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ٔزبئظ اٌشؽٍخ اٌؾمٍ١خ األ " ٌٝٚأغغطظ
" 2016
ٌجشٔبِظ اٌشطذ اٌج١ئٌٍ ٝجؾ١شاد اٌشّبٌ١خ
" ثؾ١شح اٌجشٌظ "

ِمذِخ:
رّضً اٌجـؾ١شاد ايِظش٠خ أّ٘١خ الزظبد٠خ ثـبٌغخ ٔظشا ٌّب رزّ١ض ثـٗ ِٓ أػّبق ػؾٍخ ٚؽشوخ ِ١بٖ ٘بدئخ ٚخظٛثـخ ػبٌ١خ فئٔٙب رؼزجـش
ِشثـٚ ٝؽؼبٔبد ؽجـ١ؼ١خ ٌّخزٍف أٔٛاع األعّبن االلزظبد٠خ ٌ١ظ فمؾ داخً ٘زٖ اٌجـؾ١شاد ٔٚظشا ٌّب رزؼشع ٌٗ ٘زٖ اٌجـؾ١شاد ِٓ
ػٍّ١بد طشف ِغزّشح ٌّخزٍف أٔٛاع اٌٍّٛصبد اٌظٕبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٚاٌضساػ١خ ِّب ٠ؤصش ػٍ ٝوً ِٓ عٛدح ٛٔٚػ١خ ِ١بٖ ٘زٖ اٌجـؾ١شاد
ٚإٔزبعٙب اٌغّىٌ .ٟزٌه فبْ اٌجـشٔبِظ اٌّمزشػ ٌٍشطذاٌج١ئٌٍ ٟجـؾ١شاد ايِظش٠خ ٙ٠ذف إٌ ٝاٌّزبثـؼخ اٌذٚس٠خ ٌٙزٖ اٌجـؾ١شاد ٌٍٛلٛف ػٍٝ
اٌظشٚف اٌجـ١ئ١خ ٚاٌٍّٛصبد اٌّؤصشح ػٍٙ١ب ف ٟاألٚلبد  ٚاألِبوٓ اٌّخزٍفخ ثـغشع ٚػغ ثـشٔبِظ لٌٍ ِٟٛؾذ ِٓ رأص١ش ٘زٖ اٌٍّٛصبد
ٚٚلف اٌزذ٘ٛس اٌّغزّش ٌٍجـؾ١شاد ٚٚػغ اٌخطؾ اٌّغزمجـٍ١خ ٌؾّب٠زٙب ٚؽً ِشبوٍٙب ٚرّٕ١زٙب اٌّغزذاِخ.

ٚطف اٌجـؾ١شح
ثؾ١شح اٌجشٌظ ِٓ ألذَ اٌجؾ١شاد اٌّظش٠خ ٚأػشلٙب ٚرزظً ثبٌجؾش اٌّزٛعؾ ػٓ ؽش٠ك فزؾخ ثٛغبص اٌجشٌظ ٚثبٌٕ ً١ثٛاعطخ لٕبح ثشِجبي
اٌز ٟأٔشئذ ف ٟػبَ ٌ 1926زغز٠خ اٌجؾ١شح ثبٌىّ١بد اٌٛف١شح ِٓ ِ١بٖ إٌٚ ً١األعّبن إٌ١ٍ١خ.
ٚرؾذ ثؾ١شح اٌجشٌظ اٌّضاسع اٌغّى١خ ٚاٌمشٚ ٜاألساػ ٟاٌضساػ١خ  .ؽ١ش رؼذ اٌجؾ١شح ثّضبثخ خضاْ ٌّ١بٖ اٌش ٞإٌّظشفخ ِٓ األساػٟ
اٌضساػ١خ٠ .ظت ف ٝاٌجؾ١شح ػذد ِ 10ظبسف سئ١غ١خ .رجٍغ اٌّغبؽخ اٌىٍ١خ ٌجؾ١شح اٌجشٌظ ؽٛاٌِ ْٛ١ٍِ 463.81 ٝزش ِشثغ ،رغطٝ
إٌجبربد ٔغجخ  ِٓ ٪ 45.94اٌّغبؽخ اٌىٍ١خ ٌٍجؾ١شح ،ف ٟؽ ٓ١أْ اٌّ١بٖ اٌّفزٛؽخ ّ٠ضً اٌغضء اٌّزجم ِٓ ٝاٌّغبؽخ اإلعّبٌ١خ ٌٍجؾ١شح
ٚ .٪54.06رؼزجش ثؾ١شح اٌجشٌظ ؽٛع ِبئ ٝػؾً رزشاٚػ ػّك اٌّ١بٖ ثبٌجؾ١شح ث 180 -30 ٓ١عُ ،ف ٝؽ ٓ١ثٍغ ِزٛعؾ ػّك ِ١ب٘ٙب
ؽٛاٌ 80 ٟعُ.
رّذ ػٍّ١خ اٌشطذ ِٓ خالي ( ٔ )12مطخ ِٛصػخ ٌزشًّ ِغبؽخ اٌجؾ١شح ٚاٌّظبسف اٌز ٟرظت ػٍٙ١ب
اٌّؾطخ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ِٛلغ اٌشطذ
أِبَ ِظت ِظشف ششق اٌجشٌظ
أِبَ اٌجٛغبص
اٌجٛالق
أِبَ ِظت ِظشف 7
اٌضٔمخ (ٚعؾ اٌجؾ١شح أثؼذ ِؾطخ ػٓ ِظبدس اٌزٍٛس)
اٌطٍ٠ٛخ (ٚعؾ اٌجؾ١شح شّبي ِظت ِظشف)9 ٚ 8 ٟ
اٌشخٍ٠ٛخ (رزٛعؾ ِظت ِظشف)9 ٚ 8 ٟ
َطؽش( ٚشّبي اٌجؾ١شح)
أث ٛػبِش (شّبي غشة اٌجؾ١شح )
اٌجشوخ  ٚرزٛعؾ اٌمطبع اٌغشث ٟف ٟاٌجؾ١شح
أِبَ ِظت ِظشف (  )11اٌٛٙوغب
أِبَ ِظت رشػخ ثشِجبي (ِظت ِ١بٖ إٌ ً١ف ٟاٌجؾ١شح)

ٔٛػ١خ اٌّ١ــــبٖ
اٌخٛاص اٌ١ٙذسٚو١ّ١بئ١خ ٌّ١بٖ اٌجـؾ١شح
دسعخ اٌؾشاسح -:

أوضحت الدراسة الحالية وجود تفاوت طفيف في درجة ح اررة المياه بين المحطات المختمفة ،ويرجع ىذا التفاوت لعدد ساعات شروق

الشمس في اليوم ووقت تجميع العينة .وقد ُسجمت أقل قيمة ( 27.10درجة مئوية) في محطة ( )1أمام مصرف البرلس بينما ُسجمت

أعمى قيمة ( 30.50درجة مئوية) في المحطتين ( 6و )7بمتوسط عام في البحيرة ( 28.98درجة مئوية).

اٌشفبف١خ -:

أوضحت الدراسة الحالية تميز مياه بحيرة البرلس بالعكارة الواضحة حيث تراوحت قيم الشفافية بين (  50 - 25سم) حيث سجمت

أقل قيمة بمحط ات 1و 2و( 7أمام مصب مصرف البرلس وأمام البوغاز والشخموبة) بينما سجمت أعمى قيمة بمحطتى  10و12
(وسط البركة الغربية وامام مصب قنال برمبال) بمتوسط عام في البحيرة ( 32.92سم).

اٌٍّٛؽخ -:

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن ىناك تفاوتاً

ممحوظ بين مموحة المياه بالقرب من البحر المتوسط (عند البوغاز) وبين باقي

قطاعات البحيرة حيث ُسجمت أعمى درجة لممموحة

( )‰ 9.32في محطة رقم ( 4امام مصرف  )7وتقل درجة المموحة بشكل

ممحوظ في وسط وغرب البحيرة حيث وصمت إلى ( )‰ 0.65في محطة ( 11غرب البحيرة أمام مصرف اليوكسا ) بمتوسط عام

في البحيرة (.)‰ 3.13

دسعخ اٌزٛط ً١اٌىٙشث-: ٝ

تراوحت قيم التوصيل الكيربي بين ( 17.16 – 1.22مممي سيمن/سم ) وقد ُسجمت أقل قيمة في محطة ( 11غرب البحيرة أمام

مصرف اليوكسا) وأعمى قيمة في محطة ( 4أمام مصب مصرف  )7بمتوسط عام (  6.12مممي سيمن/سم) .ومن الواضح أن قيم

التوصيل الكيربي تتناسب طردياً مع درجة المموحة حيث تزداد في القطاع الشرق ى من البحيرة وخاصة باتجاه البوغاز ،بينما تقل
بشكل ممحوظ في القطاع الغربي لمبحيرة بسبب تأثير مياه المصارف في الجية الجنوبية والغربية من البحيرة.

رشو١ض أ ْٛ٠اٌ١ٙذسٚع( ٓ١األط اٌ١ٙذسٚع-: )ٕٝ١
تراوحت قيم األس الييدروجين لمياه البحيرة بين

( .)8.79 – 8.18وقد ُسجمت أقل قيمة في محطة

( 11أمام مصب مصرف

اليوكسا) وأعمى قيمة في محطة ( )10وسط البركة الغربية بمتوسط عام في البحيرة (.)8.49

األوغغ ٓ١اٌزائت -:

أوضحت النتائج أن توزيع قيم األكسجين الذائب في البحيرة غير منتظماً؛ وتراوحت بين

( 13.98 – 2.60مميجرام/لتر) وقد ُسجمت أقل قيمة في محطة

( 11أمام مصب مصرف اليوكسا ) وأعمى قيمة في محطة 6

(الطويمة) بمتوسط عام في البحيرة ( 9.39مميجرام/لتر).

األوغغ ٓ١اٌؾ ٞٛ١اٌّّزض (-: )BOD

تراوحت قيم األكسجين المستيمك حيوياً بين (  52.65 -10.56مميجرام/لتر) وقد ُسجمت أقل قيمة في المحط ة ( 10وسط البركة
الغربية) وأعمى قيمة في محطة  ( 7الشخموبة) بمتوسط عام في البحيرة ( 20.18مميجرام/لتر).

األوظط ٓ٠ايو١ّ١بئ ٟاٌّغزٍٙه (-: )COD

تراوحت قيم األكسجين المستيمك كيميائياً بين ( 840.00 –302.40مميجرام/لتر) وقد ُسجمت أقل قيمة في المحط ة ( 7الشخموبة )
وأعمى قيمة بمحطة ( 11أمام مصب مصرف اليوكسا) بمتوسط عام ( 430.64مميجرام/لتر).

اٌىجش٠ز١ذاد -:

لم يتم تسجيل أي وجود الكبريتيدات في كل محطات البحيرة فى ىدا الوقت من العام.

ثّمبسٔخ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ ٌٍخظبئض اٌ١ٙذسٚو١ّ١بئ١خ ٌجؾ١شح اٌجشٌظ ثبٌّغز٠ٛبد اٌّغّٛػ ثٙب د١ٌٚب ً ٚعذ ا٢ر:ٝ
 وجدت مستويات األس الييدروجيني ) (pHفي حدود المستويات المسموح بيا دولياً (  )6.0 - 9.0بجميع مواقع البحيرة
بمتوسط عام (.)8.49



وجد االكسجين الذائب فى حدود المستويات المسموح بيا دولياً ( 4.0 - 12.6مميجرام/لتر) بجميع مواقع البحيرة فى ىدا الوقت
من العام فيما عدا المحطات

 6و 7و 13.98( 11و  13.81و  2.60مميجرام/لتر)

ومتوسط عام بالبحيرة ( 9.39

مميجرام/لتر).


سجل األكسجين الحيوي الممتص اعمى من المستويات المسموح بيا دولياً (  3.0 - 6.0مميجرام/لتر) بجميع مواقع البحيرة

بمتوسط عام ( 20.81مميجرام/لتر).

ثؼغ اٌخظبئض اٌ١ٙذسٚو١ّ١بئ١خ ٌّ١بٖ اٌّظبسف اٌشئ١غ١خ ثؾ١شح اٌجشٌظ خالي أغغطظ :2016
يمكن تمخيص نتائج مياه المصارف التي تصب في بحيرة البرلس كاألتي :

 - 1تم تسجيل أقل قيمة لمتوصيل الكيربي (  1.24مممي سيمن/سم) ودرجة المموحة ( )‰ 0.57في مصرف اليوكسا بينما كانت أعمى
قيم (  7.89مممي سيمن/سم) و(  )‰ 4.01مسجمة في مصرف البرلس بمتوسط عام (  4.27مممي سيمن/سم & )‰ 2.12
لمتوصيل الكيربي ودرجة المموحة عمى الترتيب.
 - 2سجمت أقل قيمة لألس األيدروچينى  8.12في مصرف البرلس ،بينما كانت أعمى قيمة  8.73بمصرف الخاشعة بمتوسط عام
لممصارف .8.46

 - 3سجمت اقل قيمة األكسچين الذا ئب بمصرف اليوكسا (  1.30مميجرام/لتر) بينما سجمت أعمى قيمة

 13.33مميجرام/لتر في

مصرف الخاشعة بمتوسط عام  5.45مميجرام/لتر.
 - 4سجمت أقل قيمة لألكسچين المستيمك حيوياً

 24.38ميمجرام/لتر سجمت بقنال برمبال بينما سجمت أعمى قيمة

ميمجرام/لتر بمصرف الخاشعة بمتوسط عام لممصارف  51.73مميجرام/لتر .

117.00

 - 5سجمت أقل قيمة لألكسچين المستيمك كيميائياً  436.80ميمجرام/لتر بقنال برمبال بينما سجمت أعمى قيمة  1092.00ميمجرام/لتر
بمصرفى الخاشعة بمتوسط عام  761.60مميجرام/لتر.

 - 6سجمت أقل قيمة لألكسچين المستيمك

عضويا  12.00ميمجرام/لتر بمصرف غرب لبرلس بينما سجمت أعمى قيمة

24.00

ميمجرام/لتر بمصرف تيرة بمتوسط عام لممصارف  17.16مميجرام/لتر .
 - 7لم يتم تسجيل اى قيمة لمكبريتيدات فى المصارف فى ىدا الوقت من العام.

اٌىٍٛسٚف-ً١أ ٚاٌّٛاد اٌؼبٌمخ اٌىٍ١خ:


تم قياس كموروفيل -أ فى مياه البحيرة وكانت تتراوح بين

12.05ميكرو جرام  /لتركموروفيل وذلك فى محطة

(11أمام

اليوكسا) و 120.40ميكرو جرام  /لتركموروفيل بالمحطة ( 7امام مصب مصرفي  )9 & 8بمتوسط عام لمبحيرة 54.48ميكرو
جرام  /لتركموروفيل.


وبالنسبة لممواد العالقة فقد تراوحت بين (  42.65مميجرام/لتر) بمحطة ( 11أمام اليوكسا) و (  149.85مميجرام/لتر) فى
محطة ( 4مام مصرف  )7بمتوسط عام لمبحيرة ( 81.69مميجرام/لتر).



أما المصارف فكان مصرف اليوكسا أقل محتوى لمكموروفيل (

 8.96ميكروجرام/لتر كموروفيل) وأعمى محتوى لمكموروفيل

بمصرف  244.78( 9ميكروجرام/لتر كموروفيل) بمتوسط عام لممصارف ( 101.21ميكروجرام/لتر).


كما كان مصرف تيره أعمى محتوى لممواد العالقة (  246.75مميجرام/لتر) فى حين كان مصرف غرب البرلس أقل محتوى
لممواد العالقة ( 28.20مميجرام/لتر) بمتوسط عام لممصارف ( 103.59مميجرام/لتر).

ثّمبسٔخ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ ثّض١الرٙب ِٓ اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب د١ٌٚب ً ٚعذ اٌزبٌ:ٝ


مستويات الكموروفيل-أ وجدت في حدود المسموح بيا دوليا (  140 -5.0ميكروجرام/لتر) بجميع محطات البحيرة .



المواد العالقة الكمية وجدت أعمى من الحدود المسموح بيا دوليا ( 25مميجرام/لتر) بجميع محطات البحيرة.

اٌّغز٠بد:
ىي عبارة عن مركبات ذائبـة فى الميـاه الطبيعيـة وتعتـبر ىـذه المركبـات المصـدر الرئيسـى لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة المائيـة

وىذه

األمالح إما أن تكون مركبات نيتروجينية  ،فوسفورية أوسميكات.
 تراوحت قيم األمونيا بين (  0.031مميجرام/لتر نيتروجين) بالمحطة  ( 4أمام مصرف  )7و ( 1.66مميجرام/لتر نيتروجين)
بالمحطة ( 11أمام مصب مصرف اليوكسا ) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.38مميجرام/لتر نيتروجين).
 تراوحت قيم النيتريت بين (  2.13ميكروجرام/لتر نيتروجين) بالمحطة

( 5منتصف البحيرة) و (  261.11ميكروجرام/لتر

نيتروجين) بالمحطة ( 1أمام مصرف البرلس) بمتوسط عام لمبحيرة ( 77.25ميكروجرام/لتر نيتروجين).
 فى حين كانت قيم النترات تتراوح بين (  0.031مميجرام/لتر نيتروجين) بالمحطة ( 8شمال منتصف البحيرة) و ( 0.418
مميجرام/لتر نيتروجين) بالمحطة ( 11أمام مصرف اليوكسا) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.14ميكروجرام/لتر نيتروجين).
 وبالنسبو لمنيتروجين الكمى فقد أشارت التحاليل الى أن محطة ( 2أمام البوغاز) ىى أقل تركيز (  2.0مميجرام/لتر نيتروجين)
وأكثرىا تركي از (  5.07مميجرام/لتر نيتروجين) بمحطة

( 7أمام مصب مصرفى

 )9&8بمتوسط تركيز لمبحيرة ( 3.03

مميجرام/لتر نيتروجين).
 أما المصارف فكان مصرف

 9أعمى قيمة لألمونيا (  1.64مميجرام/لتر نيتروجين) ،لمنتريت (

 374.53مميجرام/لتر

نيتروجين) ،لمنيتروجين الكمى (  6.14مميجرام/لتر نيتروجين) ،ومصرف البرلس لمنترات (  1.353ميكروجرام/لتر نيتروجين)
فى حين كان مصرف برمبال األقل قيم بالنسبو لكالً من االمونيا ،النيتريت ،النترات و النيتروجين الكمي.

ِشوجبد اٌفٛعفٛس (اٌفٛعفبد اٌفؼبي ـ اٌفٛعفبد اٌىٍ:)ٝ
 أوضحت القياسات أن المحطات ( 3جنوب البوغاز) & ( 2البوغاز) ىما األقل تركيز لمفوسفور الفعال والكمى ( & 12.30 182.88ميكروجرام/لتر فوسفور) فى حين أن محطة ( 7أمام مجمع مصرفى  )9&8األعمى تركيز لمفوسفور الفعال والكمى
( 839.77 & 514.25ميكروجرام/لتر فوسفور) بمتوسط تركيز (  444.95 &204.68ميكروجرام/لتر فوسفور) لمفوسفور
الفعال والكمى عمى التوالى.

 وبالنسبة لممصارف فكان مصرف برمبال األقل تركيز لمفوسفور الفعال والكمى (  331.75 & 84.52ميكروجرام/لتر فوسفور)ومصرفىالبرلس وتيره األكثر تركيز ليما (  1401.67 & 856.29ميكروجرام/لتر فوسفور) لمفوسفور الفعال والكمى عمى
التوالى بمتوسط عام لممصارف ( 836.18 & 326.30ميكروجرام/لتر فوسفور).

ِشوجبد اٌغٍ١ىبد اٌفؼبٌخ:
 تراوحت قيم السميكات بين (  1.17مميجرام/لتر سميكا) وذلك بالمحطة ( 2أمام البوغاز) و ( 15.97مميجرام/لتر سميكا) بمحطة( 4أمام مصرف  )7بمتوسط تركيز عام لمبحيرة ( 6.27مميجرام/لتر سميكا).
 وكان مصرف برمبال األقل تركيز لمسميكات (  3.27مميجرام/لتر سميكا) ومصرف البرلس األعمى تركي اًز (  18.34مميجرام/لترسميكا) بمتوسط عام لممصارف ( 7.62مميجرام/لتر سميكا).

ثّمبسٔخ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ ثبٌّغز٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ ٌّ١بٖ اٌجؾ١شاد ارؼؼ ِب:ٍٝ٠



األمونيا وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا ( 2.2 - 0.005مميجرام/لتر) بجميع محطات البحيرة.
النيتريتات وجدت فى الحدود المسموح بيا دوليا (

 5.0 – 60ميكروجرام/لترنيتروجين) بمعظم محطات البحيرة باستثناء

المحطات  202.16 & 251.53 ،261.11( 11 & 7 ،1ميكروجرام/لترنيتروجين).


النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بيا ( 14.7– 10.0مميجرام/لتر) في جميع مناطق البحيرة.



مركبات الفسفور الفعال وجدت أعمى من الحدود المسموح بيا دوليا ( 16– 63ميكروجرام/لتر) بمعظم المحطات باستثناء ،5-2
فيم فى الحدود.



مركبات الفسفور الكمية وجدت أنيا أعمى بكثير من الحدود المسموح بيا دوليا

( 100 – 25ميكروجرام/لتر) بجميع محطات

البحيرة .
ِّب عجك ٠زؼؼ ا٢ر-: ٝ

محطة (  )7وتقع أمام مصب مصرفى (  )9 ( & )8ىى األعمى فى تركيز لكال من الكموروفيل

–أ (  120.40ميكروجرام/لتر)،

النيتروجين الكمى ( 5.07مميجرام/لتر نيتروجين) ،الفوسفور الفعال والكمى ( 839.77 & 514.25ميكروجرام/لتر فوسفور).

اٌفٍضاد اٌضمٍ١خ:
 قسمت البحيرة إلى ثالث مقاطع :الجزء الشرقي وىى تضم المحطات (  )3 ، 2 ،1والجزء األوسط لمبحيرة يضم المحطات من ( -4 ،)8أما الجزء الغربي منيا فتضم المحطات من (.)12-9

 وقد درست أيضا توزيع نفس المعادن فى مصب البرلس ومصب الخاشعة والذين يصبان فى المنطقة الشرقية  ,ومصبات (  )7و( )8و ( )9فى المنطقة الوسطى أما المنطقة الغربية فدرس فييا مياه مصب غرب البرلس وقناة برمبال.


تراوح تركيز الحديد ما بين ( 97.62 - 17.52ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 52.74ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز المنجنيز ما بين ( 16.95 - 2.05ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 10.84ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز النحاس ما بين ( 5.98 – 3.50ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 4.40ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الزنك ما بين ( 22.76 – 3.08ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 8.69ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الكروم ما بين ( 9.53 - 0.39ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 5.19ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز النيكل ما بين ( 7.63 – 0.97ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 3.13ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الكادميوم ما بين ( 0.49 – NDميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.16ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الرصاص ما بين ( 25.08 – 9.03ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 18.27ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الزئبق ما بين ( 0.0075 – 0.0002ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 0.0038ميكروجرام/لتر).

رشو١ض اٌؼٕبطش اٌشؾ١ؾخ ف ٝػٕ١بد ِ١بح اٌّظبسف اٌز ٝرظت ف ٝثؾ١شح اٌجشٌظ:
سجل غرب البرلس أعمى تركيز بمعظم العناصر الحديد  ،النحاس  ،الزنك  ،النيكل و االرصاص (، 6.90 ، 17.02 ،5.06 ،96.77
&  28.37ميكروجرام /لتر عمى التوالى) باستثناء عنصر الكروم وأعمى تركيز لو فى مصرف البرلس (  6.07ميكروجرام/لتر) وسجل

مصرف  7أعمى تركيز لممنجنيز والكادميوم (  0.40 & 64.36ميكروجرام/لتر) ومن ناحية اخرى سجل مصرف البرلس أقل تركيز

لمحديد & المنجنيز ( 0.91 & 33.12ميكروجرام/لتر) كما سجل مصرف اليوكسا أقل تركيز لمنحاس  ،الزنك  ،الكادميوم  ،الرصاص
& الزئبق ( 0.0002 ، 16.64 ، ND ، 5.22 ، 0.47ميكروجرام /لتر) .

ِشوجبد اٌجب٠فِ ً١ٕ١زؼذدح اٌىٍٛس ( ٚ )PCBsاٌّج١ذاد ( )TPثّ١بٖ ثؾ١شح اٌجشٌظ خالي اغغطظ :2016
تراوحت مجموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور (  )PCBsوتركيزات مركبات المبيدات الكمية (  )TPمابين ( 0.440نانوجرام/لتر )
إلى ( 0.645نانوجرام/لتر ) بمتوسط ( 0.543نانوجرام/لتر ) بالنسبة لمركبات (  .)PCBsو( 0.226نانوجرام/لتر ) إلى (0.263
نانوجرام/لتر) بمتوسط ( 0.242نانوجرام/لتر) لمركبات ( )TPبعينات مياه بحيرة البرلس.
ِشوجبد اٌجب٠فِ ً١ٕ١زؼذدح اٌىٍٛس ( ٚ )PCBsاٌّج١ذاد ( )TPةِ١بٖ ِظبسف ثؾ١شح اٌجشٌظ خالي اغغطظ :2016
تراوح مجموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور (  )PCBsوتركيزات مركبات المبيدات الكمية (  )TPمابين  0.612نانوجرام/لتر
(مصرف  )7إلى  1.078نانوجرام/لتر(مصرف البرلس) بمتوسط  0.866نانوجرام/لتر 0.318 ،نانوجرام/لتر (مصرف  )7إلى 0.744
نانوجرام/لتر (مصرف اليوكسا) بمتوسط  0.518نانوجرام/لتر بعينات مصارف البحيرة عمى الترتيب.

اٌ١ٙذسٚوشثٔٛبد اٌجزش١ٌٚخ اٌىٍ١خ ثّ١بٖ ثؾ١شح اٌجشٌظ خالي أغغطظ :2016
تراوح متوسط التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية الكمية مابين  0.37ميكروجرام/لتر عند محطة البرلس  4إلى  0.82ميكروجرام/لتر عند
محطة البرلس  8بينما بمغ المتوسط الكمى لمبحيرة  0.58ميكروجرام/لتر.

اٌ١ٙذسٚوشثٔٛبد اٌجزش١ٌٚخ اٌىٍ١خ ثّ١بٖ ثؾ١شح اٌجشٌظ خالي أغغطظ :2016
سجل المحتوى الكمى لممواد الييدروكربونية الكمية الذائبة فى مصارف بحيرة البرلس مابين

 0,90عند مصرف تيره إلى 1,90

ميكروجرام/لتر عند مصرف غرب البرلس بمتوسط كمى لمبحيرة بمغ  1,23ميكروجرام/لتر.

اٌذالئً اٌجىز١ش٠خ (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١خ – اٌم ٌْٛٛإٌّٛرع١خ– اٌغجؾ١خ) -:
تم استخدام تواجد البكتيريا الدالة عمى التموث بالمخمفات اآلدمية بالمياه والمستخدمة محميا وعالميا (

)،Total coliforms (TC

) (Fecal streptococci (FS) ،(Fecal coliform (FCكمقياس لجودة المياه من وجو نظر الصحة العامة لإلنسان وذلك في مياه
الشرب ومياه االستحمام والشواطئ وذلك لحماية اإلنسان من األمراض التي تنتقل عن طريق المياه وكذلك في مياه البحيرات لمحفاظ عمى
الثروة السمكية وحماية األسماك من تأثير صرف المخمفات اآلدمية ( أي أن وجود ىذه البكتيريا يعنى احتماالت قوية لوجود بكتريا أخرى
مسببة ألمراض خطيرة).

ولقد استخدم مقياس المجموعة األوروبية (  )European commission, 1988لمياه شواطئ واالستحمام وىو نفس المقي اس المصري

لو ازرة الصحة والسكان ( )Ministry of health, 1996والذي أقر الحدود المسموح بيا في ىذه المياه بأال تزيد عن

( 500خمية/

100مل) من بكتيريا ) Total coliforms (TCوأال تزيد عن ( 100خمية 100 /مل) لكل من بكتيريا )Fecal coliform (FC
وبكتيريا ) Fecal streptococci (FSعمى التوالي  .كما استخدم المقياس المصري لو ازرة الصحة والسكان )Ministry of 2000

 )health,والذي يحدد عدم زيادة العدد الكمى لبكتيريا ) Total coliforms (TCفي مياه البحيرات ( مرابي األسماك ) عن ( 70خمية/
 100مل) كذلك في مياه المصارف والمسموح بصرفيا في مياه البحيرات عن ( 5000خمية 100 /مل).
وتعتبر بحيرة البرلس خزان لمياه الصرف المموثة بالمخمفات اآلدمية

فيي تستقبل مياه المصارف الزراعية من خالل سبع مصارف

باإلضافة إلي قناة برمبال ذات المياه العذبة وبناءاً عميو وعند تطبيق مع ايير جودة المياه المذكورة عاليو فتكون نتائج الرحمة الحقمية
(أغسطس  )2016كاألتي:

- 1من وجيو نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعامميم مع المياه وعند تطبيق معيار جودة
عاليو فإن اعداد البكتريا المشار إلييا تتعدت الحدود المسموح بيا فى

المياه المذكورة

خمس محطات (  )12 ,11 ,9 ,6 ,3وىى المحطة

رقم ( 3غرب البموغاز)  ,والمحطة رقم ( 6الطويمة -شمال مصب مصرفى  ,)9 ،8والمحطة رقم ( 9أبو عامر -شمال غرب
البحيرة) والمحطة رقم ( 11أمام مصرف اليوكسا) ,والمحطة رقم ( 12أمام مصب ترعة برمبال) أما باقى السبعة محطات

األخرى ( )10 ،8 ,7 ،5 ,4 ،2 ،1كانت فى الحدود اآلمنة المسموح بيا ألنيا بعيدة عن مصبات المصارف فى ىذا الوقت
من السنة (خالل أغسطس .)2016

- 2فى مرابى األسماك فى مياه البحيرة وعند تطبيق معيار جودة

المياه المذكورة عاليو فإن اعداد البكتريا المشار إلييا تتعدت

الحدود المسموح بيا فى ستة محطات (  )12 ,11 ,9 ,6 ,3 ,1وىى المحطة رقم ( 1أمام مصرف شرق البرلس) ,والمحطة
رقم ( 3غرب البموغاز)  ,والمحطة رقم ( 6الطويمة -شمال مصب مصرفى  ,)9 ،8والمحطة رقم ( 9أبو عامر -شمال غرب

البحيرة) ,والمحطة رقم ( 11أمام مصرف اليوكسا) ,والمحطة رقم ( 12أمام مصب ترعة برمبال) متأثرة بمياه المصارف المموثة
وال تكون صالحة لتربية االسماك أما باقى الستة محطات األخرى ( )10 ،8 ,7 ،5 ,4 ،2كانت فى الحدود اآلمنة المسموح بيا
ألنيا بعيدة عن مصبات المصارف وتكون صالحة لتربية االسماك فى ىذا الوقت من السنة (خالل أغسطس .)2016

- 3فى مياه المصارف وجد أن أعداد البكتريا تفوق الحدود المسموح بيا لمصرف فى مياه البحيرات (  )5000 cfu/100 mlوذلك
فى مياه جميع المصارف وتعتبر شديدة التموث وغير مسموح صرفيا في البحيرة ماعدا مياه مصرف تي ار فكانت أعداد البكتريا
فى الحدود المسموح بيا لمصرف فى مياه البحيرات ,باألضافة إلى مياه مصرف برنبال ألنيا تحمل مياه عذبة من فرع رشيد
(نير النيل) فى ىذا الوقت من السنة (خالل أغسطس .)2016

ِؤشش عٛدح اٌّ١بٖ Water Quality Index
بتطبيق مؤشر أوريجون لجودة المياه ( ” )Oregon Water Quality Index “OWQIعمى مياه بحيرة البرلس خالل شير أغسطس
 2016نجد تدىور وسوء حالة المياه كبيئة لألحياء المائية حيث تصنف المياه ما بين مياه فقيرة (سيئة أو متدىورة) إلى مياه فقيرة (سيئة
أو متدىورة) جدا باستثناء المحطة (.)5

اٌزؾذ٠بد اٌز ٝرٛاعٗ رّٕ١خ ثؾ١شح اٌجشٌظ:


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



تغطية الحشائش والبوص لنحو 25ألف فدان وارتفاع نسبة الطمي لتكون العديد من الجزر مما يزيد من ارتفاع منسوب



إرتفاع نسبة التموث بمعدالت تفوق الحدود المسموح بيا بمراحل ,وذلك نتيجة إلقاء أكثر من  30مميار متر مكعب سنوياً في

البحيرة عن منسوب البحر المتوسط بحوالي ( 35سم) مما يعوق انسياب المياه المالحة إلييا.

البحيرة من مياه الصرف الصحي والزراعي ,وصرف المزارع السمكية القائمة عمي الحواف الجنوبية لمبحيرة حيث تستقبل

بحيرة البرلس مياه الصرف الصحى الغير معالج لجميع المدن والقرى حوليا وكذلك مياه الصرف الزراعى المختمط بمياه
مصارف..
الصرف الصحى من أراضى الدلتا وتتجو شماالً لتصب فى البحيرة خالل أكثر من ثمانية مصارف

ِّب عجك ٠زؼؼ ِب:ٍٟ٠


تعد البحيرة بمثابة خزان لمياه الري المنصرفة من األراضي الزراعية حيث تستقبل البحيرة مياه الصرف الزراعي من أكبر عدد
من المصارف إذا ما قورنت ببقية البحيرات الشمالية ( 9مصارف باإلضافة إلى قناة برنبال) ،ومن تصريف المزارع السمكية

المحيطة..
وكذلك من األراضي الزراعية المحيطة


زيادة تركيز كال من األكسجين الحيوي الممتص واألكسجين الكيميائي المستيمك في محطات الرصد القريبة من مصبات



محطة ( )7التي تقع أمام مصب مصرفى ( )9( & )8ىى األعمى فى تركيز لكال من االمونيا ،النيتروجين الكمى والفوسفور

المصارف وذلك بسبب كمية المموثات في مياه الصرف الداخمة إلى البحيرةة..

الفعال والكمّي بينما المحطة رقم ( )6والتي تقع (شمال مجمع مصرفى  )9 & 8ىى األعمى فى تركيز النترات والمحطة رقم

( )12ىى األعمى فى تركيز النيتريت.

الشديد,,
 انتشار ورد النيل و النباتات المغمورة حامول الماء و نخشوش الحوت وىذه النباتات المائية ىى دالة عمى التموث الشديد
وىى تتواجد بكثرة أمام مصبات المصارف وأيضا فى وسط البحيرة (محطة  )5الذى ىو أبعد من أى مصادر لمتموث.

