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ﻣلخص
نتاﺋج الرحلة الحقلية الثانية " نوفمبر " 2015
لبـرناﻣج الرصد البـيئى للبـحيرات المصرية
" ﺑـحيرة ﻣريوط "

ﻣقدﻣة
تمثل البـحيرات المصرية أھمية اقتصادية ﺑـالغة نظرا لما تتميز ﺑـه ﻣن أعماق ضحلة وحركة ﻣياه ھادﺋة وخصوﺑـة عالية فانھا تعتبـر
ﻣرﺑـى وحضانات طبـيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البـحيرات ونظرا لما تتعرض له ھذه البـحيرات ﻣن
عمليات صرف ﻣسKتمرة لمختلKف أنKواع الملوثKات الصKناعية والصKحية والزراعيKة ﻣمKا يKؤثر علKى كKل ﻣKن جKودة ونوعيKة ﻣيKاه ھKذه
البKKـحيرات وإنتاجھKKا السKKمكى .لKKذلك فKKان البKKـرناﻣج المقتKKرح للرصKKد البKKـيئى للبKKـحيرات المصKKرية يھKKدف الKKى المتاﺑKKـعة الدوريKKة لھKKذه
البـحيرات للوقوف على الظروف البـيئية والملوثات المؤثرة عليھا فى األوقات و األﻣاكن المختلفة ﺑـغرض وضع ﺑـرناﻣج قوﻣى للحد
ﻣن تأثير ھذه الملوثات ووقف التدھور المستمر للبـحيرات ووضع الخطط المستقبـلية لحمايتھا وحل ﻣشاكلھا وتنميتھا المستداﻣة.

وصف البـحيرة
تقع ﺑـحيرة ﻣريوط فى أقصى غرﺑـ ﻣنطقة الدلتا شمال ﻣصر وتنقسم البـحيرة إلى عدة أحواض ﻣقطعة ﺑـواسطة طرق وجسور كمKا
أنھا ال تتصل ﻣبـاشرة ﺑـالبـحر المتوسط ،ولكن تتم عملية ضخ المياه الزاﺋدة إلى البـحر المتوسط عن طريق ﻣحطKة رفKع المكKس,
يعتبـر ﻣصرف القلعة والعموم وكذا ترعة النوﺑKـارية المصKادر الرﺋيسKية للميKاه فKى ﺑKـحيرة ﻣريKوط ,يحKد البKـحيرة ﺑKـعض المKزارع

السمكية والقرى السكنية وكذا األراضي الزراعية ,وتبـلغ ﻣساحة البـحيرة حاليا حوالى  68,8كيلو ﻣتر ﻣرﺑـع اى ﻣا يعادل  17الف
فدان ,ويمثل الغطاء النبـاتى ﺑـھا حوالى  %63,1ﻣن المساحة الكلية للبـحيرة ,تعتبـر ﺑKـحيرة ﻣريKوط حKوض ﻣKاﺋى ضKحل تتKراوح
أعماقه ﺑـين  0,3ﻣتر و  6,3ﻣتر ﺑـمتوسط  0,83ﻣترا.

تمت عملية الرصد ﻣن خالل  10نقاط ﻣوزعة لتشمل أحواض البـحيرة والمصارف التي تصب عليھا
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الحوض الرﺋيسي

الحوض الجنوﺑـي الغرﺑـي
الحوض الشمالي الغرﺑـي

الموقع
اول ﻣزرعة  1000فدان )شادر السمك(
أخر ﻣزرعة  1000فدان )الحبسات(
أﻣام ﻣصرف القلعة
شمال شرق كوﺑـري أﺑـو الخير
نصف حوض 3000فدان
أﻣام طلمبـات المكس
أول حوض  5000فدان
أخر حوض 5000فدان أﻣام نجع الشرارﻣة
أﻣام التنقية الغرﺑـية
وسط حوض  2000فدان

نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البـحيرة
درجة الحـرارة:
ﺘراوﺤت درﺠﺔ ﺤ اررة ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﺒﻴن ) 23,50 – 21,50درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 22,45درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
أوﻀــﺤت اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﻨﺘﻴﺠ ـ ًﺔ ﻝﻠﻤﻠوﺜــﺎت واﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻠﻘــﻰ ﻓــﻲ اﻝﺒـ ـﺤﻴرة ﻋــن طرﻴــق ﻋــدد ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎرف ،أﺼــﺒﺤت ﻤﻴــﺎﻩ
اﻝﺒﺤﻴرة أﻗل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒل ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻌﻜﺎرة اﻝواﻀﺤﺔ ﺤﺘـﻰ وﺼـﻠت اﻝﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ إﻝـﻲ ) 15ﺴـم( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ُﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ) 150ﺴـم( ﺒﻤﺘوﺴـط ﻋـﺎم
ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 50.00ﺴم(.

الملوحة:
ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﻤﻴﺎﻩ ﺸروب ،وﻗد أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻫﻨﺎك ﺘﻔﺎوﺘـ ًﺎ ﻤﻠﺤوظـﺎ ﺒ ـﻴن ﻤﻠوﺤـﺔ ﻤﻴـﺎﻩ اﻷﺤـواض اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﻤﻜوﻨـﺔ ﻝﻠﺒ ـﺤﻴرة ,وﻗـد
ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) ،(‰ 1,89ﺒﻴﻨﻤﺎ ٌﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) (‰ 5,51ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ).(‰ 3,40

درجة التوصيل الكھرﺑـي:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺘوﺼﻴل اﻝﻜﻬرﺒـﻲ ﺒﻴن ) 9,64 – 3,52ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 6,10ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجيني:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﻠوي ﻜﻤﺎ أن ﻗﻴم اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻤـن اﻝﻤﻌـدﻻت اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم .وﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻰ ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻴن ) .(8,49 – 7,76ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ).(8,15

األكسجين الذاﺋب:
أوﻀـ ــﺤت اﻝﻨﺘـ ــﺎﺌﺞ أن ﺘرﻜﻴـ ــز اﻷﻜﺴـ ــﻴﺠﻴن اﻝ ــذاﺌب ﻓـ ــﻲ اﻝﻤﺤط ــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـ ـرة ﻴﺘـ ــﺄﺜر ﺒﻘـ ــرب اﻝﻤﺤطـ ــﺎت ﻤ ــن ﻤﺼـ ــﺎدر اﻝﺘﻠـ ــوث
)اﻝﻤﺼﺎرف( ﺤﻴـث ﻝـم ﻴـﺘم ﺘﺴـﺠﻴل أى ﻗﻴﻤـﺔ ﻝﻸﻜﺴـﭽﻴن ) 0.00ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( ﻓـﻲ اﻝﻤﺤطﺘـﻴن ) 3أﻤـﺎم ﻤﺼـرف اﻝﻘﻠﻌـﺔ( و) 6اﻤـﺎم طﻠﻤﺒـﺎت
اﻝﻤﻜس( .وﻗد ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  7.96ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 5ﻤﻨﺘﺼف ﺤوض اﻝـ 6000ﻓدان( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 5.22ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص )-: (BOD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﺒﻴن ) 87,30 – 43,06ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 66,31ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيمياﺋي المستھلك )-: (COD
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻗد وﺼﻠت اﻝﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) 294,54ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘـر( ﺒﺎﻝﻤﺤطـﺔ ) 3أﻤـﺎم ﻤﺼـرف
اﻝﻘﻠﻌــﺔ( اﻝﻤﺤﻤــل ﺒــﺄﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻠوﺜــﺎت ،ﺒﻴﻨﻤــﺎ ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ) 21,85ﻤﻠﻴﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﻓــﻲ ﻤﺤط ـﺔ ) 1أول ﺤــوض اﻝﺤﺒﺴ ــﺎت(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 68,26ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكبـريتيدات:
ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘم ﺘﺴﺠﻴل وﺠود ﻝﻠﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ اﻝﻤﺤطﺔ ) 3أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ( ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻝﻘﺎء ﻤﻴﺎﻩ ﺼرف ﺼﺤﻲ وﻏﻴرﻫﺎ
ﺤﻴث ﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴز ) 19.26ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( .وﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل وﺠود ﻝﻠﻜﺒﻴرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺤطﺎت.
ﺑمقارنة الدراسة الحالية للخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لبحيرة المنزلة ﺑالمستويات المسموح ﺑھا دوليا ً وجد اآلتى:
• وﺠد اﻷس اﻝﻬﻴدروﺠﻴﻨﻲ ) (pHﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) (6.0-9.0ﺒﺠﻤﻴﻊ اﺠزاء اﻝﺒﺤﻴرة.
• وﺠ ــد اﻻﻜﺴ ــﺠﻴن اﻝ ــذاﺌب ﻓ ــﻲ ﺤ ــدود اﻝﻤﺴ ــﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴ ــﻤوح ﺒﻬ ــﺎ دوﻝﻴـ ـﺎً ) 4.0-12.6ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر( ﻓ ــﻲ ﻤﻌظ ــم ﻤواﻗ ــﻊ اﻝﺒﺤﻴـ ـرة ﺒﺎﺴ ــﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻤﺤطﺎت  ND) 8 ،6 ،5، 4 ،3و  1.95و  1,46و  2,60ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ(.
• وﺠــود زﻴــﺎدة ﻤﻠﺤوظــﺔ ﺒﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻻﻜﺴــﺠﻴن اﻝﺤﻴــوي اﻝﻤﻤــﺘص ﺒﻤﻌظــم ﻤواﻗــﻊ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﻋــن اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴ ـﺎً )3,0 – 6,0
ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكلورفيل-أ  ،المواد العالقة الكلية:
ﺘراوح ﻗﻴم اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ ﻤﺎﺒﻴن ) 1,17ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( و ) 65,20ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 18,15ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(،
وﺒـﺎﻝﻨﺴﺒـﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ) 29,00ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ) 69,40ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة
) 49,51ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.
ﺑمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية ﺑمثيالتھا ﻣن الحدود المسموح ﺑھا دوليا ً وجد اآلتى:
•

ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل -أ وﺠدت ﻓﻲ اﻝﺤدود وأﻗل ﻤن اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) 140 - 5,0ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

•

اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 25.0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

المغـذيات:
ﻫﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋن ﻤرﻜﺒـﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴﺔ ذاﺌﺒـــﺔ ﻓـﻰ اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝطﺒـﻴﻌﻴــﺔ وﺘﻌﺘـﺒــر ﻫــذﻩ اﻝﻤرﻜﺒـــﺎت اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ ﻝﺘﻐذﻴــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت ﻓـﻰ
اﻝﺒـﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ )اﻷﻤوﻨﻴﺎ  -اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت  -اﻝﻨﺘرات  -اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ(.
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن ) 12,86 – 0,04ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 1,99ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(. ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘــﺎت ﺒــﻴن ) 372,91 – 3,00ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻨﻴﺘــروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴ ـرة ) 114,92ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــرﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) 1,76 – 0,09ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,55ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(. ﺒـﺎﻝﻨﺴﺒـﻪ ﻝﻠﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ﻓﻘد أﺸﺎرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل اﻝﻰ أن أﻗل ﺘرﻜﻴز ) 1,58ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻴﻨﻤﺎ أﻜﺒر ﺘرﻜﻴز )14,57ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 4,30ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

الفـوسـفور ) الفوسفات الفعال والكلى (:
 أوﻀــﺤت اﻝﻘﻴﺎﺴــﺎت أن أﻗــل ﺘرﻜﻴــز ﻝﻠﻔوﺴــﻔور اﻝﻔﻌــﺎل ) 9,31ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘ ــر ﻓوﺴــﻔور( ﻓ ــﻰ ﺤــﻴن أن أﻋﻠ ــﻰ ﺘرﻜﻴــز )2213,9ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 367,63ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﻝﻠﻔوﺴﻔﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ.
 ﻜﻤــﺎ ﺘﺒــﻴن ﻤــن اﻝﻘﻴﺎﺴــﺎت أن أﻗــل ﺘرﻜﻴــز ﻝﻠﻔوﺴــﻔور اﻝﻜﻠــﻰ ) 40,61ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻓوﺴــﻔور( وﻜﺎﻨــت أﻋﻠــﻰ ﺘرﻜﻴــز )3233,57ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( وﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 612,80ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

السليكات الفعالة:

ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن ) 21,91 – 7,26ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 13,03ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.

ﺑمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية ﺑالمستويات الدولية لمياه البحيرات اتضح ﻣايلى :
 اﻷﻤوﻨﻴﺎ وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) 0,005 – 2,2ﻤﻠﻴﺠرام /ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظم أﺤواض اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺔ) 3أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ( 4 ،و )6طﻠﻤﺒﺎت اﻝﻤﻜس( ﻓﻬﻰ ﻜﺎﻨت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً )& 2,67 ،12,86
 2,61ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
 اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود ﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴ ًﺎ ) 5,0 – 60ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ).(6 ,3 ,1 اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) 14,7 – 10,0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺤواض اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﺒﺤﻴرة. ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎ ) 16 – 63ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﻌظم أﺤواض اﻝﺒﺤﻴرةﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ).(10 , 7 ،2 ،1
 ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻨﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 100 – 25ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﻌظمﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطﺎت ).(10 ،7 ،1

الفلزات الثقيلة:
 ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺤدﻴد ﻤﺎﺒـﻴن ) 52,159 – 4,629ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 18,911ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 115,639 – 0,843ﻤﻴﻜروﺠ ارم/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 20,452ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺤﺎس ﻤﺎﺒـﻴن ) 3,810 – 1,502ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 2,763ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﻨك ﻤﺎﺒـﻴن ) 20,812 – 5,127ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 9,126ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜروم ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 2,290 – 0,833ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 1,562ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﻜل ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 6,715 – 4,377ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 5,683ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤﺎ ﺒـﻴن ) 1,355 – 0,686ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 0,954ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝرﺼﺎص ﻤﺎﺒـﻴن ) 9,755 – NDﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 4,055ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(. -ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﺌﺒق ﻤﺎﺒـﻴن ) 0.0245 – 0.0156ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة ) 0.0196ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.

المبـيدات ) (TPوﻣركبـات البـايفينيل ﻣتعددة الكلور ):(PCBs
ﺘراوﺤت ﻤﺠﻤوع ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﺒـﺎﻴﻔﻴﻨﻴل ﻤﺘﻌددة اﻝﻜﻠور ) (PCBsﻤﺎﺒـﻴن ) 18,359 – 2,254ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒـﺤﻴرة
) 5,188ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻝﺘر( ،وﺘراوﺤت ﺘرﻜﻴزات ﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﻤﺒـﻴدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ) (TPﻤﺎ ﺒـﻴن ) 6,925 – 0,746ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
) 2,457ﻨﺎﻨوﺠرام /ﻝﺘر(.

الھيدروكرﺑـونات البـترولية الكلية:
ﺘراوح ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺘرﻜﻴز اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﻤواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒـوﻨﻴﺔ ذات اﻷﺼل اﻝﺒـﺘروﻝﻰ ﻤﺎﺒـﻴن ) 0,74 – 0,11ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر( ﺒـﻤﺘوﺴط ﻋﺎم
ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,27ﻤﻴﻜروﺠرام /ﻝﺘر(.

الدالﺋل البـكتيرية )القولون الكلية – البـرازية  -السبـحية(:
 ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺘواﺠد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠوث ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ) )،Total coliforms (TC) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCﻜﻤﻘﻴﺎس ﻝﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤن وﺠﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻨﺴﺎن وذﻝك ﻓﻰ
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب وﻤﻴﺎﻩ اﻻﺴﺘﺤﻤﺎم واﻝﺸواطﺊ وذﻝك ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻨﺴﺎن ﻤن اﻷﻤراض اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات
ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﺼرف اﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ )أى أن وﺠود ﻫذﻩ اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ﻴﻌﻨﻰ إﺤﺘﻤﺎﻻت ﻗوﻴﺔ
ﻝوﺠود ﺒﻜﺘرﻴﺎ أﺨرى ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻷﻤراض ﺨطﻴرة(.
 وﻝﻘد اﺴﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ) (European Commision , 1998ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺸواطﺊ واﻻﺴﺘﺤﻤﺎم وﻫو ﻨﻔس اﻝﻤﻘﺎﻴساﻝﻤﺼرى ) (Ministry of health, 1996واﻝذى أﻗر اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺄﻻ ﺘزﻴد ﻋن  500 cfu/100mlﻤن
ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliforms (TCوأﻻ ﺘزﻴد ﻋن  100cfu/mlﻝﻜل ﻤن ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Fecal coliform (FCوﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ )Fecal (FS
 streptococciﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ .ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺼرى ﻝوزراة اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺴﻜﺎن ) (Ministry of health, 1996واﻝذى ﻴﺤدد

ﻋدم زﻴﺎدة اﻝﻌدد اﻝﻜﻠﻰ ﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ ) Total coliforms (TCﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات )ﻤراﺒﻰ اﻻﺴﻤﺎك( ﻋن  70 cfu/100mlوﻜذﻝك ﻓﻲ
ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻋن .5000 cfu/100 ml
 وﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﺨزان ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝزراﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼث ﻤﺼﺎرف)اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤوم واﻝﻘﻠﻌﺔ( وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ ) (Ministry of health, 1996ﻓﺘﻜون
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻠﺔ اﻝﺤﻘﻠﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )ﻨوﻓﻤﺒر :(2015
 - 1ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة
ﻋﺎﻝﻴﻪ:
• اﻝﻤزرﻋﺔ اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة وﺠد أن اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 1ﺸرق اﻝﻤزرﻋﺔ( ﻓﻘط ﺴﺠﻠت أﻋداد ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﻔوق
اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 2ﻏرب اﻝﻤزرﻋﺔ( ﻜﺎﻨت أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ
وﺘﻌﺘﺒر ﻨظﻴﻔﺔ.
• اﻝﻤﺤطﺎت ) (6 ,5 ,4 ,3ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﺴﺠﻠت أﻋداد ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ
اﻝﻤﺤطﺎت ) (7،8ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝﺠﻨوﺒﻰ اﻝﻐرﺒﻰ واﻝﻤﺤطﺎت ) (10,9ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝﺸﻤﺎﻝﻰ اﻝﻐرﺒﻰ ﻜﺎﻨت أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﻓﻰ
اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﻨظﻴﻔﺔ.

 - 2ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة:
•

اﻝﻤزرﻋﺔ اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 1ﺸرق اﻝﻤزرﻋﺔ( ورﻗم ) 2ﻏرب اﻝﻤزرﻋﺔ( ﻓﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤﻴرة ﺴﺠﻠت أﻋداد ﻜﺒﻴرة
ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻠوﺜﺔ وﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك.

•

ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤطﺎت ) (6 ,5 ,4 ,3ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﺴﺠﻠت أﻋداد ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﺸدﻴدة
اﻝﺘﻠوث وﻏﻴر ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك أﻤﺎ اﻝﻤﺤطﺎت ) (7،8ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝﺠﻨوﺒﻰ اﻝﻐرﺒﻰ واﻝﻤﺤطﺎت ) (9,10ﻓﻰ اﻝﺤوض اﻝﺸﻤﺎﻝﻰ
اﻝﻐرﺒﻰ ﻓﻜﺎﻨت أﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﺘﻌﺘﺒر ﻨظﻴﻔﺔ وﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك.

التحديات التى تواجه تنمية ﺑحيرة ﻣريوط:
 إﻝﻘــﺎء أﻜﺜــر ﻤــن ﻤﻠﻴــون ﻤﺘــر ﻤﻜﻌــب ﻤــن اﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﺴــﺎﺌﻠﺔ اﻝﻤﺤﻤﻠــﺔ ﺒﺤـواﻝﻲ  260ط ًﻨــﺎ ﻤــن اﻝﻤـواد اﻝﺼــﻠﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻘــﺔ ﻴوﻤﻴـﺎً ﺒﻐﻴــر
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤوﺠودة ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻷﺴﻜﻨدرﻴﺔ.
 ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻷﺴـﻜﻨدرﻴﺔ ﻴوﻤﻴـﺎً أﻜﺜـر ﻤـن ﻤﻠﻴـون ﻤﺘـر ﻤﻜﻌـب ﻤـن ﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻝﺼـرف اﻝﺼـﺤﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠطـﺔ ﺒﺎﻝﺼـرف
اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻤﺤطﺎت اﻝوﻗود ،وﺘﻠﻘـﻰ ﻨﺼـف ﻫـذﻩ اﻝﻜﻤﻴـﺔ ﺘﻘرﻴﺒـﺎً ﺒﻐﻴـر ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـطﺤﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴـﺔ أﻤـﺎ
اﻝﻨﺼف اﻵﺨر ﻓﻴﻠﻘﻰ ﺒﻌد ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط.
 ﺘوﺠ ـد  200أﻝــف ﻓــدان ﻤــن اﻷراﻀــﻲ اﻝزراﻋﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﺼــرف زراﻋــﻲ ﻤﺤﻤــل ﺒﻤﺘﺒﻘﻴــﺎت ﻤﺒﻴــدات ﺤﺸــرﻴﺔ وﻤﺨﺼــﺒﺎت
ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﺼل ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﺤﻴرة.
 ﻴﺼب ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ﺤواﻝﻲ  750أﻝف ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﺼرف ﺼﺤﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة واﻝﺘﻲ ﺘﺼب ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤوض ال  6000وﺘﻜـﺎﺜر
اﻝﺤﺸﺎﺌش داﺨل ﻫذا اﻝﺤـوض واﺤﺘﻼﻝﻬـﺎ ﺤـواﻝﻲ  4000ﻓـدان ﻤـن ﻤﺴـﺎﺤﺘﻪ ﺒﺴـﺒب ﻫـذا اﻝﺼـرف .ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﺼـب ﻤﺼـرف اﻝﺸـرﻗﻴﺔ
 706أﻝف ﻤﺘر ﻤﻜﻌب وﻤﺼرف اﻝﻐرﺒﻴﺔ  264أﻝف ﻤﺘر ﻤﻜﻌب داﺨل اﻝﺒﺤﻴرة.

 ﻤﺼــﺎﻨﻊ ﺘﻜرﻴــر اﻝﺒﺘــرول ،واﻷﺴــﻤﻨت ،واﻝﺤدﻴــد واﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴــﺎت اﻝﺘــﻰ ﺘﻠــوث اﻝﺒﺤﻴــرة ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺒب اﻨﺘﺸــﺎر
اﻝﺤﺸﺎﺌش واﻝﺒوص وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ داﺨل اﻝﺒﺤﻴرة.

ﻣما سبق يتضح ﻣايلي:
 ﺘﻌﺘﺒر ﺒﺤﻴرة ﻤرﻴوط ﺨزان ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﻤﻠوﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻵدﻤﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝزراﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼثﻤﺼﺎرف رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ )اﻝﻨوﺒﺎرﻴﺔ واﻝﻌﻤوم واﻝﻘﻠﻌﺔ(.

 اﻝﻤﺤطﺔ ) (3أﻜﺜر ﻤﺤطﺎت اﻝرﺼد ﺘﻠوﺜﺎً ﺒﺎﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﻘﻠﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸرةً وﻝذﻝك ﻓﻬﻲ أﻜﺜر اﻝﻤﺤطﺎتﺘﺄﺜرً ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﻤﻠوﺜﺎت اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻜﻼ ﻤن اﻷﻤوﻨﻴﺎ ,اﻝﻨﻴﺘروﺠﻴن اﻝﻜﻠﻰ ،اﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل
ا
واﻝﻔوﺴﻔور اﻝﻜﻠﻰ.

