرق البحيرة
أﻣام لسان أبو نعمة
خور ﻣعيوف )وسط البحيرة(
شمال جزيرة القرن)وسط البحيرة(
أﻣام ﻣصرف الوادى
أﻣام قرية ﻣصر للتعمير
غرب البحيرة
ﻣالحة ﻣيزار )أقصى غرب البحيرة(

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤت درﺠﺔ اﻝﺤ اررة اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴن ) ٢٢,٤ –١٨,١درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( وﻗـد ُﺴـﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) ٧أﻤـﺎم ﻤﺼـرف
اﻝوادي( ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٥وﺴط اﻝﺒﺤﻴرة ﺨور ﻤﻌﻴوف( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٢٠,٠٠درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:

ﺘﺘﺄﺜر ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻜﻤﻴﺔ وﻨوﻋﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻰ ﺒـﺎﻝﺒﺤﻴرة وﻗـد ُﺴـﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ  ٣٠ﺴـم ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) ١أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـﺒطس(،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  ١٢٠ﺴم ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  ١٠أﻗﺼﻰ ﻏرب اﻝﺤﻴرة ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٨١ﺴم(.

الملوحة:

ﺘﺘﻔﺎوت درﺠﺔ ﻤﻠوﺤﺔ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻔﺎوﺘﺎً واﻀـﺤﺎً ﺒـﻴن اﻝﻤﺤطـﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺘﺒﻌـﺎً ﻝﻘرﺒﻬـﺎ أو ﺒﻌـدﻫﺎ ﻤـن ﻤـدﺨل ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﻤﺼـﺎرف ﺒـﺎﻝﺒﺤﻴرة ،ﺤﻴـث ﺘﻘـل
ﻓــﻲ اﻝﻤﺤطــﺎت اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﻤﺼــﺎرف وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ) (‰ ١٨,٨ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ٧أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝ ـوادي( .ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ
) (‰ ٣٦,٨٨ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١٠أﻗﺼﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﻐرﺒﻲ ﻝﻠﺒﺤﻴرة( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ).(‰ ٣٣,٢٤

درجة التوصيل الكھربي:
ﺘراوﺤـت درﺠــﺔ اﻝﺘوﺼــﻴل اﻝﻜﻬرﺒــﻲ ﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺒﺤﻴـرة ﻗــﺎرون ﺒــﻴن ) ٢٣,٥ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ٧أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝـوادي( ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴــﺠﻠت

أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ) ٤٦,١ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١٠أﻗﺼــﻰ اﻝﻘطــﺎع اﻝﻐرﺒــﻲ ﻝﻠﺒﺤﻴـرة( وﻜــﺎن اﻝﻤﺘوﺴــط اﻝﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ) ٤١,٥٥ﻤﻠﻠــﻲ
ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس االيدروجيني:
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﻠوي وﺘراوﺤـت ﻗـﻴم ﺘرﻜﻴـز أﻴـون اﻝﻬﻴـدروﺠﻴن ﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرة ﺒـﻴن ) .(٨,٥٢ – ٨,٢وﻗـد ُﺴـﺠﻠت أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ
ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١٠أﻗﺼﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﻐرﺒﻲ ﻝﻠﺒﺤﻴرة( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ).(٨,٤١

األكسجين الذاﺋب:

تفاوت تركيز اﻷﻜﺴ ـﺠﻴن اﻝــذاﺌب ﺘﻔﺎوﺘــﺎ واﻀــﺤﺎ ﺒــﻴن اﻝﻘطﺎﻋــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﺒﺤﻴ ـرة ﺤﻴــث ﺘ ـراوح ﺒــﻴن ) ٧,١٤ – ٥,٥١ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد
ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٤أﻤﺎم ﻝﺴﺎن أﺒو ﻨﻌﻤﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋـﺎم ﻓـﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة )٦,٤٥
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD
أوﻀــﺤت اﻝد ارﺴــﺔ ﺘـراوح ﻗــﻴم اﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝﺤﻴــوي اﻝﻤﻤــﺘص ﺒــﻴن ) ٦,٢ - ٣,١٧ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ٩ﻏــرب
اﻝﺒﺤﻴرة( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٢أﻤﺎم اﻷوﺒرج( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٤.٧٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيمياﺋي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴــﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﻤــﺎ ﺒــﻴن ) ٣٨,٥٣ – ٢٩,٤١ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( ﺤﻴــث ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١٠أﻗﺼــﻰ
ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٣٢,٩١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكبريتيدات:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﻋدم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
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 اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (pHﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) (٩,٠ – ٦,٠ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﻤﺤطﺔ ).(٤
•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب أﻗﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ١٢,٦ – ٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ) (BODﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) أﻗل ﻤن ٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

 بعض الخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لمياه ﻣصارف بحيرة قارون خالل ﻣايو ٢٠١٦
ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻫﻤﺎ اﻝﻤﺼدران اﻷﺴﺎﺴﻴﺎن ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ:
 .١ﻜﺎﻨت درﺠﺔ ﺤ اررة ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ) ٢١,٥و  ١٩,١درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.
 .٢درﺠﺔ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ﻜﺎﻨت أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ﺴﺠﻠت  ١٠ﺴم ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﻤﺼرﻓﻴن.
 .٣ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﺒﻴن ) ٢,٨ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﺒطس و) ٢,٥ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝوادي ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺘراوﺤت درﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﺒﻴن ) (‰ ١,٩٦ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝﺒطس و) (‰ ١,٧٥ﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝوادي.
 .٤ﺘراوﺠت ﻗﻴم ﺘرﻜﻴز اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻲ ﺒﻴن ) ٧,٤٤و  (٧,٩ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٥ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز اﻷﻜﺴﺠﻴن ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ) ٤,٨٣و  ٥,٦٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٦ﺘراوﺠت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﺒﻴن ) ٤,١٩و  ٥,٠٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٧ﺘراوﺠت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﻴن ) ٣٠,٩٩و  ٢٩,١٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٨ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل أي ﻗﻴم ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﻤﺼرﻓﻴن.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:


ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﻝﻬﺎ وﻫﻲ  ١٣٤,٢٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٣أﻗﺼﻰ اﻝﺸﻤﺎل اﻝﺸرﻗﻲ(  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻗل ﻗﻴﻤﺔ
ﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠورﻓﻴل ) ٣٢,٣٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١٠أﻗﺼﻰ ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة( وﻜﺎن اﻝﻜﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة )٧٥,٦٠
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( .ﻜﻤﺎ ﻝوﺤظ ان ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠوروﻓﻴل داﺨل ﻤﺼرف اﻝﺒطس اﻝﻤﻐذي ﻝﻠﺒﺤﻴرة ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺸرق ﻜﺎن ﻴﻤﺜل )٤٧,١٩
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠوروﻓﻴل ) ٣٨,٧١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( داﺨل ﻤﺼرف اﻝوادي اﻝﻤﻐذي ﻝﻠﺒﺤﻴرة ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺼف.



وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ٤٣,١٨ – ١٥,٣٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  ٦ﺸﻤﺎل ﺠزﻴرة اﻝﻘرن )وﺴط اﻝﺒﺤﻴرة( وﻤﺤطـﺔ
) ١أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝــﺒطس( ﻋﻠــﻰ اﻝﺘ ـواﻝﻲ ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ) ٢٣,٣٢ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( .ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻝــوﺤظ ارﺘﻔــﺎع ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻤ ـواد اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻴــﺎﻩ
اﻝﻤﺼﺎرف ﻤﺴﺠﻠﺔ ) ٤٧,١٩و ٣٨,٧١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.

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 – اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻲ(.
ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠــﻰ ﻜﻤﻴــﺔ وﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺼـرف ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴـرة ﺤﻴـث أن ﻤﺼــدر ﻫــذﻩ اﻷﻤـﻼح ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف وﺒـذﻝك ﺘﻌﺘﺒــر ﻤﻌظــم ﻫــذﻩ
اﻷﻤﻼح اﻝﻤﻐذﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺼدر .أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﺘرﻜﻴز ﻫذﻩ اﻷﻤﻼح ﺘزداد ﻋﻨد اﻝﻤﺤطـﺎت اﻝﻤواﺠﻬـﺔ ﻝﻠﻤﺼـﺎرف )اﻝﻤﺤطـﺔ رﻗـم ١
أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  ٧أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﻘل ﻓـﻲ اﻝﻤﺤطـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ وﺴـط وﻏـرب اﻝﺒﺤﻴـرة .وﻴﻤﻜـن
ﺘﻠﺨﻴص ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﻤﻼح اﻝﻤﻐذﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن ) ٥,٦٣ –٠,٠٣٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٦ﺸﻤﺎل ﺠزﻴرة اﻝﻘرن( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٠,٨١٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت ﺒﻴن ) ٢٦٣.٩٩ – ٠.٨٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٦ﺸﻤﺎل ﺠزﻴرة اﻝﻘرن( ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٤٨.٠٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) ٠,٥٠٦ – ٠,٠٢٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٣ﺸﻤﺎل ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة( ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٧أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٠,١١٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى(:
•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻷورﺜوﻓوﺴﻔﺎت ﺒﻴن ) ١٠٣.٤ – ١.١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١٠أﻗﺼﻰ ﻏرب
اﻝﺒﺤﻴرة( .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٢٣.٦٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘـ ـراوح ﺘرﻜﻴ ــز اﻝﻔﺴـ ـﻔور اﻝﻜﻠ ــﻲ ﺒ ــﻴن ) ١٨٩.٣٨ –٤٠.٤٨ﻤﻴﻜروﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر( وﻗ ــد ﺴ ــﺠﻠت أﻗ ــل ﻗﻴﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺤط ــﺔ ) ٨أﻤ ــﺎم ﻤﺼ ــر
ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٧٨.٤١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

السليكات الفعالة:
ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن ) ٨.٢٦ – ٣.٧٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٣أﻗﺼﻰ ﺸﻤﺎل ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة(؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ،ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) ٥.٧٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
أوضحت النتاﺋج زيادة تركيز األﻣالح المغذية بصورة واضحة في ﻣياه المصارف عنھا في ﻣياه البحيرة ويمكن تلخيص النتاﺋج التي تم
التوصل إليھا كاألتي:
 .١ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن  ٠.٢٧٩ – ٦.٢١٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
 .٢ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات اﻝﻨﻴﺘرﻴت ﺒﻴن  ٣٦٩.٤٧ – ٤٠٠.٨٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
 .٣ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن  ٠.٨٧٨ – ٠.٤١٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
 .٤ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﺘروﭽﻴن اﻝﻜﻠﻲ ﺒﻴن  ٣.١١ – ٩.٢٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
 .٥ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل ﺒﻴن  ١٦٠.٦ – ٢١١.٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
 .٦ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻲ ﺒﻴن  ٣٦٨.٥١ – ٣٩٨.٦٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
 .٧ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺴﻴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن  ٥.٣٨ – ٦.١٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
ﻣما سبق يتضح لنا اآلتى -:
• اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) ٢.٢–٠.٠٠٥ﻤﻠﻴﺠرام( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤطﺔ ) ١ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ٠.٨١٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
• اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) ٦٠.٠– ٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤطﺔ  ١و ٧ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة
) ٤٨.٠٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) ١٤.٧– ١٠.٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
 ٠.١١٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) ٦٣-١٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤطﺔ  ١و ٧ﺒﻤﺘوﺴط ٢٣.٦٥
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.

• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) ١٠٠ – ٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤطﺔ  ١و) ٧ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
 ٧٨.٤١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

الفلزات الثقيلة:
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﺤدﻴد ﻤن  ١٤٢.٢٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  ٤أﻤﺎم ﻝﺴﺎن أﺒو ﻨﻌﻤﺔ وأﻗﺼﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﺤدﻴد ﻫو ٢٨٤.١٧
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة  ٢٠١.٧٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ  ١٧.٠٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم) ٤اﻤﺎم ﻝﺴﺎن أﺒو
ﻨﻌﻤﺔ( وأﻋﻠﻲ ﺘرﻜﻴز ﻫو  ٣١.١٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم  ١اﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ٢٥.٢٦
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻋﻨﺼر اﻝزﻨك ﻤﺎ ﺒﻴن اﻗل ﻗﻴﻤﻪ وﻫﻲ ١٩.٠٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم  ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  ٢١.٦٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٧أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة  ١٩.٨٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﺤﺎس  ١٠.٥٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺤﻴث ﺴﺠﻠت اﻗل ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ  ٦.٢٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد
ﻤﺤطﺔ رﻗم  ٧أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ  ٨اﻤﺎم ﻗرﻴﺔ ﻤﺼر ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز وﻫو ١٤.٢٨
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ أن ﺘرﻜﻴزات ﻋﻨﺼر اﻝﻜروم ﺘراوﺤت ﺒﻴن ٢٩.٣٦ – ١٣.٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ  ٨أﻤﺎم
ﻗرﻴﺔ ﻤﺼر ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ  ٦ﺸﻤﺎل ﺠزﻴرة اﻝﻘرن وﺴط اﻝﺒﺤﻴرة وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة  ١٩.٦٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺴﺠﻠت اﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﻴﻜل وﻫﻲ  ٤.٥٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم  ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﺒطس ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ  ٨.٧١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٦ﺸﻤﺎل ﺠزﻴرة اﻝﻘرن وﺴط اﻝﺒﺤﻴرة( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة  ٦.٤٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻌﻨﺼر اﻝرﺼﺎص  ٣٥.٤٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺤﻴث ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ  ٨أﻤﺎم ﻗرﻴﺔ ﻤﺼر ﻝﻠﺘﻌﻤﻴر أﻗل
ﺘرﻜﻴز ﻝﻬذا اﻝﻌﻨﺼر  ٣٠.١٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ  ٧أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ) ٥١.٣٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤن ١.٢٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  ٩ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة وأﻋﻠﻲ ﺘرﻜﻴز ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﻫو ٢.٢٧
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ  ٦ﺸﻤﺎل ﺠزﻴرة اﻝﻘرن وﺴط اﻝﺒﺤﻴرة .
 ﺴﺠﻠت ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻌﻨﺼر اﻝزﺌﺒق  ٠.٠٢٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﺤﻴث ﺘم ﺘﺴﺠﻴل أﻗل ﺘرﻜﻴز ) NDﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ
ﻤﺤطﺎت  ٥و ٦و ٩و ١٠ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت ﻤﺤطﺔ  ٧أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ) ٠.٠٧٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
ﻣن النتاﺋج السابقة نستطيع ان نستنتج ان تركيزات كل العناصر التي تم قياسھا في ﻣياه بحيرة قارون خالل فصل الربيع  ٢٠١٦اعلي
بقليل ﻣن التي تم قياسھا في فصل الشتاء  ٢٠١٦ويمكن ان يعزي ذلك الي ارتفاع درجات حرارة الجو والمياه بالبحيرة والذي يؤدي الي
زيادة تركيزات العناصر التي تم قياسھا في ھذه الرحلة .حيث وقعت جميع تركيزات ھذه العناصر في حدود المسموح به عالميا لمياه
البحيرات فيما عدا عنصر الكروم عند بعض المحطات .كذلك سجلت الدراسة أن ﻣعظم التركيزات العالي=ة كان=ت تس=جل عن=د المحط=ات
التي تستقبل الصرف الزراعي بالحيرة ﻣثل ﻣحطة رقم  ١و  ٧عند ﻣصرفي البطس والوادي علي الترتيب.
الفلزات الثقيلة في ﻣياه ﻣصرفي البطس والوادي
ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺎﻷﺘﻲ
 .١ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﺤدﻴد ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرف اﻝﺒطس  ٣٥٤.٤٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺼرف اﻝوادي  ٣١٩.٥٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر
 .٢ﻜﺎﻨت ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز  ١٧.٨٧٦و ٣٥.٤٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٣ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝزﻨك ﺒﻴن  ١٩.٣٩و ٢٠.٥٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٤ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻨﺤﺎس ﺒﻴن  ٦.٧٠و ١٤.٦٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٥ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻜروم ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي  ١٦.٢٩و ٣٥.٠٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب
 .٦ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻨﻴﻜل ﺒﻴن  ٦.٦٨و١٥.٣٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٧ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝرﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرف اﻝﺒطس  ٤٦.٥٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر وﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝوادي ٦٥.٤٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.
 .٨ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﺒﻴن  ٢.٢٠و ٤.٠٤٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.

 .٩ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل أي ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝزﺌﺒق ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرﻓﻲ اﻝﺒطس واﻝوادي ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠـﺔ وﻜﺎﻨـت ﻗﻴﻤﺘـﻪ  ٠.٠٠٠ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر
ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼرﻓﻴن.
يالحظ ﻣن النتاﺋج السابقة أن تركيزات العناصر الثقيلة في ﻣياه ﻣصرف الوادي أعلي ﻣن ﻣثيالتھ=ا ف=ي ﻣي=اه ﻣص=رف ال=بطس .وربم=ا
يعزي ھذا الي أختالف كميات ونوعية الصرف في ﻣصرف الوادي عنه في ﻣصرف البطس.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ) (PCBsبمياه بحيرة قارون خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن  ١,٤٩٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)ﻗﺎرون  (٨إﻝﻰ  ٣,٢٥٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻗﺎرون  (٣ﺒﻤﺘوﺴط  ٢,١٦١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ٠,٧١٧ ،ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻗﺎرون  (٧إﻝﻰ ١,٠٣٤
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻗﺎرون  (٢ﺒﻤﺘوﺴط  ٠,٨١١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ) (PCBsبمياه ﻣصارف بحيرة قارون خالل ﻣايو ٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎﺒﻴن  ٣,٠٥١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)ﻤﺼرف ﻗﺎرون( إﻝﻰ  ٣,٢٩٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف اﻝﺒطس( ﺒﻤﺘوﺴط  ٣,١٧٢ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ١,٠٩٦ ،ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف اﻝﺒطس(
إﻝﻰ  ١,٢٦٢ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف ﻗﺎرون( ﺒﻤﺘوﺴط  ١,١٧٥ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.

الھيدروكربونات البترولية الكلية الذاﺋبة فى ﻣياه بحيرة قارون خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘـراوح ﻤﺘوﺴــط اﻝﺘرﻜﻴــز اﻝﻜﻠــﻰ ﻝﻠﻤ ـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻤــﺎﺒﻴن  ٠,٣٧٦ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻋﻨــد ﻤﺤطــﺔ  Q9إﻝــﻰ  ٢,٥٥٧ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر
ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ  Q1ﺒﻤﺘوﺴط ﻜﻠﻰ  ١,١٢١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر .وﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺒﻤﺎ ورد ﺒﺎﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴـﺔ ﻝﺠﻬـﺎز ﺸـﺌون اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺼـرى
ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٤م ﻤﻠﺤـق رﻗـم ) (١اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼـﻔﺎت ﻝـﺒﻌض اﻝﻤـواد ﻋﻨـد ﺘﺼـرﻴﻔﻬﺎ ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ واﻝـذى ذﻜـر أن اﻝﺤـد
اﻷﻗﺼﻰ ﻝﻠﻤﻌـﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼـﻔﺎت ﻝﻠﻤـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴـﺔ ذات اﻷﺼـل اﻝﺒﺘروﻝـﻰ ﺘﺒﻠـﻎ  ٠,٥ﻤﻠﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر ) ٥٠٠ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر( ﻨﺠـد أﻨﻬـﺎ ﻝـم
ﺘﺘﻌد ذﻝك اﻝﺤد.

المواد الھيدروكربونية الذاﺋبة فى ﻣياه ﻣصارف بحيرة قارون خالل ﻣايو ٢٠١٦
اﻝﺘرﻜﻴــز اﻝﻜﻠــﻰ ﻝﻠﻤ ـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻴﻘــﻊ ﻤــﺎﺒﻴن  ٠,٨٧٢ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻋﻨــد ﻤﺼــرف وادي ﻗــﺎرون إﻝــﻰ  ١,٥٤٢ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر
ﺒﻤﺼــرف اﻝــﺒطس ﺒﻤﺘوﺴــط  ١,٢٠٧ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر .وﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺘﻠــك اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﺒﻤــﺎ ورد ﺒﺎﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻝﺠﻬــﺎز ﺸــﺌون اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺼــرى
ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ٤ﻝﺴﻨﺔ ١٩٩٤م ﻤﻠﺤـق رﻗـم ) (١اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼـﻔﺎت ﻝـﺒﻌض اﻝﻤـواد ﻋﻨـد ﺘﺼـرﻴﻔﻬﺎ ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ واﻝـذى ذﻜـر أن اﻝﺤـد
اﻷﻗﺼــﻰ ﻝﻠﻤﻌــﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼــﻔﺎت ﻝﻠﻤ ـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ ذات اﻷﺼــل اﻝﺒﺘروﻝــﻰ ﺘﺒﻠــﻎ  ٠,٥ﻤﻠﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر )٥٠٠ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر( ﻨﺠــد أﻨﻬــﺎ ﻝــم
ﺘﺘﻌدى ذﻝك اﻝﺤد.

الدالﺋل البكتيرية )القولون الكلية – البرازية  -السبحية(:
ﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون ﻤﻔﺘﺎح اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻔﻴوم  ،وذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺼدر ﻝﻠﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ واﻷﻤﻼح )ﺸرﻜﺔ أﻤﻴﺴﺎل(،ﻜﻤﺎ أن ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ
ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة .وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻠوث ﺒﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ )اﻝﺘﻠوث اﻝﻤﻴﻜروﺒﻰ( ﻤن أﺨطر أﺨطر أﻨواع اﻝﺘﻠوث ,ﺤﻴث اﻨﻪ ﻴؤدى
اﻝﻰ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻤراض ﻤﺜل اﻝﻜوﻝﻴ ار اﻝﺘﻴﻔود وااﻻﺴﻬﺎل اﻝﺸدﻴد واﻻﻝﺘﻬﺎب اﻝﻜﺒدى .وﻝذﻝك ﻴﺠب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒرﺼد اﻝﺘﻠوث اﻝﻤﻴﻜروﺒﻰ
ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤﺼرﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون.
وﻝﻘد اﺴﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻورﺒﻴﺔ ) (European Guide Commission, 1988وﻫو ﻴطﺎﺒق اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤﺼرﻴﺔ (Ministry
٣

) of Health, 1996واﻝذى أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻻ ﺘزﻴد ﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﻜﻠﻴﺔ) Total coliform (TCﻋن ١٠٠/٥٠٠ﺴم
٣

وﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﺒ ارزﻴﺔ )١٠٠/ ١٠٠Faecal coliform (TCﺴم

وﻜذﻝك ) .Faecal streptococci (FSﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴﺎس

اﻝﻤﺼرى ﻝو ازرة اﻝﺼﺤﺔ ) (Ministry of Health, 1996واﻝذى ﺤدد أن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝوﻨﻴﺔ ) Total coliform (TCﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ
اﻝﺒﺤﻴرات )اﻝﻤراﺒﻰ اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ( ﻻﺘزﻴد ﻋن ١٠٠/٧٠ﺴم ٣وﻜذﻝك ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ١٠٠/٥٠٠٠ﺴم.٣
وعند تطبيق ﻣعايير الجودة المذكورة بعاليه فان النتاﺋج تشير لالتى:
• ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺼوﺼﺎ اﻝﺼﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﺎن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠوث
ﺒﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻗﺎرون زادت ﻋن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادى( و اﻝﻤﺤطﺔ
رﻗم ) ٧أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادى(  ،وذﻝك ﻝﻘرب ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف )اﻝﺒطس واﻝوادى( واﻝﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻝﻠﺘﻠوث
ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٣أﻗﺼﻰ ﺸﻤﺎل ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة( واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٦ﺸﻤﺎل ﺠزﻴرة اﻝﻘرن -وﺴط اﻝﺒﺤﻴرة(

• وﻜذﻝك وﺠد أن ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرﻓﻰ اﻝﺒطس واﻝوادى زادت ﻋن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرات .ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺒﻜﺘرﻴوﻝوﺠﻴﺔ.

المشاكل التى تواجه البحيرة:
 .١اﻝزﻴﺎدة اﻝﻤطردة ﻓﻰ اﻝﻤﻠوﺤﺔ وﻤﺎﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻨﻘﺼﺎن اﻝﺤﺎد ﻓﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻰ واﻨﺨﻔﺎض اﻹﻨﺘﺎج
اﻝﺴﻤﻜﻰ.
 .٢إزدﻴﺎد اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ وﻜﺜﺎﻓﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ وﻤﺎﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻠوث وﻫروب اﻝطﻴور اﻝﻤﻬﺎﺠرة.
 .٣اﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﻤﺘدﻓﻘﺔ ﻝﻠﺒﺤﻴرة ﻋﺒر اﻝﻤﺼﺎرف ﺴواء ﺼرف ﺼﺤﻰ أوﻤﺒﻴدات ﺤﺸرﻴﺔ.
 .٤اﻝﻤزارع اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﺤول اﻝﺒﺤﻴرة واﻝﺘﻰ ﺘﺼب ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة.
 .٥زوال وﺘدﻤﻴر اﻝﺤﻔرﻴﺎت اﻝﻤوﺠودة ﺤول اﻝﺒﺤﻴرة.
 .٦اﺘﻨﻘﺎل ﺒﻌض اﻷﻨواع ﻤن ﻗﺘﺎدﻴل اﻝﺒﺤر اﻝﻀﺎرة ﻝﻠﺒﺤﻴرة.

