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
ــره الكبري والصغري"
" البحيرات ال ُم ّ

ﻣقدﻣة
تمثل البحيرات المصرية أھمية اقتصادية بالغة نظرا لما تتميز به ﻣن أعماق ضحلة وحركة ﻣياه ھادئAة وخصAوبة عاليAة فانھAا تعتبAر
ﻣربى وحضانات طبيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البحيرات ونظرا لمAا تتعAرض لAه ھAذه البحيAرات ﻣAن
عمليات صرف ﻣسAتمرة لمختلAف أنAواع الملوثAات الصAناعية والصAحية والزراعيAة ﻣمAا يAؤثر علAى كAل ﻣAن جAودة ونوعيAة ﻣيAاه ھAذه
البحيرات وإنتاجھا السمكى .لذلك فان البرناﻣج المقترح للرصد البيئى للبحيرات المصرية يھدف الى المتابعة الدورية لھذه البحيAرات
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:
تمتد شواطئ البحيرات المرة لمسافة  ٥٠كم ﻣن الدفرسوار شمال ﻣحافظة اإلسماعيلية إلى كبريت جنوبا حيث تقطع البحيرات المرة
ﻣجرى قناة السويس لمسافة  ٣٨كيلو ﻣتر )ﻣن ترقيم الكيلو  ٩٧حتى ترقيم الكيلو  (١٣٥وتعد البحيرات المرة جزءا ﻣن الممر المالحي
لقناة السويس ،وتشترك في حدودھا ﻣحافظتي السويس واإلسماعيلية ،وتبلغ ﻣساحة البحيرات المرة الصغرى  ٤٠كم ﻣربع حوالي
 ٩٥٢٥فدان تقريبا والبحيرات المرة الكبرى  ١٩٤كم ﻣربع حوالي  ٤٦١٩٠فدان تقريبا وتعتبر البحيرات المرة الكبرى والصغرى ھي

الركيزة األساسية للتنمية السياحية بمحافظة اإلسماعيلية وھناك قطاع الصيد والثروة السمكية واالستزراع السمكي والذي يعد ﻣن
القطاعات المثمرة في القطاع المحلى نظرا لوجود البحيرات المرة وقناة السويس وتتعرض البحيرات المرة للصرف الزراعي وذلك
ﻣن خالل  ٧ﻣصارف.
المحطة

العمق )م(

) ١الدفرسوار(
) ٢ابو سلطان(
) ٣ابو سلطان(
) ٤فايد(
) ٥فايد(
) ٦فنارة(
) ٧فناره(
) ٨ابو رﻣانه(
) ٩ابو رﻣانه(
) ١٠كبريت(
) ١١كبريت(
١٢
١٣
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 ١٣ﻣتر
 ٢,٥ﻣتر
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 ١٣ﻣتر
 ٢,٥ﻣتر
 ١٤ﻣتر
 ٣ﻣتر
 ١٤ﻣتر
 ٣ﻣتر

الوصف
تقع فى المجرى المالحى لقناة السويس فى المدخل الشمالى للبحيرات المره
تقع بالقرب ﻣن المجرى المالحى اﻣام ﻣحطة كھرباء ابو سلطان
وھى ﻣحطه شاطئية تتأثر بمياه التبريد المنصرفة ﻣن ﻣحطة ابو سلطان
تقع بالقرب ﻣن المجرى المالحى
ﻣحطه شاطئية لمنطقة فايد
تقع بالقرب ﻣن المجرى المالحى
ﻣحطة شاطئية تتأثر بالصرف ﻣن ﻣصرف فناره
تقع بالقرب ﻣن المجرى المالحى
ﻣحطة شاطئية تتأثر بالصرف ﻣن ﻣصرف أبو رﻣانه
تقع بالقرب ﻣن المجرى المالحى بعيد عن أى ﻣصدر للتلوث
ﻣحطة شاطئية
البحيرات المرة الصغرى
البحيرات المرة الصغرى

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيميائية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤــت درﺠــﺔ اﻝﺤـ اررة اﻝﻤﺴــﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﺒــﻴن ) ٢٣,٢٢-٢٢,٠٣درﺠــﺔ ﻤﺌوﻴــﺔ( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطــﺔ ) ٨أﺒــو رﻤﺎﻨــﺔ
ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ( ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٥ﻓﺎﻴد اﻝﺸﺎطﺌﻴﺔ( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم  ٢٢.٣٧درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ.

الشفافية:

ﺘراوﺤت اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﻪ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻤﺎﺒﻴن  ٧٥ﺴم ﻓـﻰ اﻝﻤﺤطـﺔ ) ١٣اﻝﺒﺤﻴـرات اﻝﻤـرة اﻝﺼـﻐرى( و  ٢٥٠ﺴـم وذﻝـك ﻓـﻰ اﻝﻤﺤطـﺔ ) ٨اﺒـو رﻤﺎﻨـﺔ ﺒـﺎﻝﻘرب
ﻤن اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ١٢٢,٩٢ﺴم(.

الملوحة:
ﺘﺘﻤﻴز ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﻤرة ﺒﻤﻠوﺤﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻰ ﺘﺘﻘﺎرب ﻤﻊ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر اﻵﺤﻤر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝزﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﺨر ﻤﻊ ﻗﻠﺔ ﻫطول اﻷﻤطﺎر ,وﺘﺨﺘﻠف
ﻤﻠوﺤﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻘرﺒﻬﺎ أو ﺒﻌدﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ ،ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻝﻌﺎم ﺤﻴث ﺘﻘل ﻓﻲ ﻓﺼل
اﻝﺸﺘﺎء وﺘﺼل إﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼل اﻝﺼﻴف .ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎوت درﺠﺔ ﻤﻠوﺤﺔ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻔﺎوﺘ ًﺎ واﻀﺤ ًﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻌ ًﺎ
ﻝﻘرﺒﻬﺎ أو ﺒﻌدﻫﺎ ﻋن اﻝﻤﺼﺎرف أو اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ .وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ ٤٠,٧٠ﺒﻤﺤطﺔ ) ٥ﻓﺎﻴد اﻝﺸﺎطﺌﻴﺔ(  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ُﺴﺠﻠت
أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ ٤٤,٧٦ﺒﻤﺤطﺔ ) ٢أﺒو ﺴﻠطﺎن ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ( وﻜﺎن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ).(‰ ٤٢,٧٥

درجة التوصيل الكھربي:
ﺘراوﺤ ــت ﻗ ــﻴم اﻝﺘوﺼ ــﻴل اﻝﻜﻬرﺒ ــﻲ ﺒ ــﻴن أﻗ ــل ﻗﻴﻤ ــﺔ ) ٥٧,٩٤ﻤﻠﻠ ــﻲ ﺴ ــﻴﻤن/ﺴ ــم( ﺒﻤﺤط ــﺔ ) ٥ﻓﺎﻴ ــد اﻝﺸ ــﺎطﺌﻴﺔ( وأﻋﻠ ــﻰ ﻗﻴﻤ ــﺔ ) ٦٤,٦٦ﻤﻠﻠ ــﻲ
ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﻤﺤطﺔ ) ٢أﺒو ﺴﻠطﺎن ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ( وﻜﺎن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ) ٦٠,٨٢ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس االيدروجيني:
أوﻀ ــﺤت اﻝد ارﺴ ــﺔ أن ﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـ ـرة ﺘﻘ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻝﺠﺎﻨ ــب اﻝﻘﻠ ــوي وﺘراوﺤ ــت ﻗ ــﻴم اﻷس اﻻﻴ ــدروﺠﻴﻨﻰ ﻝﻤﻴ ــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـ ـرة ﺒ ــﻴن ) (٧,٧٤ﺒﺎﻝﻤﺤط ــﺔ ١
)اﻝدﻓرﺴوار( و ) (٨,٠٤ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٨أﺒو رﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ).(٧,٩٦

األكسجين الذائب:
ﺘـ ـراوح ﺘرﻜﻴ ــز اﻷﻜﺴـ ـﺠﻴن اﻝ ــذاﺌب ﺒ ــﻴن ) ١٠,٧٣ – ٦,٥٠ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر( وﻗ ــد ُﺴ ــﺠﻠت أﻗ ــل ﻗﻴﻤ ــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤط ــﺔ ) ١اﻝدﻓرﺴـ ـوار( وأﻋﻠ ــﻰ ﻗﻴﻤ ــﺔ
ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٢أﺒو ﺴﻠطﺎن ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٨,٥٧ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﺒﻴن ) ٣,٨٨ -٠,٩٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ ) ٧ﻓﻨﺎرة اﻝﺸـﺎطﺌﻴﺔ( وأﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ
ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) ١٣اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة اﻝﺼﻐرى( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) ٢,٣٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيميائي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤـت ﻗــﻴم اﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺎً ﺒـﻴن ) ١٦٢,٠٦ – ٦,١٠ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ) ٣٨,٤٧ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( وﻗـد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل
ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٨أﺒو رﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻝﻤﺠرى اﻝﻤﻼﺤﻰ( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١٣اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة اﻝﺼﻐرى(.

الكبريتيدات:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﻋدم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠـود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴـدات ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرة او اﻝﺼـﺎرف وذﻝـك ﻨﺘﻴﺠـ ًﺔ ﻝزﻴـﺎدة ﺘرﻜﻴـز اﻷﻜﺴـﭽﻴن اﻝـذاﺌب ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ
اﻝﺒﺤﻴرة طوال اﻝﻌﺎم.

بعض الخصائص الھيدروكيميائية لمصارف البحيرات المرة خالل ﻣايو:٢٠١٦
 ﺴـﺠل ﻤﺼـرف  ٧أﻗـل ﻗﻴﻤــﺔ ﻝدرﺠـﺔ اﻝﺤـ اررة ) ٢٢,١٦درﺠـﺔ ﻤﺌوﻴــﺔ( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺴـﺠل ﻤﺼـرف  ٩أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻝدرﺠـﺔ اﻝﺤـ اررة ) ٢٢,٢٦درﺠــﺔﻤﺌوﻴﺔ(.
 ﺘــم ﺘﺴــﺠﻴل اﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻝﻠﻤﻠوﺤــﺔ ) ‰ ٣,٤٤درﺠــﺔ ﻨوﺼــﻴل ﻜﻬرﺒــﻰ  ٥,٩٧ﻤﻠﻠــﻰ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( ﻓــﻰ ﻤﺼــرف  ١٣وأﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ‰ ٧,٣٤)ﺘوﺼﻴل ﻜﻬرﺒﻰ  ١٢,٠٧ﻤﻠﻠﻰ ﺴﻴﻤن /ﺴم( ﺒﻤﺼرف .٧
 ﺴﺠﻠت اﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ  ٧,٢٦ﺒﻤﺼرف  ٩وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨت  ٧,٩٣وﻗد ﺴﺠﻠت ﺒﻤﺼرف .٧ ﺴﺠل ﻤﺼرف  ٩أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب  ٦,٢١ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  ٩,٤٣ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻤﺼرف .٧ ﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗــﻴم ﻝﻸﻜﺴــﺠﻴن اﻝﺤﻴــوي اﻝﻤﻤــﺘص واﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ـ ًﺎ ) ١٩,٥٠و ٨,٠٠و ٢٦,٦٧ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻋﻠــﻰ اﻝﺘ ـواﻝﻰ(ﺒﻤﺼــرف  ، ٧ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗــﻴم ﻝﻸﻜﺴــﺠﻴن اﻝﺤﻴــوي اﻝﻤﻤــﺘص واﻷﻜﺴــﺠﻴن اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ـﺎً ) ٢٠,٨٠ ، ٣٥,١٠و ٦٤,٩٤
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ( ﺒﻤﺼرف .١٣
 ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴم ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻰ ﻤﺼﺎرف اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة.بمقارنة ﻣستويات المتغيرات الھيدروكيميائية لبحيAرة قAارون والتAي تAم الحصAول عليھAا خAالل الدراسAة الحالAة بمثيالتھAا ﻣAن الحAدود
المسموح بھا دوليا ً لمياه البحيرات وجد اآلتي:
•

ﺴﺠل اﻷس اﻷﻴدروﺠﻴﻨﻰ ) (pHﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) (٩,٠ - ٦,٠ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة.

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻗﻴﻤ ًﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ١٢.٦-٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝﺤﻴـوي اﻝﻤﻤـﺘص ) (BODﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻗـل ﻤـن اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻝﻴـﺎً ) ٣,٠ – ٦,٠ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﺒﺠﻤﻴـﻊ
ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ) ١و  ١٢و .(١٣

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:
 ﻴﺘراوح ﻤﺤﺘوى اﻝﻜﻠوروﻓﻴل ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة ﺒﻴن  ٠,٣٣ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر وذﻝك ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ  ٨و ) ١,٢٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(ﺒﻤﺤطﺔ ) ١٢اﻝﻤرة اﻝﺼﻐرى( ﺒﻤﺘوﺴط ﻤﺤﺘوى ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴل ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ) ٠,٧٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(.
 واﻝﻤـواد اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ ﺘﺘـراوح ﺒــﻴن ) ٧,٩٤ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( ﺒﺎﻝﻤﺤطــﺔ  ٦و ) ٧٥,٩٨ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر( ﺒﻤﺤطــﺔ ) ١٢اﻝﻤـرة اﻝﺼــﻐرى( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎمﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣١,٤٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
 وﻜــﺎن ﻤﺼــرف ) ١٣اﻝﺒﺤﻴــرات اﻝﻤـرة اﻝﺼــﻐرى( أﻋﻠــﻰ ﻤﺤﺘــوى ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴــل ) ٨,١٣ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر ﻜﻠوروﻓﻴــل( & اﻝﻤـواد اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ)١٨٠,٨٤ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﻓــﻰ ﺤــﻴن ﺴــﺠل ﻤﺼــرف  ٧ﺒــﺎﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤ ـرة اﻝﻜﺒــرى أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻝﻬﻤــﺎ ) ٥,٠٢ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر & ٢٣,٢٨
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ) ٦,٢٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر &  ٩٢,٢٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻝﻠﻜﻠوروﻓﻴل & اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.

 ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ وﺠدت أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ١٤٠- ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة. ﺒﻴﻨﻤــﺎ وﺠــدت ﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﻤ ـواد اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ أﻋﻠــﻰ ﻤــن اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴ ـﺎً ) ٢٥,٠ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘ ـر( ﺒﻤﻌظــم ﻤﺤطــﺎت اﻝﺒﺤﻴ ـرةﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ).(٩-٦ ،٢ ،١

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 ) ٠,٠٢٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٨أﺒورﻤﺎﻨﻪ( و ) ٠,١٢٣ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١اﻝدﻓرﺴوار( ﻤﻊ إﻋطﺎء ﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة ) ٠,٠٧٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرﻴت ﺒﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) ١١,٦٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) (٦و ) ٢٦,٨١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘرﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٩أﺒورﻤﺎﻨﻪ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻨﺘرﻴت ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة ) ١٦,٩٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) ٠,٠٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٤ﻓﺎﻴد( و ) ٠,٧٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ٩)أﺒورﻤﺎﻨﻪ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻨﺘرات ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ) ٠,٢٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 أﻤﺎ ﻗﻴم اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﻓﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ٠,٩٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) (٧و ) ٢,٢٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ١اﻝدﻓرﺴوار( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ) ١,٥٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 وﺴﺠل ﻤﺼرف  ١٣أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻸﻤوﻨﻴوم ) ٠,١٨٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ،أﻗل اﻝﻘﻴم ﻝﻜﻼ ﻤن اﻝﻨﻴﺘرﻴت ،اﻝﻨﺘرات واﻝﻨﻴﺘروﺠﻴناﻝﻜﻠﻰ ) ٤,٥٨ & ١,٣٨ ، ٨٢,٢٠ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن ﻋﻠﻲ اﻝﺘواﻝﻲ( وﺴﺠل ﻤﺼرف  ٧أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻨﺘرات & ﻝﻠﻨﻴﺘروﺠﻴن
اﻝﻜﻠﻰ ) ٩,٦٨ & ٤,١٨ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻓﻰ ﺤﻴن ﺴﺠل ﻤﺼرف  ٩أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠﻨﻴﺘرﻴت ) ١٥٨,٢٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر
ﻨﻴﺘروﺠﻴن( وأﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻸﻤوﻨﻴوم ) ٠,١٢٤ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ )،١٢٠,٨٣ ، ٠,١٥٩
 ٤,٦٤ & ٢,٥٥ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻝﻜﻼ ﻤن اﻷﻤوﻨﻴﺎ  ،اﻝﻨﺘرﻴت ،اﻝﻨﺘرات واﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.

الفـوسـفور ) الفعال والكلى(:
 أظﻬــرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴــل أن ﺘرﻜﻴــز اﻝﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل ﻝــن ﻴﺘﻌــدى ) ١٠,٠ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘرﻓوﺴــﻔور( ﺒﻤﻌظــم اﻝﻤﺤطــﺎت ﺒﺈﺴــﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطــﺔ ١)اﻝدﻓرﺴوار( و ) ٢٠,٧٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘرﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ) ٨,٥٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘرﻓوﺴﻔور(.
 ﺘرﻜﻴ ــز اﻝﻔوﺴـ ــﻔور اﻝﻜﻠـ ــﻰ ﻴﺘـ ـراوح ﺒـ ــﻴن ) ٧٧,٤٢ – ١٦,٣٤ﻤﻴﻜروﺠ ـ ـرام/ﻝﺘـ ــر ﻓوﺴ ــﻔور( ﺒﺎﻝﻤﺤطـ ــﺎت ) ١١ﻜﺒرﻴ ــت( & ) ١٢اﻝﻤـ ــرﻩاﻝﺼﻐرى( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻰ ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ) ٤,٥٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.
 وﻜــﺎن ﻤﺼــرف ) ١٣اﻝﺒﺤﻴـرات اﻝﻤــرﻩ اﻝﺼ ـﻐرى( أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل & اﻝﻜﻠــﻰ ) ١٤٧,٩٦ & ٢٢,١٢ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــرﻓوﺴﻔور( ﻓﻰ ﺤﻴن أن ﻤﺼرﻓﻲ ) (٩ & ٧أﻋﻠﻰ ﻗﻴم ﻝﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ ) ٢٢٥,٣٩ & ٨٥,٧٢ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﺒﻤﺘوﺴـط
ﻋﺎم ﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ) ١٨٢,٩٥ & ٤٤,٤٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

السليكات الفعالة:
 ﻜﺎﻨــت ﻗــﻴم اﻝﺴــﻠﻴﻜﺎت ﻀــﻌﻴﻔﺔ ﻓﻬــﻰ ﺘﺘ ـراوح ﺒــﻴن ) ٠,٩٨٢ – ٠,١٥٠ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر ﺴــﻠﻴﻜﺎ( ﺒﺎﻝﻤﺤطــﺎت )١٢اﻝﻤـرة اﻝﺼ ـﻐرى( & ٩)أﺒورﻤﺎﻨﻪ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ اﻝﻜﺒري ) ٠,٣٣٩ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.
 وﻜــﺎن ﻤﺼــرف  ٩أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻰ اﻝﺴــﻠﻴﻜﺎت ) ١,٩٦٥ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر ﺴــﻠﻴﻜﺎ( وأﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﻜﺎﻨــت ﺒﻤﺼــرف  ٣,٦٧٤) ٧ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــرﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ) ٢,٩٨٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.
بمقارنة نتائج الدراسة الحالية بالمستويات الدولية لمياه البحيرات اتضح ﻣايلى :

• اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) ٠,٠٠٥ – ٢,٢ﻤﻠﻴﺠرام( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.
• اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً وأﻗل ) ٦٠,٠ – ٥,٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت.
• اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴر ) ١٤,٧ – ١٠,٢ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ وﺠدت أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴًﺎ ﺒﺒﻌض اﻝﻤﺤطﺎت ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤطﺔ  ٢٠,٧٤) ١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(
ﻓﻬﻰ ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ .
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) ١٠٠ – ٢٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.

الفلزات الثقيلة:
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز ﻋﻨﺼر اﻝﺤدﻴد ﻤن ) ٤,٢٩٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد اﻝﻤﺤطﺔ ) ١٣اﻝﺸﻤﻨدورة( إﻝﻰ ) ٥٥,٥٣٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد
اﻝﻤﺤطﺔ ) ٤ﻓﺎﻴد( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١٥,٦٨١ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ١١ﻜﺒرﻴت( أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻤﻨﺠﻨﻴز ) ١,٣٣٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ٩أﺒورﻤﺎﻨﺔ( أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز
) ٩,٣٨٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٣,٧٢٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺴﺠل ﻋﻨﺼر اﻝﻨﺤﺎس أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ) ١,٩٤٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ) ٥ﻓﺎﻴد( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ١٢ﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة اﻝﺼﻐرى(
أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﺤﺎس ) ٠,٢١٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١,١٨٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺴﺠﻠت اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة ﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝزﻨك ) ١٠,٧٦٢ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺤﻴث ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ٩اﺒو رﻤﺎﻨﺔ( أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز
ﻝﻠزﻨك ) ١٧,٢٩٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ٨اﺒو رﻤﺎﻨﺔ( أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻬذا اﻝﻌﻨﺼر ) ٦,٢٦٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺴﺠﻠت اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة ﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻜروم ) ٤,٢٣٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺤﻴث ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) ٢,٢٤٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد
اﻝﻤﺤطﺔ ) ١اﻝدﻓرﺴوار( إﻝﻰ ) ٧,٦٩٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد اﻝﻤﺤطﺔ ) ١٣ﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ اﻝﺼﻐرى(.
 ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ١٣ﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة اﻝﺼﻐرى( أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﻴﻜل ) ٣,٧٠٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ٤ﻓﺎﻴد(
أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻬذا اﻝﻌﻨﺼر ) ٠,٢٢٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ١,٨٩٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤن ) ٠,٦٧ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻋﻨد اﻝﻤﺤطﺔ ) ٢اﺒو ﺴﻠطﺎن( إﻝﻰ ) ١,٣٤٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ ١٣
)ﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ اﻝﺼﻐرى( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٦٣٣ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺔ ) ١٣ﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة اﻝﺼﻐرى( أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻌﻨﺼر اﻝرﺼﺎص ) ٢٣,٦٤٥ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻤﺤطﺎت
) ٣اﺒوﺴﻠطﺎن( أﻗل ﺘرﻜﻴز ) ١,٠٩٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ) ١٥,١١٩ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.
 ﺴﺠﻠت اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة ﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻌﻴﻨﺎت اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻌﻨﺼر اﻝزﺌﺒق ﻴﺘراوح ﺒﻴن  NDﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ  ١اﻝﻰ ) ٠,٠٧٣٦ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(
ﺒﺎﻝﻤﺤطﺔ  ٢ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) ٠,٠٦١٨ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ) (PCBsبمياه البحيرات المره خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوﺤت ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻤﺒﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPوﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒﺎت ﻓﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒﻴن  ١,٤٤٧ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر
)اﻝﻤرﻩ  (٧إﻝﻰ  ١,٨١٦ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﻤرﻩ  (٨ﺒﻤﺘوﺴط  ١,٦٦٩ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ،ﻤﺎﺒﻴن  ٠,٨٨٤ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﻤرﻩ  (١٣إﻝﻰ ١,٨١٧
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )اﻝﻤرﻩ  (٥ﺒﻤﺘوﺴط  ١,٢٣٩ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.
المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ) (PCBsبمياه البحيرات المره الصغرى خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوﺤ ـ ــت ﻤﺠﻤ ـ ــوع ﺘرﻜﻴـ ـ ـزات ﻤرﻜﺒ ـ ــﺎت اﻝﻤﺒﻴ ـ ــدات اﻝﻜﻠﻴ ـ ــﺔ ) (TPو ﻤرﻜﺒ ـ ــﺎت ﻓﻴﻨﻴ ـ ــل ﻤﺘﻌ ـ ــددة اﻝﻜﻠ ـ ــور ) (PCBsوﺘرﻜﻴـ ـ ـزات ﻤ ـ ــﺎﺒﻴن ٢,٣٠١
ﻨ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘ ــر )ﻤﺼ ــرف  (١٣إﻝ ــﻰ  ٢,٦٨٥ﻨ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘ ــر )ﻤﺼ ــرف  (٧ﺒﻤﺘوﺴ ــط  ٢,٤٦٣ﻨ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘ ــر ،ﻤـ ـﺎﺒﻴن  ١,٦٣٦ﻨ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘ ــر
)ﻤﺼرف  (٧إﻝﻰ  ١,٩٩١ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر )ﻤﺼرف  (٩ﺒﻤﺘوﺴط  ١,٨٣٢ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر ﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب.

الھيدروكربونات البترولية الكلية بمياه البحيرات المره الكبرى خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴـﺔ اﻝذاﺌﺒـﺔ ﻓـﻰ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات اﻝﻤـرﻩ ﻤـﺎﺒﻴن  ٠,٢٧٠ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻋﻨـد ﻤﺤطـﺔ اﻝﻤـرﻩ ١
إﻝـ ــﻰ  ٢,٠٢٤ﻤﻴﻜروﺠ ـ ـرام/ﻝﺘـ ــر واﻝﺘـ ــﻰ ﺘـ ــم رﺼـ ــدﻫﺎ ﻋﻨـ ــد ﻤﺤطـ ــﺔ اﻝﻤ ـ ـرﻩ  ٦ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ﻜﻠـ ــﻰ ﻝﺠﻤﻴـ ــﻊ ﻋﻴﻨـ ــﺎت ﺒﺤﻴ ـ ـرات اﻝﻤ ـ ـرﻩ ﻴﺒﻠ ـ ــﻎ ١,٠٣٨

ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر .وﺒﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺘﻠـك اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﺒﻤــﺎ ورد ﺒﺎﻝﻼﺌﺤـﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻝﺠﻬــﺎز ﺸـﺌون اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺼــرى ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨون رﻗــم  ٤ﻝﺴــﻨﺔ ١٩٩٤م ﻤﻠﺤــق
رﻗم ) (١اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻝﺒﻌض اﻝﻤواد ﻋﻨد ﺘﺼـرﻴﻔﻬﺎ ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺒﺤرﻴـﺔ واﻝـذى ذﻜـر أن اﻝﺤـد اﻷﻗﺼـﻰ ﻝﻠﻤﻌـﺎﻴﻴر واﻝﻤواﺼـﻔﺎت ﻝﻠﻤـواد
اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ ذات اﻷﺼل اﻝﺒﺘروﻝﻰ ﺘﺒﻠﻎ  ٠,٥ﻤﻠﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ) ٥٠٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى ذﻝك اﻝﺤد.

الھيدروكربونات البترولية الكلية بمياه ﻣصارف البحيرات المره خالل ﻣايو :٢٠١٦
ﺘراوح ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴﺔ اﻝذاﺌﺒـﺔ ﻓـﻰ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات اﻝﻤـرﻩ ﻤـﺎﺒﻴن  ١,١١٢ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻋﻨـد ﻤﺼـرف  ٧إﻝـﻰ
 ١,٦٤٠ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر واﻝﺘﻰ ﺘم رﺼدﻫﺎ ﻋﻨد ﻤﺼرف  ٩ﺒﻤﺘوﺴط ﻜﻠﻰ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋﻴﻨﺎت ﺒﺤﻴرات اﻝﻤرﻩ ﻴﺒﻠﻎ  ١,٤٢٤ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر.

الدالئل البكتيرية )القولون الكلية – البرازية  -السبحية(:
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺘﻀﺢ اﻷﺘﻰ:
 - ١ﻤن 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 ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت وﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ ﻋدا اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ١٣
وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻤﺎﻴو (٢٠١٦
 - ٢ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة )ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﻜﻠﻬﺎ( ﻓﺄن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
اﻝﻤﺤطﺎت وﺘﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻤﻠوﺜﺔ وﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻋدا اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم  ١ورﻗم  ١٣ﻓﻘط ﻓﺄن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻔوق
اﻝﺤد اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ وﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻤﺎﻴو
.(٢٠١٦
 - ٣ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف وﺠد أن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات وذﻝك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ),٧
 (١٣اﻝﺘﻰ ﺘﺼب ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﻤرة )اﻝﻜﺒرى واﻝﺼﻐرى( وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ ﻻﻴﺴﻤﺢ ﺒﺼرف ﻤﻴﺎﻩ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة  ,أﻤﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ
ﻤﺼرف ) (٩وﺠد أن أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﻝم ﺘﺘﻌدى اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺼرف ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻰ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺼرف ﻤﻴﺎﻩ ﻫذا
اﻝﻤﺼرف ﻓﻰ اﻝﺒﺤﻴرة ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﻤﺎﻴو .(٢٠١٦

