وزارة البيئة املرصية
هجاز ش ئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
الإدارة املركزية لنوعية املياه

مواقع محطات الرصد الخاصة ببحيرة البردويل
رقم
المحطة

اسم المحطة

1

التلول

2

الروضة

3

الزرانيق

4

بوغاز 2

5

أم التلول

6

مسقط ابليس

7

الجلس

8

الرواق

9

شمال الرواق

11

بوغاز 1

11

النصر

12

الرابعة

وصف البحيرة :












تقع بحيرة البردويل فى محافظة شمال سيناء وتشغل معظم الساحل السيناوى على البحر المتوسط
وتمتد بطول  58كم تقريبا ويصل أقصى عرض لها  22كم ،وتبلغ مساحتها حوالى  086كم2
وتعتبر بحيرة البردويل من أهم البحيرات المصرية لكونها أقل البحيرات الشمالية تلوثا كما أنها تحتوى على أنواع عالية
الجودة من األسماك والتى يصدر معظم انتاجها للخارج وقد بلغ متوسط االنتاج السنوى من بحيرة البردويل حوالى  2.2الف
طن وهذا يمثل حوالى  %5.8من اجمالى انتاج البحيرات المصرية
وهى من البحيرات الضحلة عالية الملوحة حيث يتراوح العمق بها بين  6.2و  2متر
تبلغ المساحة الكلية لبحيرة البردويل حوالى  054.6مليون متر مربع .ومن الجدير بالذكر أن المساحة السطحية لبحيرة
مريوط شهدت تغيرا طفيفا ،حيث اتسعت مساحتها  7.0مليون متر مربع .ربما يرجع هذه الزيادة فى المساحة السطحية
الطفيف إلى عملية المد والجز والتى يصاحبها زيادة فى تلك المساحة أثناء وقت الرصد بالبحيرة.
يفصل البحيرة عن البحر المتوسط شريط ساحلى رملى يتراوح عرضه من  566م الى  5كم
تعرضت بحيرة البردويل فى الفترة األخيرة إلى تدهور كبير فى إنتاجية األسماك التى كانت تشتهر بها كالدنيس والقاروص
وأسماك الموسى باإلضافة إلى تغير جوهرى فى التركيب النوعى للمصيد حيث ظهرت القشريات (الجمبرى والكابوريا)
وكانت لها السيادة فى اإلنتاج حيث أصبح انتاجها يمثل اكثر من  %06من انتاج البحيرة على حساب االنواع االقتصادية من
األسماك.
وتعتبر بحيرة البردويل من أهم المناطق التى تستقبل الطيور المهاجرة فى فصل الشتاء وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق
فتحتان صناعيتان يطلق عليها البواغيز.

أعماق المياه فى بحيرة البردويل


تصنف بحيرة البردويل كالجونة مائية ساحلية ضحلة .تمثل المنطقة القريبة من البوغاز الشرقى وأيضا وسط المسطح
الشرقى المنطقة األكثر عمقا ،بينما تمثل الحواف والمنطقة الشرقية المساحات التى تتميز بضحالة مياهها ومن خالل
الدراسة تبين تأثير عمليه المد والجزر على منسوب المياه فى بحيرة البردويل .هذا التأثير يظهر بوضوح فى المناطق
القريبة من البوغازين ،بينما تتالشى أثره كلما بعدت المسافة عن مدخل البوغازين .كما كان من المالحظ التغير فى أعماق
بحيرة البردويل من منطقة إلى أخرى .وبالتحليل الرياضى واالحصائى للبيانات التى تمت خالل الدراسة فان فان النسبة
الكبرى من مساحة المسطح المائى لبحيرة البردويل والمقدرة بحوالى  %20.2تنحصر أعماق المياه بين نصف متر ومتر
واحد .فى حين أن النسبة المئوية التالية والمقدرة ب  %20.6من مساحة البحيرة تتراوح أعماقها بين متر واحد إلى
 5.8متر عمق .أيضا فان أعماق المياه بين  5.8متر و 2متر تمثل  22.5من المساحة الكلية لبحيرة البردويل .من جهة
أخرى فان أعماق المياه بين مترين ومترين ونصف تمثل ب  %55.8من مساحة البحيرة .أما النسبتين األصغر من مساحة
البحيرة والمقدرة ب  %2.2و  % 5.5فهما يمثال أقل وأكبر أعماق اليحيرة .حيث النسبة األولى والمتمثلة فى المنطقة
األقل من نصف ومتر واألخرى تمثل أعماق المياه األكبر من  2.8متر.

التحديات التى تواجه تنمية بحيرة البردويل من الناحية البيئية :




انسداد البواغيز
قلة الوعى البيئى لدى مجتمع الصيادين
مشروع وزارة الزراعة الستصالح  466الف فدان والذى سيؤدى إلى تغيير كبير بكل من خواص المياه والتركيب النوعى
لالسماك بالبحيرة.

مصادر ومأخذ المياه فى بحيرة البردويل
 البوغاز األول (البوغاز الشرقى)
 البوغاز الثانى (البوغاز الغربى)

النتائـج
الخصائص الهيدروكيميائية:

 .1درجة الحرارة
درجة حرارة المياه من أهم العوامل المؤثرة على البيئة المائية ككل حيث
تؤثر على نشاط كل الكائنات الحية الموجودة في المسطحات المائية من أسماك
وهائمات حيوانية ونباتية وبكتيريا .هذا باإلضافة لتأثيرها على كل الخصائص
الفيزيائية والكيميائية للمياه .وفي الدراسة الحالية تراوحت درجة حرارة
بمتوسط عام (28.52
مياه بحيرة مريوط بين (  31.71 – 27.11درجة مئوية)
درجة مئوية).

 .2شفافية المياه
تعبر درجة شفافية المياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خالل المياه,
تراوحت قيم الشفافية فى هذه الدراسة بين ( 311-111سم) بمتوسط عام فى
البحيرة  175.11سم.

 .3الملوحة
يقصد بملوحة المياه (مجموع األمالح الذائبة في الماء وقد سُجلت أقل
قيمة  ‰ 37.11بينما سجلت أعلى قيمة  ‰ 68.81بمتوسط عام .‰ 48.11

 .4درجة التوصيل الكهربي
درجة التوصيل الكهربي هو تعبير عن قدرة المياه لتوصيل التيار
الكهربي في الدراسة الحالية تراوحت قيم التوصيل الكهربي بين (– 57.95
 117.51مللى سيمن/سم) بمتوسط عام  75.11مللي سيمن/سم.

 .5تركيز أيون الهيدروجين )(pH
يلعب تركيز أيون الهيدروجين دورا هاما في ترسيب أو ذوبان المعادن
الثقيلة في المسطحات المائية .أوضحت الدراسة الحالية أن مياه البحيرة تقع
في الجانب القلوي كما أن قيم األس االيدروجينى كانت في المعدالت الطبيعية.
وتراوحت قيم األس االيدروجينى لمياه البحيرة بين ( .) 8.62 –7.94بمتوسط عام
.8.38

 .6األكسجين الذائب )(DO
األكسجين الذائب في المياه له الدور األكبر والمؤثر على جميع الخصائص
الكيميائية والفيزيائية والحيوية داخل المسطحات المائية كما أنه أحد
األسباب الرئيسية في بقاء جميع الكائنات الحية حيث بدونه تموت هذه
الكائنات وتتحول المسطحات المائية إلى مستنقعات .أوضحت النتائج أن توزيع
بين
وتراوحت
ً؛
منتظما
غير
البحيرة
في
الذائب
األكسيجين
قيم
( 5.28 – 2.76مليجرام/لتر) بمتوسط عام في البحيرة  4.35مليجرام/لتر..

 .7األكسجين الحيوي الممتص )(BOD
األكسجين الحيوي الممتص هو كمية األكسجين المستهلك لتحلل الكائنات
الدقيقة للمواد العضوية وفي الدراسة الحالية تراوحت قيم األكسيجين
بمتوسط عام في البحيرة
ً بين ( 1.35 – 1.58مليجرام/لتر)
المستهلك حيويا
( 1.11مليجرام/لتر).

األكسجين الكيميائي المستهلك )(COD
توضح قيمة األكسجين المستهلك كيميائيا كمية األكسجين الالزم ألكسدة المواد
الع ضوية المو جودة في الم ياه وتحويل ها إ لى ثاني أك سيد الكر بون و ماء،
ً بين (7.53
وفي الدراسة الحالية تراوحت قيم األكسيجين المستهلك كيميائيا
–  23.32مليجرام/لتر)
بمتوسط عام (14.21

مليجرام/لتر).

 .8الكبريتيدات )(H2S

توجد الكبريتيدات في الماء في صورة كبريتيد الهيدروجين الذي ينتج
من تحويل الكبريتات إلى كبريتيدات للحصول على األكسجين بواسطة البكتيريا
الكبريتية الموجودة في الرسوبيات .وفي الدراسة الحالية لم يتم تسجيل أي
وجود للكبريتيدات في كل محطات البحيرة فى هدا الوقت من العام

بمقارنــة نتــائج بعــا الخصــائص الهيدروكيميائيــة لبحيــرة
ـة
ـالل الدراسـ
ً خـ
ـا دولي ـا
ـموح بهـ
ـتويات المسـ
المنزل ـة بالمسـ
الحالية وجد اآلتى:
ً
 سجل األس االيدروجينى ) (pHمستويات في حدود المسموح بها دوليا
( )6.1 -9.1بجميع مواقع البحيرة (متوسط عام .)8.38
ً (-12.6
 سجل االكسجين الذائب مستويات في حدود المسموح بها دوليا
 4.1مليجرام/لتر) بجميع مواقع البحيرة باستثناء بعا المحطات
وبمتوسط عام ( 4.35مليجرام/لتر).
ً ( )BODمستويات اقل من الحدود
 سجل االكسجين المستهلك حيويا
ً ( 3.1-6.1مليجرام/لتر) بجميع مواقع البحيرة.
المسموح به دوليا

الكلورفيل
المغذية

–

أ,

المواد

العالقة

الكلية

واألمالح

 .1الكلورفيل-أ
استخدم الكلوروفيل الموجود فى الهائمات النباتية كصبغة أساسية يمكن
األستدالل من خاللها على مستوى النشاط الحيوى بالمياه ،وفى الدراسة تم قياس
كلوروفيل -أ فى مياه البحيرة وكانت تتراوح بين  080.0ميكرو جرام  /لتر
 080.2ميكرو جرام  /لتر بمتوسط عام للبحيرة  08.00ميكروجرام/لتر.

 .2المواد العالقة الكلية )(TSM
بقياس المواد فقد تراوحت بين أقل قيمة ( 08..مليجرام/لتر)
قيمة كانت(  12821مليجرام /لنر ) بمتوسط

وأعلى

عام للبحيرة  18401مليجرام/لتر.

 .3االمالح المغذية


هـى ع بـارة عـن مرك بـات ذائ بـة فى الم يـاه الطبيع يـة وتع تـبر
هـذه المرك بـات الم صـدر الرئي سـى لتغذ يـة الكائ نـات فى البي ئـة
المائ يـة خصو صـا الكائ نـات الدقي قـة م ثـل البكتر يـا والطحا لـب
ك مـا تعت بـر أساس يـة فى عمل يـة التمث يـل الغذا ئـى للنبا تـات
والحيوا نـات فـى هـذه البي ئـة و هذه األ مالح ع بارة عن مرك بات
نيتروجينية ،فوسفورية وسليكات.

 االمونيا )(NH4-N
االمونيا احدى صور النتيروجين المفضلة كغذاء لكثير من الهائمات
النباتية و الطحالب .تراوحت قيم األمونيا بين 1.11مليجرام  /لتر نيتروجين
بمتوسط عام للبحيرة  1.11مليجرام/لتر.
 1.12مليجرام  /لتر نيتروجين

 النيتريتات ()NO2-N


ينتج النيتريت نتيجة اكسدة البكتريا للمواد الغير عضوية للحصول
ع لى الطا قة و هذا ال غاز بدوره غ ير م ستقر ف هو يؤك سد ا لى ن ترات
بوا سطة بكتر يا معي نة او يخ تزل ا لى امون يا بوا سطة بكتر يا أ خرى
معاك سة لالو لى .ويعت بر غاز النيتر يت من ال غازات ال سامة وو جوده
بتركيزات عالية يؤكد على وجود مصدر للتلوث.
تراوحت قيم النيتريتات من )  2.87 -1.38ميكروجرام  /لتر نيتـروجين
) بمتوسط عام للبحيرة 2.13ميكروجرام/لتر.

 النترات )(NO3-N


ً فى البي ئة المائ ية و هى
الن ترات هى أك ثر صور الني تروجين ثبا تا
ال غذاء األسا سى لكث يرا من الهائ مات النبات ية والطحا لب .حين كا نت
قيم النترات تتراوح بين (  1.117 - 1.114مليجرام  /لتر نيتروجين
) بمتوسط عام  1.111مليجرام/لتر..

 النيتروجين الكلى ()TN


أشــارت التحاليــل الــى أن أقــل تركيــز (  1.336مليجــرام  /لتــر
ني تروجين) بين ما أك بر ترك يز ( 1.665ملي جرام  /ل تر ني تروجين)
بمتوسط عام للبحيرة  1.515مليجرام/لترنيتروجين

 مركبات الفوسفور


يعت بر الفو سفور عن صر اسا سى للكائ نات المائ ية ون موهم  ،ن ظرا الن
الفو سفور عن صر غ ير غازى ويو جد فى الطبيع ية ع لى هي ئة ا مالح
فو سفورية غ ير ذائ بة لذلك ف هو بطبع ية ال حال يو جد بترك يزات قلي لة
فى البي ئة المائ ية .يزداد ترك يز الفو سفور فى الم سطحات المائ ية
نتي جة لل صرف ال صحى او ال صرف ال صناعى او الزرا عى م ما يؤدى ا لى
العديد من المشاكل البيئية حيث تم رصد تلك المركبات كما يلى:

 .1الفوسفور الفعال )(PO4-P


أو ضحت القيا سات أن أ قل ترك يز للفو سفور الف عال ( 3.754ميكرو جرام
/ل تر) فى حين أن أع لى ترك يز للفو سفور الف عال  8.145ميكرو جرام /
لترفوسفور) بمتوسط عام للبحيرة  5.363ميكروجرام  /لترفوسفور

 .2الفوسفور الكلى


أوضحت القياسات أن أقل تركيز للفوسفور الكلى ( 17.158ميكروجرام /
ـى 31.364
ـفور الكلـ
ـز للفوسـ
ـى تركيـ
ـين أن أعلـ
ـى حـ
ـفور) ) فـ
لترفوسـ
بمتوسط عام للبحيرة  23.615ميكروجرام/لترفوسفور

 السيليكات الفعالة )(SiO4-Si


تتوا جد ال سيلكات فى ا لدياتومات غ ير المتكل سة و هى طحا لب مجهر ية
وح يدة الخل ية جدرانها م شبعة بال سيليكا وتتوا جد بالتر بة ,تراو حت
قيم ال سليكات الفعا لة بين(  1.589-1.113ملي جرام  /لتر سليكا
بمتوسط عام للبحيرة  1.279مليجرام  /لترسليكا.

بمقار نة ن تائج الدرا سة الحال ية بالم ستويات الدول ية
البحيرات اتضح مايلى:







لم ياه

مليجرام/لتر)

األمونيا وجدت فى الحدود المسموح بها دوليا (1.12 -1.11
بجميع محطات البحيرة .
النيتريتات وجدت فى الحدود المسموح بها دوليا )  2.87 -1.38ميكروجرام
 /لتر نيتروجين ) بجميع محطات البحيرة
النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بها بكثير (14.7– 11.2
مليجرام/لتر) في جميع مناطق البحيرة
وبحساب النتيروجين العضوى ألحواض البحيرة المختلفة وهو قيمة الفرق بين
النيتروجين الكلى والنيتروجين الغير عضوى وجد عامة أكبر من الحدود
المسموح بها دوليا  1.1مليجرام/لتر بجميع مناطق البحيرة.
مركبات الفسفور الفعال وجدت أقل من الحدود المسموح بها دوليا (– 63
16ميكروجرام/لتر) بجميع مناطق البحيرة.
مركبات الفسفور الكلية وجدت أنها فى الحدود المسموح بها دوليا (– 25
 111ميكروجرام/لتر) بجميع مناطق البحيرة .

الفلزات الثقيلة
أتضح من نتائج الدراسة الحالية ما يلي:










تراوح تركيـز الحديـد مـا بـين (– 4.977
بمتوسط عام للبحيرة 20.343
تراوح تركيـز المنجنيـز مـا بـين ( 7.294 –1.780ميكروجـرام/لتـر).
بمتوسط عام للبحيرة .3.910
تراوح تركيز النحاس ما بين ( 8.134 –0.206ميكروجرام/لتر) .بمتوسـط
عام للبحيرة 4.376
تراوح تركيز الزنك ما بين ( 29.286 –11.917ميكروجرام/لتر) .بمتوسط
عام للبحيرة 19.163
تراوح تركيز الكروم ما بين (11.053 –0.082ميكروجرام/لتر) .بمتوسـط
عام للبحيرة 4.342
تراوح تركيز النيكل مابين ( 9.646 – 5.0700ميكروجرام/لتر) .بمتوسط
عام للبحيرة 6.598
تراوح تركيز الكـادميوم مـا بـين ( 5.307 –0.060ميكروجـرام/لتـر).
بمتوسط عام للبحيرة 1.327
تراوح تركيز الرصاص ما بين (10.082 –2.698ميكروجرام/لتر) .بمتوسـط
عام للبحيرة 5.029
تراوح تركيز الزئبـق مـا بـين ( 0.0524 –1.1113ميكروجـرام/لتـر).
بمتوسط عام للبحيرة0.0145
32.606

ميكروجـرام/لتـر).

المبيدات


تراوح مجموع تركيـزات مركبـات فينيـل متعـددة الكلـور (9.404 )PCBs
(نانوجرام/لتر)
كما تراوحت قـيم تركيـزات مركبـات المبيـدات الكليـة ( 0.617 ) TP
(نانوجرام/لتر)



الهيدروكربونات البترولية



تراوح متوسط التركيزات الكل ية للمواد الهيدروكربونية الذائبة فى
مياه بحيرة مابين  1119إلى  1188ميكروجرام/لتر بمتوسط كلى لجميع
عينات البحيرة يبلغ  1156ميكروجرام/لتر



الميكروبيولوجى





من وج هه ن ظر ال صحة العا مة األدم ية وخا صة ال صيادين نتي جة ت عاملهم
مع المياه وعند تطبيق معيار جودة المياه المذكورة عاليه وجـد أن
جم يع مح طات البح يرة ت قع فى ن طاق ال حدود الم سموح ب ها من أ عداد
البكتريا المشار إليها وتعتبر بحيرة نظيفة فى هذا الوقت من السنة
(خالل نوفمبر  )2016حسب مقياس وزارة الصحة المصرى( Ministry of health,
.)1996
 -2فى مرا بى األ سماك فى م ياه البح يرة (م ياه البح يرة كل ها) فأن
ا عداد البكتير يا الم شار إلي ها لم تت عدى ال حدود الم سموح ب ها فى
جم يع مح طات البح يرة  ،وب ناء ع لى ذ لك تعت بر البح يرة كل ها غ ير
ملو ثة و صالحة لترب ية و صيد األ سماك فى هذا الو قت من ال سنة ( خالل
نوفمبر  ) 2016حسب مقياس وزارة الصحة المصرى(.)Ministry of health, 1996

الهائمات النباتية




ــواد
ــا المـ
ــا إلنتــ
ــزءا أساسيـ
ــة جـ
ــات النباتيـ
ــل الهائمـ
تشكـ
ــرم
ـن الهـ
ــوى األول مـ
ــل المستـ
ــا تمثـ
ــيرة  ،كمـ
ــة بالبحـ
العضويـ
الغذائـى والوجبة األساسـية للكائنـات الحيوانيـة بالبحيـرة.
وات ضح من ن تائج الدرا سة الحال ية ما ي لى :تم ت سجيل  87نوع من
الهائمات النباتية (  48جنس ) التى إنتمت إلى  5مجاميع

 و كـان متوسـط اإلنتاجيـة للهائمـات النباتيـة فى البحـيرة

281.52

×  3.1وحدة  /لتر



الهائمات الحيوانية
الهائمات الحيوانية هي كائنات حية تنتمى للمملكة الحيوانية تعيش
هائمة في البيئات المائية المختلفة سواء كانت بيئات بحرية أو عذبه
أو مختلطة  .وتتميز الهائمات الحيوانية بعدم قدرتها علي الحركة
الموجهة كونها تتحرك تبعا لحركة التيار المائي  .وترجع أهميتها إلي
أنها تمثل الحلقة الثانية في قاعدة الهرم الغذائي في البيئة
المائيــة بعد الهائمات النباتية .
وقد تمثلت مجموعات الهائمات الحيوانية في هذا الموسم
بثمانية طوائف هي-:
-1األوليات وتمثلت بستة أنواع مكونين %114
-2الديدان الخيطية ظهرت علي المحطتين السادسة والسابعة .
تمثلت فقط بنوعين علي المحطتين الرابعة
 -3العجليات الدوارة
والسابعة .
-4الحلقيات سُجلت علي المحطات الوسطي والمحطة الثانية وتمثلت
بيرقات الديدان عديدة األشواك بنسبة . %119
ً من القشريات مجدافية األرجل
-5المفصليات تمثلت بثالثة عشر نوعا
وقد ساد
التي كونت أكثر من %65من المجموع الكلي للهائمات
ونوع إيوثونا نانا (.)%3115
بنسبة %2714
فيها اليرقات
 -6الرخويات تمثلت بجناحية األرجل مكونة  %28باإلضافة إلي يرقات
الرخويات صفائحية الخياشبم بنسبة. %4
 -7الجلدشوكيات تمثلت باليرقات وظهرت علي المحطتين الخامسة
والسابعة .
تمثلت باليرقات الخاصة بنوع أكوبا من مقطوعة
 -8الذيلحبليات
الذيل علي المحطة األولي .

الحيوانات القاعية

ً من البيئة البحرية فهى إحدى الحلقات
ً هاما
تمثل األحياء القاعية جزءا
الهامة في السلسلة الغذائية حيث تنتشر عادة بكثرة في مناطق المد
ً
والجزر كما انها تغطى معظم قيعان البيئات المائية وتعتبر غذاءا
ً ومفضالً عند كثير من الحيوانات البحرية االقتصادية كما أن بعضها
هاما
ً له .
يمكنه مقاومة التلوث ويعتبر كاشفا
وفى الدراسة الحالية أظهرت النتائج ما يلى :
 تم تسجيل 32
مجموعة
 تشير النتائج بان بحيرة البردويل من كونها الجون عالى الملوحة
ويتصل مباشرة بالبحر المتوسط وليس له مصادر للمياة العذبة كما هو
الحال ببحيرة المنزلة وباقى بحيرات دلتا النيل فان الكائنات
ً
القاعية من كائنات البحر المتوسط اى كائنات عالية الملوحة وايضا
الكثافة العددية والتنوع النوعى لالحياء القاعية فى معظم مناطق
ً
ً بالمقارنة بباقى البحيرات دلتا النيل ونظرا
البحيرة اعلى نسبيا
ً الى قلة مصادر التلوث وطبيعة رواسب القاع
ايضا
نوع من الكائنات القاعية الخاصة وتشمل عدد 12

النباتات المائية
تم رصد العديد من النباتات المائية ( الشعب الثعبانى – الشعب األخضر
– الطحلب الخيطى ) لذلك تظل البردويل محتفظة بحيويتها و هذا يدعمها
كمحمية طبيعية فى قائمة رامسار.

مؤشر جودة المياه
تم تقييم جودة المياه بحساب "مقياس أو مؤشر أوريجون لجودة المياه"
) (Oregon Water Quality Indexوالذي يتم فيه تقييم جودة المياه كبيئة
صالحة للكائنات الحية المائية أو كمصيد لألسماك والذي يعتمد على
حساب تكاملي لعدد من الخصائص الكيمائية والطبيعية لمياه البحيرات
تشمل درجة الحرارة ،األس الهيدروجيني ،األكسجين الذائب ،األكسجين
المستهلك بيولوجيا ،مجموع األمونيا والنترات (كنتيتروجين) ،الفسفور
الكلي ،باإلضافة إلى البكتريا البرازية .Fecal Coliform
وبتطبيق (” )Oregon Water Quality Index “OWQIعلى مياه بحيرة المنزلة خالل
شهر نوفمبر  2116نجد حالة المياه كبيئة لألحياء المائية تصنف علي
انها جيدة فى بعا المحطات وفقيرة فى محطات أخرى .

التوصيات






يجب المحافظة دائما علي فتحتي البوغاز الصناعية مفتوحة دائما
النتشار الهائمات النباتية نسبيا بالقرب منهما.
المحافظة علي البحيرة من التلوث لظهور بعا الهائمات النباتية
الدالة علي التلوث و ايضا األنواع الخاصة بالمياه العذبة وهذا
يعني دخول مياه عذبة او مياه صرف إلي البحيرة ويجب معرفة مصدرها
والحد منها ويرجح انها من األراضي المستصلحة زراعيا بشمال سيناء.
ويجب عمل دراسات اضافية لمعرفة االسباب المؤدية إلي نقص االنتاجية
بالبحيرة.
يجب الحد من زيادة الملوحة في البحيرة.

