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ﻣلخص
نتاﺋج الرحلة الحقلية الثانية " نوفمبر 2015
"
لبرناﻣج الرصد البيئى للبحيرات الشمالية
" بحيرة البرلس "

ﻣقدﻣة:
تمثل البـحيرات المصرية أھمية اقتصادية بـالغة نظرا لما تتميز بـه ﻣن أعماق ضحلة وحركة ﻣياه ھادﺋة وخصوبـة عالي@ة فإنھ@ا تعتب@ـر
ﻣربـى وحضانات طبـيعية لمختلف أنواع األسماك االقتصادية ليس فقط داخل ھذه البـحيرات ونظرا لم@ا تتع@رض ل@ه ھ@ذه الب@ـحيرات ﻣ@ن
عمليات صرف ﻣستمرة لمختلف أنواع الملوثات الصناعية والصحية والزراعية ﻣما يؤثر على كل ﻣن جودة ونوعية ﻣياه ھذه البـحيرات
وإنتاجھا السمكي .لذلك فان البـرناﻣج المقترح للرصد البيئي للبـحيرات المصرية يھدف إلى المتابـعة الدورية لھذه البـحيرات للوقوف على
الظروف البـيئية والملوثات المؤثرة عليھا في األوقات و األﻣاكن المختلفة بـغرض وضع ب@ـرناﻣج ق@وﻣي للح@د ﻣ@ن ت@أثير ھ@ذه الملوث@ات
ووقف التدھور المستمر للبـحيرات ووضع الخطط المستقبـلية لحمايتھا وحل ﻣشاكلھا وتنميتھا المستداﻣة.

وصف البـحيرة

بحيرة البرلس ﻣن أقدم البحيرات المصرية وأعرقھا وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق فتحة بوغاز البرلس وبالنيل بواسطة قناة برﻣبال
التي أنشئت في عام  1926لتغذية البحيرة بالكميات الوفيرة ﻣن ﻣياه النيل واألسماك النيلية.
وتحد بحيرة البرلس المزارع السمكية والقرى واألراضي الزراعية .حيث تعد البحيرة بمثابة خزان لمياه الري المنصرفة ﻣ@ن األراض@ي
الزراعية .يصب فى البحيرة عدد  10ﻣصارف رﺋيسية .تبلغ المساحة الكلية لبحيرة البرلس ح@والى  463.81ﻣلي@ون ﻣت@ر ﻣرب@ع ،تغط@ى
النباتات نسبة  ٪45.94ﻣن المساحة الكلية للبحيرة ،في حين أن المياه المفتوحة يمثل الج@زء المتبق@ى ﻣ@ن المس@احة اإلجمالي@ة للبحي@رة
 .٪54.06وتعتبر بحيرة البرلس حوض ﻣاﺋى ضحل تتراوح عمق المياه بالبحيرة بين  180-30سم ،فى حين بلغ ﻣتوسط عمق ﻣياھھا
حوالي  80سم.
تمت عملية الرصد ﻣن خالل ) (12نقطة ﻣوزعة لتشمل ﻣساحة البحيرة والمصارف التي تصب عليھا
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نوعية الميــــاه
الخواص الھيدروكيمياﺋية لمياه البـحيرة
درجة الحرارة:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﺠود ﺘﻔﺎوت طﻔﻴف ﻓﻲ درﺠﺔ ﺤ اررة اﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻴن اﻝﻤﺤطﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻴرﺠﻊ ﻫذا اﻝﺘﻔﺎوت ﻝﻌـدد ﺴـﺎﻋﺎت ﺸـروق
اﻝﺸﻤس ﻓﻲ اﻝﻴوم ووﻗت ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻴﻨﺔ .وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤـﺔ )  21,00درﺠـﺔ ﻤﺌوﻴـﺔ( ﺒﻴﻨﻤـﺎ ُﺴـﺠﻠت أﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ) 23,00درﺠـﺔ ﻤﺌوﻴـﺔ(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 22,11درﺠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ(.

الشفافية:
أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﻴز ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴـرة اﻝﺒـرﻝس ﺒﺎﻝﻌﻜـﺎرة اﻝواﻀـﺤﺔ ﺤﻴـث ﺘراوﺤـت ﻗـﻴم اﻝﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒـﻴن ) 100 - 35ﺴـم( ﺤﻴـث ﺴـﺠﻠت
أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﻤﺤط ـﺔ ) 4أﻤــﺎم ﻤﺼــب ﻤﺼــرف  (7ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺴــﺠﻠت أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﺒﻤﺤطــﺔ ) 12أﻤــﺎم ﻗﻨــﺎل ﺒرﻤﺒــﺎل( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ اﻝﺒﺤﻴ ـرة
) 57,08ﺴم(.

الملوحة:
أوﻀــﺤت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ أن ﻫﻨــﺎك ﺘﻔﺎوﺘ ـﺎً ﻤﻠﺤــوظ ﺒــﻴن ﻤﻠوﺤــﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺒــﺎﻝﻘرب ﻤــن اﻝﺒﺤــر اﻝﻤﺘوﺴــط )ﻋﻨــد اﻝﺒوﻏــﺎز( وﺒــﻴن ﺒــﺎﻗﻲ
ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ُﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻝﻠﻤﻠوﺤﺔ ) (‰ 29,03ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ رﻗـم) 2أﻤـﺎم اﻝﺒوﻏـﺎز( وﺘﻘـل درﺠـﺔ اﻝﻤﻠوﺤـﺔ ﺒﺸـﻜل ﻤﻠﺤـوظ
ﻓــﻲ وﺴــط وﻏــرب اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﺤﻴــث وﺼــﻠت إﻝــﻰ ) (‰ 0,69ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 11ﻏــرب اﻝﺒﺤﻴ ـرة أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝﻬوﻜﺴــﺎ( ﺒﻤﺘوﺴــط ﻋــﺎم ﻓــﻲ
اﻝﺒﺤﻴرة ).(‰ 5,61

درجة التوصيل الكھربى:

ﺘ اروﺤــت ﻗــﻴم اﻝﺘوﺼــﻴل اﻝﻜﻬرﺒــﻲ ﺒــﻴن ) 45,36 – 1,37ﻤﻠﻠــﻲ ﺴــﻴﻤن/ﺴــم( وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 11ﻏــرب اﻝﺒﺤﻴ ـرة أﻤــﺎم
ﻤﺼرف اﻝﻬوﻜﺴﺎ( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 2أﻤﺎم اﻝﺒوﻏﺎز( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 9,41ﻤﻠﻠﻲ ﺴﻴﻤن/ﺴم(.

األس الھيدروجينى:
ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻷس اﻝﻬﻴــدروﺠﻴﻨﻲ ﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﺒــﻴن ) .(9,27 – 8,31وﻗــد ُﺴــﺠﻠت أﻗــل ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺤطــﺔ ) 1أﻤــﺎم ﻤﺼــرف اﻝﺒ ـرﻝس(
وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) (6ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ).(8,91

األكسجين الذاﺋب:
أوﻀﺤت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﺘوزﻴﻊ ﻗﻴم اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ﻏﻴر ﻤﻨﺘظﻤﺎً ,وﺘراوﺤت ﺒﻴن ) 11,38 – 2,93ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر( وﻗـد ُﺴـﺠﻠت
أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) 1أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرف اﻝﺒرﻝس( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤطﺔ ) (8ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 6,62ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الحيوي الممتص ):(BOD
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻜﺴﺠﻴن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﺤﻴوﻴﺎً ﺒﻴن ) 96,53 – 13,46ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( وﻗد ُﺴﺠﻠت أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤطـﺔ ) (2وأﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ
ﻤﺤطﺔ ) (7ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﺤﻴرة ) 36,47ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

األكسجين الكيمياﺋي المستھلك ):(COD
ﺘراوﺤ ــت ﻗ ــﻴم اﻷﻜﺴ ــﻴﺠﻴن اﻝﻤﺴ ــﺘﻬﻠك ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـ ـ ًﺎ ﺒ ــﻴن ) 292,68 – 36,20ﻤﻠﻴﺠـ ـرام/ﻝﺘ ــر( وﻗ ــد ُﺴ ــﺠﻠت أﻗ ــل ﻗﻴﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺤطـ ـﺔ ) 2أﻤ ــﺎم
اﻝﺒوﻏﺎز( وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻤﺤطﺔ ) (7ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ) 90,89ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

الكبريتيدات :
ﻝم ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴل أي وﺠود اﻝﻜﺒرﻴﺘﻴدات ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﻓﻰ ﻫدا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﻌﺎم.
بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية للخصاﺋص الھيدروكيمياﺋية لبحيرة البرلس بالمستويات المسموح بھا دوليا ً وجد اآلتى:
• وﺠــدت ﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻷس اﻻﻴــدروﺠﻴﻨﻰ ) (pHﻓــﻲ ﺤــدود اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴـًﺎ ) (6,0 – 9,0ﻓــﻰ اﻝﻤﺤطــﺎت )،3 ،2 ،1
 11 ،7و  (12ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌدت اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺤطﺎت ) 9 ،8 ،6 ،5 ،4و .(10
•

وﺠد اﻻﻜﺴﺠﻴن اﻝذاﺌب ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 4,0 – 12,6ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗـﻊ اﻝﺒﺤﻴـرة ﻓـﻰ ﻫـذا اﻝوﻗـت
ﻤن اﻝﻌﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﻤﺤطﺘﻴن ).(7 ،1

•

ﺴﺠل اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﺤﻴوي اﻝﻤﻤﺘص ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 3,0 – 6,0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝﺒﺤﻴرة .

الكلوروفيل-أ والمواد العالقة الكلية-:


ﺘراوﺤــت ﻗــﻴم اﻝﻜﻠوروﻓﻴــل-أ ﻓــﻲ ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴ ـرة ﺒــﻴن ) 17,35ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻜﻠوروﻓﻴــل( و ) 153,97ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر ﻜﻠوروﻓﻴــل(
ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 64,65ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻜﻠوروﻓﻴل(.



وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻘد ﺘراوﺤت ﺒﻴن ) 247,60 – 22,45ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 80,36ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية بمثيالتھا ﻣن الحدود المسموح بھا دوليا وجد التالى:
•

ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻜﻠوروﻓﻴل-أ وﺠدت ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 140 – 5,0ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﻌظم ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻤﺤطﺔ  153,97) 4ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ دوﻝﻴﺎً ) 25ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤطﺎت اﻝﺒﺤﻴرة.

المغذيات :
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﻜﺒﺎت ذاﺌﺒـﺔ ﻓﻰ اﻝﻤﻴـﺎﻩ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ وﺘﻌﺘــﺒر ﻫــذﻩ اﻝﻤرﻜﺒــﺎت اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻰ ﻝﺘﻐذﻴــﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨــﺎت ﻓـﻰ اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ
وﻫذﻩ اﻷﻤﻼح إﻤﺎ أن ﺘﻜون ﻤرﻜﺒﺎت ﻨﻴﺘروﺠﻴﻨﻴﺔ وﻓوﺴﻔورﻴﺔ أو ﺴﻠﻴﻜﺎت.
 ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻷﻤوﻨﻴﺎ ﺒﻴن ) 3,71 – 0,01ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,71ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(. -ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﻨﻴﺘرﻴت ﺒﻴن ) 331,54 – 5,11ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 106,23ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.

 وﻗد ﻨراوﺤت اﻝﻨﺘرات ﺒﻴن ) 0,952 – 0,015ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,29ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.ـز ) 9.76ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر
 وﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﻪ ﻝﻠﻨﻴﺘـروﺠﻴن اﻝﻜﻠـﻰ ﻓﻘــد أﺸـﺎرت اﻝﺘﺤﺎﻝﻴـل اﻝــﻰ أن أﻗـل ﺘرﻜﻴـز ) 3,24ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘـر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( وأﻜﺜرﻫــﺎ ﺘرﻜﻴ اًﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 4.85ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر(.

ﻣركبات الفوسفور )الفوسفات الفعال ـ الفوسفات الكلى(:
أوﻀﺤت اﻝﻘﻴﺎﺴﺎت أن أﻗل ﺘرﻜﻴز ﻝﻠﻔوﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻜﻠﻰ ) 122,81 & 7,14ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( واﻷﻜﺜـر ﺘرﻜﻴـز ﻝﻠﻔوﺴـﻔور اﻝﻔﻌـﺎل و
اﻝﻜﻠﻰ ) 1186,98 & 970,18ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ) 496,64 & 229,15ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﻝﻠﻔوﺴـﻔور اﻝﻔﻌـﺎل
واﻝﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻰ.

ﻣركبات السليكات الفعالة:
ﺘراوﺤت ﻗﻴم اﻝﺴﻠﻴﻜﺎت ﺒﻴن )  23,89 - 3,03ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ( ﺒﻤﺘوﺴط ﺘرﻜﻴز ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 9,51ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﺴﻠﻴﻜﺎ(.
بمقارنة نتاﺋج الدراسة الحالية بمثيالتھا ﻣن الحدود المسموح بھا دوليا وجد التالى:
• اﻷﻤوﻨﻴــﺎ وﺠــدت ﻓــﻰ اﻝﺤــدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬــﺎ دوﻝﻴــﺎ ) 2,2 – 0,005ﻤﻠﻴﺠـرام/ﻝﺘــر ﻨﻴﺘــروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظــم ﻤﺤطــﺎت اﻝﺒﺤﻴـرة ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطــﺔ 7
)أﻤﺎم ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺼرﻓﻰ  (9&8ﺤﻴث ﺴﺠﻠت ﺘرﻜﻴز ) 3,71ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
• اﻝﻨﻴﺘرﻴﺘﺎت وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻝﻴـ ًﺎ ) 5,0 – 60ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻨﻴﺘـروﺠﻴن( ﺒﻤﻌظـم ﻤﺤطـﺎت اﻝﺒﺤﻴـرة ﺒﺈﺴـﺘﺜﻨﺎء اﻝﻤﺤطـﺎت
 331,54 – 127,79) 11 ،7 ،6 ،4 ،1ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن(.
• اﻝﻨﺘرات وﺠدت ﻋﺎﻤﺔ أﻗل ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ) 14,7 – 10,0ﻤﻠﻴﺠرام/ﻝﺘر ﻨﻴﺘروﺠﻴن( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺤﻴرة.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻔﻌﺎل وﺠدت ﻓﻰ اﻝﺤـدود وأﻗـل ﻤـن اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻝﻴـﺎً )16 – 63ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﺒﻤﻌظـم اﻝﻤﺤطـﺎت وأﻋﻠـﻰ
ﺒﺎﻝﻤﺤطﺎت  970,18 – 296,81) 12 & 11 ،7 ،1ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.
• ﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﺴﻔور اﻝﻜﻠﻴﺔ وﺠدت أﻨﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬـﺎ دوﻝﻴـﺎً ) 100 – 25ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘـر ﻓوﺴـﻔور( ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﻤﺤطـﺎت
اﻝﺒﺤﻴرة ﺤﻴث ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن ) 1186.98 - 122.91ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر ﻓوﺴﻔور(.

الفلزات الثقيلة:
•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﺤدﻴد ﻤﺎ ﺒﻴن ) 51,03 - 16,82ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 27,71ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻤﻨﺠﻨﻴز ﻤﺎ ﺒﻴن ) 19,44 - 2,42ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 7,97ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﺤﺎس ﻤﺎ ﺒﻴن ) 5,80 – 1,56ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 3,13ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﻨك ﻤﺎ ﺒﻴن ) 29,49 – 5,81ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة )11,10ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜروم ﻤﺎ ﺒﻴن ) 5,93 - 3,64ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 4,69ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻨﻴﻜل ﻤﺎ ﺒﻴن ) 3,71 – 2,24ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 2,68ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝﻜﺎدﻤﻴوم ﻤﺎ ﺒﻴن ) 1,36 – 0,02ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,62ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝرﺼﺎص ﻤﺎ ﺒﻴن ) 17,99 – 9,76ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 13,59ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

•

ﺘراوح ﺘرﻜﻴز اﻝزﺌﺒق ﻤﺎ ﺒﻴن ) 0,0138 – 0,0051ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ﻋﺎم ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,0094ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

المبيدات ) (TPوﻣركبات البايفينيل ﻣتعددة الكلور ):(PCBs
ﺘراوﺤت ﻤﺠﻤـوع ﺘرﻜﻴـزات ﻤرﻜﺒـﺎت ﻓﻴﻨﻴـل ﻤﺘﻌـددة اﻝﻜﻠـور ) (PCBsوﺘرﻜﻴـزات ﻤرﻜﺒـﺎت اﻝﻤﺒﻴـدات اﻝﻜﻠﻴـﺔ ) (TPﻤـﺎﺒﻴن ) 0,327ﻨـﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘـر(
إﻝـ ــﻰ ) 6,219ﻨـ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘـ ــر( ﺒﻤﺘوﺴـ ــط ) 1,515ﻨـ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘـ ــر( ﺒﺎﻝﻨﺴـ ــﺒﺔ ﻝﻤرﻜﺒـ ــﺎت ) .(PCBsو) 0,087ﻨـ ــﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘـ ــر( إﻝـ ــﻰ )2,219
ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﺒﻤﺘوﺴط ) 0,462ﻨﺎﻨوﺠرام/ﻝﺘر( ﻝﻤرﻜﺒﺎت ) (TPﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤﻴرة اﻝﺒرﻝس.

الھيدروكربونات البترولية الكلية:
ﺘـ اروح ﻤﺘوﺴــط اﻝﺘرﻜﻴــز اﻝﻜﻠــﻰ ﻝﻠﻤـواد اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﻴــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻤــﺎﺒﻴن ) 0,25ﻤﻴﻜروﺠـرام/ﻝﺘــر( إﻝــﻰ ) 3,61ﻤﻴﻜروﺠ ـرام/ﻝﺘــر( ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺒﻠــﻎ اﻝﻤﺘوﺴــط
اﻝﻜﻠﻰ ﻝﻠﺒﺤﻴرة ) 0,76ﻤﻴﻜروﺠرام/ﻝﺘر(.

الدالﺋل البكتيرية )القولون الكلية – القولون النموذجية– السبحية(:
ﺘــم اﺴــﺘﺨدام ﺘواﺠــد اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴــﺎ اﻝداﻝ ـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻠــوث ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴــﺎﻩ واﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ ) )،Total coliforms (TC
) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCﻜﻤﻘﻴﺎس ﻝﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤـن وﺠـﻪ ﻨظـر اﻝﺼـﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻺﻨﺴـﺎن وذﻝـك ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ
اﻝﺸرب وﻤﻴﺎﻩ اﻻﺴﺘﺤﻤﺎم واﻝﺸواطﺊ وذﻝك ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻷﻤراض اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻜذﻝك ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات ﻝﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ
اﻝﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺴﻤﺎك ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﺼـرف اﻝﻤﺨﻠﻔـﺎت اﻵدﻤﻴـﺔ )أي أن وﺠـود ﻫـذﻩ اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ﻴﻌﻨـﻰ اﺤﺘﻤـﺎﻻت ﻗوﻴـﺔ ﻝوﺠـود ﺒﻜﺘرﻴـﺎ أﺨـرى
ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻷﻤراض ﺨطﻴرة(.
وﻝﻘد اﺴﺘﺨدم ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ ) (European commission, 1988ﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺸـواطﺊ واﻻﺴـﺘﺤﻤﺎم وﻫـو ﻨﻔـس اﻝﻤﻘﻴـﺎس اﻝﻤﺼـري
ﻝـو ازرة اﻝﺼــﺤﺔ واﻝﺴـﻜﺎن ) (Ministry of health, 1996واﻝـذي أﻗــر اﻝﺤـدود اﻝﻤﺴــﻤوح ﺒﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺒــﺄﻻ ﺘزﻴـد ﻋــن ) 500ﺨﻠﻴــﺔ/
100ﻤـل( ﻤـن ﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ) Total coliforms (TCوأﻻ ﺘزﻴـد ﻋـن ) 100ﺨﻠﻴـﺔ 100 /ﻤـل( ﻝﻜـل ﻤـن ﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ )Fecal coliform (FC
وﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ) Fecal streptococci (FSﻋﻠـﻰ اﻝﺘـواﻝﻲ .ﻜﻤـﺎ اﺴـﺘﺨدم اﻝﻤﻘﻴـﺎس اﻝﻤﺼـري ﻝـو ازرة اﻝﺼـﺤﺔ واﻝﺴــﻜﺎن )Ministry of 2000
 (health,واﻝذي ﻴﺤدد ﻋـدم زﻴـﺎدة اﻝﻌـدد اﻝﻜﻠـﻰ ﻝﺒﻜﺘﻴرﻴـﺎ ) Total coliforms (TCﻓـﻲ ﻤﻴـﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴـرات )ﻤ ارﺒـﻲ اﻷﺴـﻤﺎك( ﻋـن ) 70ﺨﻠﻴـﺔ/
 100ﻤل( ﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺼﺎرف واﻝﻤﺴﻤوح ﺒﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرات ﻋن ) 5000ﺨﻠﻴﺔ 100 /ﻤل(.
وﺘﻌﺘﺒــر ﺒﺤﻴ ـرة اﻝﺒ ـرﻝس ﺨ ـزان ﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺼــرف اﻝﻤﻠوﺜــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﻠﻔــﺎت اﻵدﻤﻴــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺘﺴــﺘﻘﺒل ﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝزراﻋﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺴــﺒﻊ ﻤﺼــﺎرف
ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻲ ﻗﻨــﺎة ﺒرﻤﺒــﺎل ذات اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻌذﺒــﺔ وﺒﻨــﺎءًا ﻋﻠﻴــﻪ وﻋﻨــد ﺘطﺒﻴــق ﻤﻌ ـﺎﻴﻴر ﺠــودة اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻤــذﻜورة ﻋﺎﻝﻴــﻪ ﻓﺘﻜــون ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝرﺤﻠــﺔ اﻝﺤﻘﻠﻴــﺔ
)ﻨوﻓﻤﺒر  (2015ﻜﺎﻷﺘﻲ:
 - 1ﻤن وﺠﻬﻪ ﻨظر اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷدﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻴﺎدﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ
ﻓﺈن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌدت اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺤطﺎت ) (12 ،11 ,7 ,1وﻫﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم )1أﻤﺎم
ﻤﺼرف ﺸرق اﻝﺒرﻝس(  ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 7اﻝﺸﺨﻠوﺒﺔ -ﺘﺘوﺴط ﻤﺼب ﻤﺼرﻓﻰ  (9 ،8واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 11أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﻬوﻜﺴﺎ(
واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 12أﻤﺎم ﻤﺼب ﺘرﻋﺔ ﺒرﻤﺒﺎل( أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﺜﻤﺎن ﻤﺤطﺎت اﻷﺨرى ) (10 ،9 ،8 ,6 ،5 ,4 ،3 ،2ﻜﺎﻨت ﻓﻰ اﻝﺤدود
اﻵﻤﻨﺔ اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻋن ﻤﺼﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻨوﻓﻤﺒر .(2015
 - 2ﻓﻰ ﻤراﺒﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﻓﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤﻴرة وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﻴﺎر ﺠودة اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤذﻜورة ﻋﺎﻝﻴﻪ ﻓﺈن اﻋداد اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌدت اﻝﺤدود
اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺜﻼث ﻤﺤطﺎت ) (11 ,10 ,7وﻫﻰ اﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 7اﻝﺸﺨﻠوﺒﺔ -ﺘﺘوﺴط ﻤﺼب ﻤﺼرﻓﻰ  ,(9 ،8واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم 10
)اﻝﺒرﻜﺔ( ,واﻝﻤﺤطﺔ رﻗم ) 11أﻤﺎم ﻤﺼرف اﻝﻬوﻜﺴﺎ( أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻰ اﻝﺘﺴﻌﺔ ﻤﺤطﺎت اﻷﺨرى ) (12 ،9 ،8 ،6 ،5 ,4 ،3 ،2 ،1ﻜﺎﻨت
ﻓﻰ اﻝﺤدود اﻵﻤﻨﺔ اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻋن ﻤﺼﺒﺎت اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻰ ﻫذا اﻝوﻗت ﻤن اﻝﺴﻨﺔ )ﺨﻼل ﻨوﻓﻤﺒر .(2015

التحديات التى تواجه تنمية بحيرة البرلس:


ﺘﻘﻠص ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺒﺤﻴرة ﻤن  165أﻝف ﻓدان إﻝﻲ أﻗل ﻤن  70أﻝف ﻓدان.



ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﺤﺸﺎﺌش واﻝﺒوص ﻝﻨﺤو 25أﻝف ﻓدان وارﺘﻔـﺎع ﻨﺴـﺒﺔ اﻝطﻤـﻲ ﻝﺘﻜـون اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺠـزر ﻤﻤـﺎ ﻴزﻴـد ﻤـن ارﺘﻔـﺎع ﻤﻨﺴـوب
اﻝﺒﺤﻴرة ﻋن ﻤﻨﺴوب اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﺤواﻝﻲ ) 35ﺴم( ﻤﻤﺎ ﻴﻌوق اﻨﺴﻴﺎب اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻤﺎﻝﺤﺔ إﻝﻴﻬﺎ.



إرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻠوث ﺒﻤﻌدﻻت ﺘﻔوق اﻝﺤدود اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﻤراﺤل ,وذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ إﻝﻘﺎء أﻜﺜر ﻤن 30ﻤﻠﻴﺎر ﻤﺘر ﻤﻜﻌب ﺴـﻨوﻴﺎً ﻓـﻲ
اﻝﺒﺤﻴرة ﻤن ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝﺼﺤﻲ واﻝزراﻋﻲ ,وﺼرف اﻝﻤزارع اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﺤواف اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤﻴرة.

ﻣما سبق يتضح ﻣايلي:

•

ﺘﻌد اﻝﺒﺤﻴرة ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨزان ﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝري اﻝﻤﻨﺼرﻓﺔ ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﺒﺤﻴرة ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝزراﻋﻲ ﻤن أﻜﺒر ﻋدد
ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف إذا ﻤﺎ ﻗورﻨت ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝﺒﺤﻴرات اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ) 9ﻤﺼﺎرف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﻨﺎة ﺒرﻨﺒﺎل( ،وﻤن ﺘﺼـرﻴف اﻝﻤـزارع اﻝﺴـﻤﻜﻴﺔ
وﻜذﻝك ﻤن اﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ.

• زﻴﺎدة ﺘرﻜﻴز ﻜﻼ ﻤن اﻷﻜﺴﻴﺠﻴن اﻝﺤﻴـوي اﻝﻤﻤـﺘص واﻷﻜﺴـﺠﻴن اﻝﻜﻴﻤﻴـﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠك ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺎت اﻝرﺼـد اﻝﻘرﻴﺒـﺔ ﻤـن ﻤﺼـﺒﺎت
اﻝﻤﺼﺎرف وذﻝك ﺒﺴﺒب ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﻠوﺜﺎت ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺼرف اﻝداﺨﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﺤﻴرة.
• ﻤﺤطﺔ ) (7اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ أﻤﺎم ﻤﺼب ﻤﺼرﻓﻰ ) (9) & (8ﻫﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺘرﻜﻴز ﻝﻜﻼ ﻤن اﻻﻤوﻨﻴـﺎ ،اﻝﻨﻴﺘـروﺠﻴن اﻝﻜﻠـﻰ واﻝﻔوﺴـﻔور
اﻝﻜﻠﻲ.

