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

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:
وادي الريان ﻣنخفض كبير ﻣن الحجر الجيرى األيوسينى يبلغ ﻣتوسط انخفاضه ٤٣م تحت ﻣستوى سطح البحر وأقصى نقطة انخفاض
على ﻣستوى ٦٤م تحت سطح البحر ويستقبل وادي الريان حوالي  ٢٥٠ﻣليون م ٣ﻣن ﻣياه الصرف الزراعي سنويا ً تمثل حوالي ٣/١
الصرف الزراعي لمحافظة الفيوم.

تكونت البحيرتان الصناعيتان في وادي الريان في عام  ١٩٧٣عندﻣا تم غمر ﻣنخفض صحراوي بفاﺋض ﻣياه الصرف الزراعي ع=ن
طريق إنشاء قناة ﻣكشوفة يمتد طولھا إلى حوالي ٩كم وتتصل بنفق طوله حوالي ٨.٥ك=م وذل=ك لخف=ض ﻣس=توى المي=اه الجوفي=ة ف=ي
المناطق المحيطة ببحيرة قارون.
تعتبر ﻣنطقة وادي الريان بمحافظة الفيوم ﻣحمية طبيعية بموجب قرار السيد رﺋيس ﻣجلس الوزراء رقم  ٩٤٣لسنة  ١٩٨٩والمعدل
بالقرار رقم  ٢٩٥٤لسنة  ١٩٩٧وتبلغ ﻣساحتھا حوالي  ١٧٥٩كم.٢
البحيرة

المسطح األول

المسطح الثاني

المحطة

وصف الموقع

١

أﻣام ﻣصرف الوادى

٢

أقصى شرق المسطح األول

٣

وسط المسطح األول

٤

أقصى غرب المسطح األول

٥

أﻣام القناة الموصلة بين المسطحين

٦

أﻣام ﻣدخل المياه للمسطح الثانى

٧

وسط المسطح الثاني

٨

أقصى غرب المسطح الثاني

٩

جنوب المسطح الثاني

١٠

أقصى الجنوب عند الجزر الرﻣلية فى المسطح الثانى

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤــت درﺠــﺔ اﻝﺤ ـ اررة اﻝﻤﺴــﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﺒــﻴن ) ٢٠,١ –١٩,٢درﺠــﺔ ﻤﺌوﻴــﺔ( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١٠أﻗﺼــﻰ
ﺠﻨ ــوب اﻝﻤﺴــطﺢ اﻝﺜ ــﺎﻨﻰ(؛ ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴ ــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ٤ﻏ ــرب اﻝﻤﺴــطﺢ اﻷول( .ﺒﻤﺘوﺴ ــط ) ١٩.٤٦و ١٩.٨درﺠ ــﺔ ﻤﺌوﻴ ــﺔ(

ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ،ﻤﺴﺠﻼ ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ١٩.٦٣درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
ﺘﺘﺄﺜر ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺒﻜﻤﻴـﺔ وﻨوﻋﻴـﺔ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺼـرف اﻝﺘـﻲ ﺘﻠﻘـﻰ ﺒـﺎﻝﺒﺤﻴرة وﻗـد أوﻀـﺤت اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺴـﺠﻴل أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ  ٥٠ﺴـم ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) ١أﻤـﺎم
ﻤﺼرف اﻝوادي( ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  ١٧٠ﺴم ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٩وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﺘﻰ( .ﺒﻤﺘوﺴط ) ١١٢و ١٥٢ﺴـم( ﺒﺎﻝﻤﺴـطﺢ اﻷول
واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ،ﻤﺴﺠﻼ ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ١٣٢ﺴم(.

الملوحة:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻔﺎوت درﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ ﺘﻔﺎوﺘﺎً واﻀﺤﺎً ﺒﻴن اﻝﻤﺴطﺤﻴن ،ﺤﻴث ﺘﻘل ﻓﻲ اﻷول ﻤﺴـﺠﻠﺔ أﻗـل ﻗﻴﻤـﺔ ) (‰ ١.٤٧ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ١
)أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي( .ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ ٢٢.٨٩ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١٠أﻗﺼﻰ اﻝﺠﻨوب ﻋﻨد اﻝﺠـزر اﻝرﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻰ اﻝﻤﺴـطﺢ اﻝﺜـﺎﻨﻰ(
ﺒﻤﺘوﺴط ) ١.٨١و (‰ ٢٢.٠٣ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ،ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ).(‰ ١١.٩٢

درجة التوصيل الكھربي:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘراوح درﺠﺔ اﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒـﻲ ﺒـﻴن ) ٢,١ﻤﻠﻠـﻲ ﺴـﻴﻤن/ﺴـم( ﺒﺎﻝﻤﺴـطﺢ اﻷول أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـوادي ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) (١ﺒﻴﻨﻤـﺎ
ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٢٨,٩٧ﻤﻠﻠـﻲ ﺴـﻴﻤن/ﺴـم( أﻗﺼـﻰ ﺠﻨـوب اﻝﻤﺴـطﺢ اﻝﺜـﺎﻨﻲ )ﻤﺤطـﺔ ،(١٠ﺒﻤﺘوﺴـط ) ٢,٥٨و ٢٨,٢٤ﻤﻠﻠـﻲ ﺴـﻴﻤن/ﺴـم(
ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ،ﻤﺴﺠﻼ ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ١٥,٤١ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجيني:

أوﻀــﺤت اﻝد ارﺴــﺔ أن ﻤﻴــﺎﻩ ﺒﺤﻴ ـرات وادي اﻝرﻴــﺎن ﺘﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﻘﻠــوي وﺘراوﺤــت ﻗــﻴم ﺘرﻜﻴــز أﻴــون اﻝﻬﻴــدروﺠﻴن ﻝﻠﻤﻴــﺎﻩ ﺒــﻴن )– ٨,٣٩
 .(٨,٩وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝـوادى( وأﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ٢ﺸــرق اﻝﻤﺴــطﺢ اﻷول( ﺒﻤﺘوﺴــط )٨,٧٧
و (٨,٦٦ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ .ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ).(٨,٧٢

األكسجين الذاﺋب:
ﺘـراوح ﺘرﻜﻴــز اﻷﻜﺴــﭽﻴن اﻝــذاﺌب ﺒــﻴن ) ٨,٨٧ – ٦.٦٧ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝ ـوادي( وأﻋﻠــﻰ
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٤ﻏـرب اﻝﻤﺴـطﺢ اﻷول( ،ﺒﻤﺘوﺴـط ) ٨.٠٣و ٨.٤٨ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﺎﻝﻤﺴـطﺢ اﻷول واﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ ،ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم
ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٨.٧٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﺘراوح ﻗﻴم اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﺒﻴن ) ٥,٣٢ – ٢,٧٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطـﺔ ) ١٠أﻗﺼـﻰ
ﺠﻨــوب اﻝﻤﺴــطﺢ اﻝﺜــﺎﻨﻲ( وأﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١أمام مصرف الوادي( ،ﺒﻤﺘوﺴــط ) ٤,٤٧و ٣,٩٢ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﺎﻝﻤﺴــطﺢ اﻷول
واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ،وﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٤.٣٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيمياﺋي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴــﻴﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴــﺎ ﺒــﻴن ) ٢٨,٥١- ١٩,٧٨ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺤﻴــث ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﻤﺤطــﺔ ) ١٠أﻗﺼــﻰ ﺠﻨــوب
اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻰ( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺤطـﺔ ) ١أﻤـﺎﻜم ﻤﺼـرف اﻝـوادي( ﺒﻤﺘوﺴـط ) ٢٢,٠٧و ٢٠,٥٧ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﺎﻝﻤﺴـطﺢ اﻷول واﻝﺜـﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ،وﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٢١,٣٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكبريتيدات:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﻋدم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴطﺤﻴن وﻓﻲ ﻤﺼرف اﻝوادي.
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 اﻝﻤﺴطﺢ اﻷول.
•

ﺴﺠل اﻻﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ١٢.٦-٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة.

•

ﺴــﺠل اﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﺤﻴــوي اﻝﻤﻤــﺘص ) (BODأﻋﻠــﻰ ﻤــن اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴ ـﺎً ) أﻗــل ﻤــن ٦ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﻤﻌظــم ﻤواﻗــﻊ

اﻝﻤﺴطﺢ اﻷول.
بعض الخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لمياه ﻣصارف بحيرات وادي الريان خالل ﻣايو ٢٠١٦
ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺼرف اﻝوادي ﻫو اﻝﻤﺼدر اﻝوﺤﻴد ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرات وادي اﻝرﻴﺎن وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻰ:

 .١ﻜﺎﻨت درﺠﺔ ﺤ اررة ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻤﺼرف اﻝوادي ) ١٩,٦درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.
 .٢ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒﻲ ) ١,٢٥ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت درﺠﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ )(‰ ٠,٨٧
 .٣ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺼرف اﻝوادي ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﻠوي ﻤﺴﺠﻠﺔ ).(٨,٠٤
 .٤ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ) ٥,٨٣ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر(.
 .٥ﻜﺎﻨت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص واﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك واﻝﻤواد اﻝذاﺌﺒﺔ اﻝﻌﻀوﻴﺔ ) ٥,٣٨و ٤,٧١و ٢٧,٨٥ﻤﻴﻠﺠرام/ﻝﺘر(
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.
 .٦ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل أي ﻗﻴم ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:
 ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻰ ﺘم رﺼدﻫﺎ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝوزن اﻝﺤﻴوى ﻝﻠﻌواﻝق اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ان ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺴطﺢ اﻷول ﺘﺸﻬد ازدﻫﺎ ًار ﻤﻠﺤوظﺎً ﻓﻰ
اﻝوزن اﻝﺤﻴوى ﻝﺘﻠك اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت )ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺘرﻜﻴزات ﺼﺒﻎ اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ( ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ٢ﺸرق اﻝﻤﺴطﺢ اﻷول( ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﻪ ﻝﻬﺎ وﻫﻲ ) ٥٧,٢٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻨﺴﺒﺔ ) ،(%١٧,٩ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠورﻓﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) ١٠أﻗﺼﻰ

ﺠﻨوب اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻲ( ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ) ١١,٧٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻨﺴﺒﺔ ) .(% ٣,٧وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻝﻤﺴطﺢ اﻷول
ﻜﺎن أﻜﺜر ﺘرﻜﻴ اًز ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴل ﻋن اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻲ .وأن ﻫﻨﺎك ﺸﺒﻪ ﺘﺠﺎﻨس ﻓﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻹرﺘﻔﺎع اﻝﺘرﻜﻴزات ﺒﻴن اﻝﻤﺤطﺎت ﻓﻲ
اﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻰ .ﻜﻤﺎ ﻝوﺤظ إﻨﺨﻔﺎض ﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠوروﻓﻴل ﻓﻰ ﻤﺼرف اﻝوادى ) ٢٥.٦٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(
ﻋن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤرﺼودة ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺢ اﻻول.
 وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ٣٦,٦٧ – ٩,٦٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻰ ﻤﺤطﺔ ) ٩وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻰ( وﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم
ﻤﺼرف اﻝوادى( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ) ١٩,٧٥و  ١١,١٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ .ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﻤﺴطﺤﻴن ) ١٥,٤٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ١٤٠ - ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت.
 اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ) ٢٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﻤﺤطﺔ ).(١

المغـذيات:
• ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن ﻤرﻜﺒــﺎت ذاﺌﺒ ــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﺔ وﺘﻌﺘ ــﺒر ﻫ ــذﻩ اﻝﻤرﻜﺒ ــﺎت اﻝﻤﺼ ــدر اﻝرﺌﻴﺴ ــﻰ ﻝﺘﻐذﻴـ ـﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨ ــﺎت ﻓــﻰ اﻝﺒﻴﺌ ــﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴ ــﺔ
ﺨﺼوﺼــﺎ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت اﻝدﻗﻴﻘــﺔ ﻤﺜــل اﻝﺒﻜﺘرﻴــﺎ واﻝطﺤﺎﻝــب ﻜﻤــﺎ ﺘﻌﺘﺒــر أﺴﺎﺴﻴــﺔ ﻓــﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝﻐذاﺌــﻰ ﻝﻠﻨﺒﺎﺘــﺎت واﻝﺤﻴواﻨــﺎت ﻓــﻰ ﻫــذﻩ
اﻝﺒﻴﺌـﺔ وﻫذﻩ اﻷﻤﻼح ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﻜﺒﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴﺔ ،ﻓوﺴﻔورﻴﺔ وﺴﻠﻴﻜﺎت.
• أظﻬرت اﻝدراﺴﺔ أن ﺘرﻜﻴز اﻷﻤﻼح اﻝﻤﻐذﻴﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ ،اﻝﻨﻴﺘرﻴـت ،اﻝﻨﺘـرات ،اﻷورﺜوﻓوﺴـﻔﺎت ،اﻝﻔوﺴـﻔور اﻝﻜﻠـﻲ واﻝﺴـﻠﻴﻜﺎت اﻝذاﺌﺒـﺔ( ﻴﻌﺘﻤـد
ﻋﻠــﻰ ﻜﻤﻴــﺔ وﻨوﻋﻴــﺔ اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــرف إﻝــﻰ اﻝﺒﺤﻴ ـرات ﺤﻴــث أن ﻤﺼــدر ﻫــذﻩ اﻷﻤــﻼح ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف وﺒــذﻝك ﺘﻌﺘﺒــر ﻤﻌظــم ﻫــذﻩ
اﻷﻤﻼح اﻝﻤﻐذﻴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺼدر.
• ﺘ ـراوح ﺘرﻜﻴــز اﻷﻤوﻨﻴــﺎ ﺒــﻴن ) ٠,٦٩٧ –٠,٠٤١ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ٩وﺴــط اﻝﻤﺴــطﺢ اﻝﺜــﺎﻨﻲ( .ﺒﻴﻨﻤــﺎ
ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺔ ) ١أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـوادي( .ﺒﻤﺘوﺴـط ) ٠,١٨٨و ٠,٠٥٥ﻤﻠﻴﺠـرام /ﻝﺘـر( ﺒﺎﻝﻤﺴـطﺢ اﻷول واﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ
اﻝﺘواﻝﻲ وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٠,١٢١ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت ﺒﻴن ) ٦٨,٢٧ – ١,٤٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤطﺔ ) ٩وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻲ( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺴـﺠﻠت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطـﺔ ) ١أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـوادي( .ﺒﻤﺘوﺴـط ) ٢٢,٤٤و ٢,٧٥ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﺎﻝﻤﺴـطﺢ اﻷول واﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ١٢,٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﺘ ـراوح ﺘرﻜﻴــز اﻝﻨﺘ ـرات ﺒــﻴن ) ٠,٢٧٧ – ٠,٠٢٦ﻤﻠﻴﺠ ـرام /ﻝﺘــر( وﻗــد ﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ٩وﺴــط اﻝﻤﺴــطﺢ اﻝﺜــﺎﺘﻰ( .ﺒﻴﻨﻤــﺎ
ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝـوادي( .ﺒﻤﺘوﺴـط ) ٠,١١٣و  ٠,٠٣٣ﻤﻠﻴﺠـرام /ﻝﺘـر( ﺒﺎﻝﻤﺴـطﺢ اﻷول واﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻋﻠـﻰ
اﻝﺘواﻝﻲ وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٠,٠٧٣ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﺘـراوح ﺘرﻜﻴــز اﻝﻨﻴﺘــروﭽﻴن اﻝﻜﻠــﻲ ﺒــﻴن ) ١,٨٩ – ٠,٧٦ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ﺴـﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻤﺤطــﺔ ) ١٠أﻗﺼــﻰ ﺠﻨــوب
اﻝﻤﺴــطﺢ اﻝﺜــﺎﻨﻲ( ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ) ١أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝ ـوادي( ﺒﻤﺘوﺴــط ) ١,١٢و ٠,٧٩ﻤﻠﻴﺠ ـرام /ﻝﺘــر( ﺒﺎﻝﻤﺴــطﺢ اﻷول
واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٠,٩٦ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر(.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى(:
•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻷورﺜوﻓوﺴﻔﺎت ﺒﻴن ) ١٥,٤ – ٣,٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤطﺔ ) ٩وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻲ( .ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي( ،ﺒﻤﺘوﺴط ) ٩,٠٢و ٥,٠٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٧,٠٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘ ـراوح ﺘرﻜﻴــز اﻝﻔﺴــﻔور اﻝﻜﻠــﻲ ﺒــﻴن ) ٦٣,٧٩ – ٢٩,٨ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر( وﻗــد ﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) ١٠أﻗﺼــﻰ ﺠﻨــوب
اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻲ(؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝـوادي( ،ﺒﻤﺘوﺴـط ) ٤٥,٦٦و  ٣٢,٩٧ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر(
ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٣٩,٣٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

السليكات الفعالة:
ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن ) ٦,٤٦ – ١,٦٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٤ﻏرب اﻝﻤﺴطﺢ اﻷول(؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ٦ﻤدﺨل اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻲ( ،ﺒﻤﺘوﺴط ) ١,٨٩و ٦,٢٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ٤,٠٥ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر(.
أوضحت النتاﺋج زيادة تركيز األﻣالح المغذية في ﻣياه ﻣصرف الوادي ويمكن تلخيص النتاﺋج كاألتي:
 .١ﻜﺎﻨت ﺘرﻜﻴزات اﻝﻨﻴﺘرﻴت ) ١٨٨,١١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 .٢ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز اﻷﻤوﻨﻴﺎ واﻝﻨﺘرات واﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻲ ) ١,٢٠٤و ٠,٢٢١و ٢,٦٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
 .٣ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻲ ) ١٤٧,٤و  ٢٥٨,٠٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ(.
 .٤ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز اﻝﺴﻴﻠﻴﻜﺎت ) ٤,٣٦ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

ﻣما سبق يتضح لنا اآلتى -:
• اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٢,٢- ٠,٠٠٥ﻤﻠﻴﺠرام( )ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ٠,١٢١ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر(.
• اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ٦٠,٠ – ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤطﺔ ) (١ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ
اﻝﻤﺴطﺤﻴن ) ١٢,٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) ١٤,٧ – ١٠,٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴطﺤﻴن )ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
 ٠,٠٧٣ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر(.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ٦٣ - ١٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴطﺤﻴن )ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
 ٧,٠٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴًﺎ ) ١٠٠ – ٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘرﻓوﺴﻔور( ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺤطﺎت )ﻤﺘوﺴط
ﻋﺎم  ٣٩,٣٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

الفلزات الثقيلة:
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﺤدﻴد ﺒﻴن ) ١٠٤,٨٩و  ٢٣١,٤٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) (٢أﻗﺼﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة اﻻوﻝﻲ وﻤﺤطﺔ) (٨أﻗﺼﻲ ﻏرب اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن )١٦٨,٦٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) ١٦,٠٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٩ﺠﻨوب اﻝﻤﺴطﺢ اﻝﺜﺎﻨﻲ وأﻋﻠﻲﺘرﻜﻴز ) ٣٢,٤٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٣وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻻول وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن )٢٤,٧٧
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
-

ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻋﻨﺼر اﻝزﻨك ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ ) ١٥,٥٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (١٠أﻗﺼﻲ ﺠﻨوب اﻝﻤﺴطﺢ
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻨد اﻝﺠزر اﻝرﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ ) ١٩,٢٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٢أﻗﺼﻲ ﺸرق اﻝﻤﺴطﺢ
اﻻول وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن ) ١٧,٢٩ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.

 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻨﺤﺎس ﺒﻴن ) ٧,٥٧و  ١٣,٩١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) (٧وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ ااﻝﺜﺎﻨﻲ وﻤﺤطﺔ )(٣وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻻول  .وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن ) ١٧,٩٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻜروم ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) ٣,٩٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٥أﻤﺎم اﻝﻘﻨﺎة اﻝﻤوﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺴطﺤﻴنوأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٩,٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٣وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻻول وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن )٥,٩٦
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻋﻨﺼر اﻝﻨﻴﻜل ﺒﻴن اﻗل ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ ) ١٠,٠٧٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٨أﻗﺼﻲ ﻏرب اﻝﻤﺴطﺢاﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٢٥,٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٣وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻻول وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن
) ١٧,٩٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝرﺼﺎص ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) ٢١,٤٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) (٤أﻗﺼﻲ ﻏرب اﻝﻤﺴطﺢ اﻻول وأﻋﻠﻰﻗﻴﻤﺔ ) ٣٢,١٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٣وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻻول وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن ) ٢٥,٨٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) ٠,٩٣٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) (٥أﻤﺎم اﻝﻘﻨﺎة اﻝﻤوﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺴطﺤﻴنوأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٢,١١٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (٣وﺴط اﻝﻤﺴطﺢ اﻻول وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن )١,٣٧٣
ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝزﺌﺒق ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ  NDﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺎت ) ٢و  ٣و  ٤و  ٧و  ٨و  ٩و  (١٠ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢاﻻول واﻝﺜﺎﻨﻲ وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) ٠,٠٦٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ رﻗم ) (١أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝوادي ﺒﺎﻝﻤﺴطﺢ اﻷول وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرﺘﻴن ) ٠,٠١١ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.
الفلزات الثقيلة في ﻣياه ﻣصرف الوادي

ﻜﺎن ﺘرﻜﻴزات اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺤدﻴد  -اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز -اﻝزﻨك  -اﻝﻨﺤﺎس – اﻝﻜروﻤﻴوم  -اﻝﻨﻴﻜل  -اﻝرﺼﺎص  -اﻝﻜﺎدﻤﻴوم واﻝزﺌﺒق ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ
ﻤﺼرف اﻝوادي ٠,٠٨٩ – ١,٩٧٥ – ٤٦,٠٨ – ٩,٦٢ ،٢٧,٥٥ - ١٥,٨٤ - ٢٣,٦٤ - ٣٣,١١ - ٢٧٣,٢٧) :ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(
ﻋﻠﻲ اﻝﺘرﺘﻴب.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ) (PCBsبمياه بحيرة الريان خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒﻴن  ١,٠٠٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)ﻤﺤطﺔ  (٥إﻝﻰ  ١,٣٧٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺤطﺔ  (١ﺒﻤﺘوﺴط  ١,١٨١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ٠,٦٠٣ ،ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺤطﺔ  (٩إﻝﻰ ٠,٨٦١
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺤطﺔ  (٦ﺒﻤﺘوﺴط  ٠,٧٢٧ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝرﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.

المبيدات وﻣركبات ثناﺋى الفينيل ﻣتعددة الكلور الذاﺋبة بمياه ﻣصرف وادي الريان خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺴﺠﻠت ﻤﺘوﺴطﺎت ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور )٣,٥٠٣ (PCBs
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر &  ١,٢٨٨ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرف وادى اﻝرﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.

الھيدروكربونات البترولية الكلية فى ﻣياه بحيرة الريان خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺘوﺴط اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴـﺔ اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻤـﺎﺒﻴن  ٠,٢١٧ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻋﻨـد ﻤﺤطـﺔ  ٩إﻝـﻰ  ٣.٨٤١ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻋﻨـد
ﻤﺤطــﺔ  ٥ﺒﻤﺘوﺴ ــط ﻜﻠ ــﻰ  ١,٨٦١ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر .وﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺘﻠــك اﻝﻤﺴ ــﺘوﻴﺎت 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
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 ﻣصرف بحيرة الريان خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻝﻤﺘوﺴـط  ٠,٢٢٣ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻋﻨـد ﻤﺼـرف وادى اﻝرﻴـﺎن .وﺒﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺘﻠـك اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت
ﺒﻤــﺎ ورد ﺒﺎﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻝﺠﻬــﺎز ﺸــﺌون اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺼــرى ﺒﺎﻝﻘــﺎﻨون رﻗــم  ٤ﻝﺴــﻨﺔ ١٩٩٤م ﻤﻠﺤــق رﻗــم ) (١اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼــﻔﺎت ﻝــﺒﻌض
اﻝﻤواد ﻋﻨـد ﺘﺼـرﻴﻔﻬﺎ ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ واﻝـذى ذﻜـر أن اﻝﺤـد اﻷﻗﺼـﻰ ﻝﻠﻤﻌـﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼـﻔﺎت ﻝﻠﻤـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴـﺔ ذات اﻷﺼـل اﻝﺒﺘروﻝـﻰ
ﺘﺒﻠﻎ ٥و .ﻤﻠﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر )٥٠٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى ذﻝك اﻝﺤد.

الدالﺋل البكتيرية )القولون الكلية – البرازية  -السبحية(:
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻠوث ﺒﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ )اﻝﺘﻠوث اﻝﻤﻴﻜروﺒﻰ( ﻤن 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 ﺒﺤﻴرات وادي اﻝرﻴﺎن .وﻝﻘد اﺴﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻورﺒﻴﺔ ) (European Guide Commission, 1988وﻫو ﻴطﺎﺒق
اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤﺼرﻴﺔ ) (Ministry of Health, 1996واﻝذى أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻻ ﺘزﻴد ﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﻜﻠﻴﺔ Total coliform
٣

) (TCﻋن ١٠٠/٥٠٠ﺴم ٣وﺒﻜﺘرﻴﺎ 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

النتاﺋج:
ﺘﺸﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ أن اﻝﻌدد اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻰ ﻝﻠﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠوث ﺒﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة اﻷوﻝﻰ ﺘراوﺤت ﺒﻴن - ٤
٢

 ٢١٠ × ٤٦و ١٠ × ٤٦ - ٤

٣

و  ٢١٠ × ٤٦ - ٩ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠/ﺴم

ﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﺒ ارزﻴﺔ واﻝﺴﺒﺤﻴﺎت اﻝﺒ ارزﻴﺔ ﻋﻠﻰ

اﻝﺘواﻝﻰ ,أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺤﻴرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت أﻋدادﻫﺎ ﺒﻴن  ٤٣ - ٤و >  ٢١ - ٣و  ٢٤٠ - ٢٣ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠/ﺴم ٣ﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ
اﻝﻘوﻝون اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﺒ ارزﻴﺔ واﻝﺴﺒﺤﻴﺎت اﻝﺒ ارزﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ و ﺘﺸﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻠﺘﻠوث ﺴﺠل ﻓﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  ) ١أﻤﺎم
ﻤﺼرف اﻝوادى( وذﻝك ﻴرﺠﻊ اﻝﻰ ﺘﺄﺜرﻫﺎ ﺒﻤﻴﺎة ﻤﺼرف اﻝوادى اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﺒﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻰ واﻝذى ﻴﺼب ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻰ
اﻝﺒﺤﻴرة اﻷوﻝﻰ ،وﻤن اﻝﻤﻼﺤظ زﻴﺎدة أﻋداد اﻝﺴﺒﺤﻴﺎت اﻝﺒ ارزﻴﺔ ﻋن أﻋداد ﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﺒ ارزﻴﺔ وذﻝك ﻝزﻴﺎدة ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل
اﻝظروف اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ.
٣

ﺴﺠل ﻤﺼرف اﻝوادى أﻋﻠﻰ اﻷﻋداد ﻓﻜﺎﻨت  ٣١٠ × ٢٤و ١٠ × ٢٤

و  ٢١٠ × ٤٣ﺨﻠﻴﺔ ١٠٠/ﺴم ٣ﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻘوﻝون اﻝﻜﻠﻴﺔ

واﻝﺒ ارزﻴﺔ واﻝﺴﺒﺤﻴﺎت اﻝﺒ ارزﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ وذﻝك ﻴرﺠﻊ اﻝﻰ ﻤﺎﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫذا اﻝﻤﺼرف ﻤن ﻤﻴﺎﻩ ﺼرف زراﻋﻰ ﺘﺤﺘوى ﻋﻠﻰ ﺼرف ﺼﺤﻰ
ﻨظ ار ﻝﻌدم ﺘواﻓر ﺸﺒﻜﺎت ﻝﻠﺼرف اﻝﺼﺤﻰ ﻓﻰ ﻗرى ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻔﻴوم.

المشاكل التى تواجه البحيرة:
 .١اﻝزﻴﺎدة اﻝﻤطردة ﻓﻰ اﻝﻤﻠوﺤﺔ وﻤﺎﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات ﺒﻴﺌﻴﺔ
 .٢اﻨﺨﻔﺎض اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺴﻤﻜﻰ
 .٣اﻝﻨﻘﺼﺎن اﻝﺤﺎد ﻓﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻰ
 .٤إزدﻴﺎد اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
 .٥ﻜﺜﺎﻓﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ وﻤﺎﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﻠوث وﻫروب اﻝطﻴور اﻝﻤﻬﺎﺠرة
 .٦اﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﻤﺘدﻓﻘﺔ ﻝﻠﺒﺤﻴرة ﻋﺒر اﻝﻤﺼﺎرف ﺴواء ﺼرف ﺼﺤﻰ أوﻤﺒﻴدات ﺤﺸرﻴﺔ
 .٧اﻝﻤزارع اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﺤول اﻝﺒﺤﻴرة واﻝﺘﻰ ﺘﺼب ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة
 .٨زوال وﺘدﻤﻴر اﻝﺤﻔرﻴﺎت اﻝﻤوﺠودة ﺤول اﻝﺒﺤﻴرة

