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 تأثير مياه الصرف على الظروف البيئية والثروة السمكية في بحيرة البرلس
 

 ليلى شقوير .  د–عبد العزيز رشاد رضوان .  د–عبده السايس . د
 

 المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
 

ف المصدر الرئيسي لرصيد بحيرة البرلس من المياه حيـث يتصـل بهـذه              تعتبر مياه الصر  
المصارف التي تصب مياهها في المناطق الشرقية والجنوبية من البحيرة، إضافة إلى            البحيرة عدد من    

 .ذلك يدخل إلى البحيرة جزء من مياه البحر من خالل بوغاز البرلس خالل فصل الشتاء
 مليار متر مكعب سنويا تـؤثر    3.9ويصل إلى بحيرة البرلس من مياه الصرف ما يقدر بنحو           

كيميائية لمخزون البحيرة من المياه الذي يعتبر وسطا مائيا لمنظومـة           بصورة واضحة على الخواص ال    
 .بيئية متوازنه تحتوي من بين ما تحتويه النباتات واألحياء البحرية المختلفة بما في ذلك األسماك

يتضمن هذا البحث دراسة مقارنة للخواص الكيميائية لكل من مياه المصارف ومياه البحيـرة              
لى هذه الخواص في مياه البحيرة وخاصة إنخفاض ملوحة المياه وإنعكاس ذلـك             وتأثير مياه الصرف ع   

 . على التركيب النوعي لمخزون البحيرة من األسماك
 :أمكن من خالل هذه الدراسة إستنتاج ما يلي

نتيجه إلنخفاض األعماق وعمليات تقليب المياه بفعل الرياح ووفرة الهائمات النباتيه في             -1
 .تميزت مياه البحيره بإنخفاض الشفافيةهذه البيئة الخصبه 

بلغت درجة حرارة المياه أقصى إرتفاع لها في فصل الصيف حيث تراوحـت القيمـة                -2
م بينمـا كـان     °28.52م،  °28.33المتوسطه لدرجة الحرارة في المناطق المختلفة بين        
 .م°17.80م، °16.20أقصى هبوط لها في فصل الشتاء حيث تراوحت بين 

 .خالل قياس الرقم األيدروجيني للمياه أن مياه البحيرة تميل إلى القاعديةتبين  -3
تميزت مياه المنطقة الشرقية بقيم أعلى للملوحة نظرا لقرب هذه المنطقـة مـن فتحـة                 -4

 .البوغاز
لتر إلى  / مجم 6.6تراوحت القيم المتوسطة لتركيز األكسجين الذائب في مياه البحيره بين            -5

 .شير إلى جوده التهوية لمخزون البحيرة من المياهلتر وهو ما ي/ مجم11.1
 .تبين أن النيترات هي األكثر شيوعا بين المركبات النيتروجينيه في مياه البحيره -6
تزداد تركيزات الفوسفات في المناطق الجنوبية من البحيرة وتنخفض في إتجاه الجـزء              -7

 .الشمالي
اجد األسماك البحرية في مخزون     أدى إنخفاض ملوحة مياه البحيرة إلى تناقص نسبة وتو         -8

األسماك، على الجانب اآلخر تزايدت هذه النسبة ألسماك المياه العذبة وخاصة البلطـي             
 .النيلي

من ثم توصي الدراسة بضرورة التفكير في إيجاد الحلول المناسبة والالزمة لزيـادة ملوحـة               
 التوازن في التركيب النوعي لمخزون      المياه في البحيرة إلى ما كانت عليه سابقا وذلك إلمكان إستعادة          

 .البحيرة من األسماك
  


