وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص
التقرير السنوى ()2102-2100
لربنامج الرصد البيئى للبحريات الشمالية
" حبيـرة مريوط"

1

مقدمة

تقع حبرية مريوط فى غرب الدلتا ,البحرية مقسمة اىل عدة احواض مقطعة بواسطة طرق وجسور.

ال تتصل البحرية بالبحر املتوسط حاليا ولذلك تتم عملية ضخ املياه الزائددة بدالبحرية اىل البحدر املتوسدط

عن طريق حمطة رفع املكس  ,تستقبل البحدرية  3مصدار

رئيسدية صمصددر للميداه وصدم مصدر

والعموم والنوبارية باالضافة لبعض املزارع السدمكية وردر

القلعدة

االراضدى الزراعيدة ,وتبلد مسداحة البحدرية

 98.26مليون مرت مربع ,ويرتاوح العمق ما بني  3.3اىل  9.3مرت وذلك مبتوسط 3.23مرت  ,وميثدل الططدا
النباتى حواىل  %93.6من املساحة الكلية للبحرية.
احملطة
6

األحواض

احلوض الرئيسي

احلوض اجلنوبي
احلوض الشمايل الطربي

Location
اول مزرعة  6333فدان (شادر السمك)

8

أخر مزرعة  6333فدان (احلباسات)

4

مشال شرق صوبري أبو اخلري

9

أمام طلمبات املكس

2

أخر حوض 5333فدان أمام جنع الشراربة

63

وسط حوض  8333فدان

أمام مصر

3

القلعة

5

نصف حوض 3333فدان

7

أول حوض  5333فدان

6

أمام التنقية الطربية

جدول بامسا ومواقع حمطات الررد ببحرية مريوط

2

النتائدج واملناقشدة
اخلصائص اهليدروصيميائية

درجة احلرارة

درجة حرارة املياه من أصم العوامل املؤثرة على البيئة املائية صكل حيث تدؤثر علدى نشداط صدل الكائندات

احلية املوجودة يف املسطحات املائية من أمساك وصوام حيوانيدة وصائمدات نباتيدة وبكترييدا .صدذا باضضدافة
لتأثريصا على صل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه حيث سجل أقدل متوسدط سدنوي  88.33درجدة

مئوية يف حمطة رقم  9وسجل أعلي متوسط سنوي 83.32درجة مئوية باحملطة رقم  3مبتوسط سنوي عدام

 88.6.درجة مئوية .

و بالرغم من التفاوت الواضح بدرجة حرارة البحرية خالل العام اال انها صانت مناسبة لنمدو االمسداك
معظم شهور السنة.

شفافية املياه

تعرب درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضو على النفداذ خدالل امليداه حيدث سدجل أقدل متوسدط

سنوي  7.53يف حمطة رقم  3وسجل أعلي متوسدط سدنوي يف حمطدة رقدم  2مبتوسدط سدنوي عدام يف

البحرية  33.3سم .

ويرجع نقص الشفافية نتيجة للملوثات واملخلفات املتنوعه الىت تلقى فى البحرية عن طريق املصدار

والذى ادى اىل تعكري مياه البحرية.

,

امللوحة

يقصد مبلوحة املياه جمموع االمالح الذائبة فى املياه (روديوم و بوتاسيوم و صالسديوم و مطناسديوم

باالضافة اىل صلوريدات وصربوندات وبيكربوندات وصربيتدات) باالضدافة اىل العناردر الشدحيحة واالمدالح

املطذية ،حيث سجلت درجة امللوحة أقل متوسط سنوي  ‰ 6.54يف حمطة رقم  3وسجل أعلي متوسط

سنوي  ‰ 9.58يف حمطة رقم  6مبتوسط عام يف البحرية . ‰ 4.2.

درجة التوريل الكهربي

درجة التوريل الكهربدي تعدرب عدن قددرة امليداه لتورديلها للتيدار الكهربدى  ,والدىت تتداثر بكميدة
االيونات وحرصتها وتكافؤصا ودرجة احلرارة.

يف الدراسة احلالية سجلت درجة التوريل الكهربي أقل متوسط سنوي ( 8.64مللي سيمن/سم) يف حمطة

رقم  3وسجل أعلي متوسط سنوي (66.43مللي سيمن/سم) يف حمطة رقم  6وصان املتوسط السنوي العدام
يف البحرية  7.95مللي سيمن/سم
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ترصيز أيون اهليدروچني )(pH

يلعب ترصيز ايون اهليدروجني دورا صام فى ترسيب او ذوبان املعادن الثقيلدة والقيمدة املثلدى لنمدو

االمساك ما بني  ، 2-9.5حيث سجلت قيم ترصيز أيون اهليدروجني ملياه البحرية أقل متوسدط سدنوي

 7.95يف حمطة رقم  9وسجل أعلدي متوسدط سدنوي  2.38يف حمطدة رقدم  5مبتوسدط سدنوي عدام يف
البحرية .7.66

األصسچني الذائب )(DO

األصسچني الذائب يلعب دور صبري فى بقا الكائنات احلية فى املياه صما يؤثر على اخلصائص الكيمائية
والفزيائية واحليوية  ,ويتاثر وجود االصسجني الدذائب فدى امليداه مبعددالت البندا الضدوئى والتدنفس
وتبادل الطازات بني اهلوا وسطح امليا  ،وأوضحت نتائج الدراسة احلالية أن أقل متوسط سنوي رفر

مليجرام/لرت يف حمطدة رقدم  3وسدجل أعلدي متوسدط سدنوي  2.85مليجدرام/لدرت يف حمطدة رقدم 5
مبتوسط سنوي عام  5.67مليجرام/لرت

األصسچني املستهلك بيولوجيا )(BOD

األصسچني املستهلك بيولوجيا يعرب عن صمية االصسجني املستهلك بواسطة الكائنات الدقيقدة  ,ويعتدرب
الزيادة فى ترصيز االصسجني املستهلك بيولوجيا دليل على تلوث املياه.

وأوضحت نتائج الدراسة احلالية أقل متوسدط سدنوي  9.26مليجدرام/لدرت يف حمطدة رقدم  4وسدجل أعلدي
متوسددط سددنوي  23.55مليجددرام/لددرت يف حمطددة رقددم  3مبتوسددط سددنوي عددام يف البحددرية (85.76

مليجرام/لرت)

األصسچني املستهلك صيميائيا )(COD

األصسچني املستهلك صيميائيا يعرب عن صمية االصسجني املستهلك الصسدة املواد العضوية وحتويلها اىل

ثانى اصسيد الكربون وما  ,وصلما قل ترصيز االصسجني املستهلك صيميائيا صان دليل على جودة املياه.

وتراوحت قيم األصسيجني املستهلك صيميائيا بني أقل متوسط سنوي  74.22مليجرام/لدرت يف حمطدة

رقم  4وسجل أعلي متوسط سنوي 435.45مليجرام/لدرت يف حمطدة رقدم  3مبتوسدط سدنوي عدام يف
البحرية (  674.24مليجرام/لرت) .

الكربيتيدات )(H2S

توجد فدى امليداه فدى ردورة صربيتيدد اهليددروجني  ,والدذى يندتج بواسدطة البكرتيدا املوجدودة فدى
الرسوبيات والىت تعمل على حتويل الكربيتات اىل صربيتيدات وذلدك للحصدول علدى االصسدجني  ,صمدا
ميكن ان توجد الكربيتيدات من خالل مياه الصر

الصحى والصناعى ,ويعترب صدذا املرصدب صربيتيدد

اهليدروجني الذائب فى املا سام لالمساك والكائنات املائية.

مل يتم تسجيل للكربيتيدات مبعظم حمطات البحرية باستثنا حمطة  3أمام مصر

وصان املتوسط السنوي العام يف احلوض الرئيسى  65.53مليجرام/لرت .
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القلعة و حمطة 9

مبقارنة املتوسطات السنوية لبعض املتطريات اهليدروجرافية خالل الدراسة احلالية مبثيالتها من

املستويات املسموح بها دوليا وجد اآلتى:




مستويات االس اهليدروجيىن فى احلدود املسموح بها دوليا (. )6.3-9.3

مستويات االصسجني الذائب فى احلدود املسموح بها دوليا ( 68.9 -4.3ملجم/لرت) .

مسددتويات االصسددجني املسددتهلك بيولوجيددا أعلددى مددن احلدددود املسددموح بهددا دوليددا (9.3-3.3

ملجم/لرت ) .

الكلورفيل – أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح املطذية
الكلورفيل-أ

وصو الصبطة املوجودة فى اهلائمات النباتية وميكن االستدالل من خاللة على النشاط احليوى باملياه.

حيث سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى  5.93ميكروجرام/لرت مبحطة رقم  3وأعلى قيمه للمتوسط

السنوى 624.22ميكروجرام/لرت مبحطة رقم  5مبتوسط سنوى عام للبحرية 46.36ميكروجرام/لرت .

املواد العالقة الكلية)(TSM

وقد سدجلت الدراسدة ان املدواد العالقدة تراوحدت مدا بدني أقدل قيمده للمتوسدط السدنوى 35.72

مليجرام/لرت مبحطة رقم  2وأعلى قيمه للمتوسط السنوى  66.84مليجرام/لرت مبحطدة رقدم  6مبتوسدط
سنوى عام للبحرية  57.74مليجرام/لرت .

ومبقارنة نتائج املتوسط السنوى للكلوروفيل-أ واملواد العالقة الكلية والذى مت احلصول عليه خالل الدراسة
احلالية وجد التاىل:

سجل الكلوروفيل -أ نتائج يف حدود املستويات املسموح بها دوليا (  643 -5.3ميكروجرام/لرت) .

سجلت املواد العالقة الكلية مستويات أعلى مدن احلددود املسدموح بهدا دوليدا ( 85ميكروجدرام /لدرت)

جبميع مواقع البحرية.

االمالح املطذية

متثل املرصبات الذائبة فى املياه الطبيعية وتعتدرب صدى املصددر الرئيسدى لتطذيدة الكائندات احليدة

بالبيئة املائية خصورا البكرتيا والطحالب  ,صمدا تلعدب دور رئيسدى فدى عمليدة التمثيدل الطدذائى

للنباتات واحليوانات فى صذه البيئة ,ومتثل صذه االمدالح فدى [مرصبدات نيرتوجينيدة  ,فوسدفورية ,

سليكا  ,امونيا ,والنيرتيتات ,نرتات ,نتيرتوجني صلى ]

مرصبات النيرتوجني (امونيا  ,نيرتيتات  ,نرتات  ,نيرتوجني صلى)

االمونيا )(NH4-N

االمونيا احدى رور النتريوجني املفضلة صطذا لكثري من اهلائمات النباتية و الطحالب حيدث سدجلت

أقل قيمه للمتوسط السنوى  3.48مليجرام/لرت مبحطة رقم  2وأعلي قيمه للمتوسط السدنوى 2.68
مليجرام/لرت مبحطة رقم  3مبتوسط سنوى  6.75مليجرام/لرت.
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النيرتيت

وقد سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى للنيرتيت  2.92ميكروجرام/لرت مبحطة رقم  3وأعلي قيمده

للمتوسط السنوى  883.68ميكروجرام/لرت مبحطة رقم  9مبتوسط سنوى  69.76ميكروجرام/لرت

النرتات )(NO3-N

النرتات صى اثبت رور النيرتوجني فى البيئة املائية وصدى الطدذا االساسدى لكثدريا مدن اهلائمدات

النباتية والطحالب.

وقد سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى  3.39ميلجرام/لرت مبحطة رقدم  3وأعلدي قيمده للمتوسدط

السنوى  6.64مليجرام/لرت مبحطة رقم  4مبتوسط سنوى  3.56مليجرام/لرت.

النيرتوجني الكلى TN

وقد سجلت أقل قيمه للمتوسط السدنوى للنيرتوجدني الكلدي  4.69ميلجدرام/لدرت مبحطدة رقدم 63
وأعلددي قيمدده للمتوسددط السددنوى  89.26مليجددرام/لددرت مبحطددة رقددم  3مبتوسددط سددنوى 6.32
مليجرام/لرت.

مرصبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوصم .نظرا الن الفوسفور عنصدر غدري غدازى ويوجدد

فى الطبيعية على صيئة امالح فوسفورية غري ذائبة لذلك فهو بطبيعة احلال يوجدد برتصيدزات قليلدة

فى البيئة املائية .يزداد ترصيدز الفوسدفور فدى املسدطحات املائيدة نتيجدة للصدر

الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاصل البيئية.

الصدحى او الصدر

الفوسفور الفعال )(PO4-P

وقد سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى  69.64ميكروجرام/لرت مبحطة رقم  6وأعلي قيمه للمتوسط

السنوى  6449.79ميكروجرام/لرت مبحطة رقم  3مبتوسط سنوى  837.67ميكروجرام/لرت

الفوسفور الكلى

وقددد سددجلت أقددل قيمدده للمتوسددط السددنوى  633.37ميكروجددرام/لددرت مبحطددة رقددم  8وأعلددي قيمدده

للمتوسددط السددنوى 8365.56ميكروجددرام/لددرت مبحطددة رقددم  3وذلددك مبتوسددط سددنوى 462.38
ميكروجرام/لرت.

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد ا لسيلكات فى املشدطورات الدياتوميدة غدري املتكلسدة وصدى طحالدب جمهريدة وحيددة اخلليدة
جدددرانها مشددبعة بالسدديليكا وتتواجددد بالرتبددة حيددث سددجلت أقددل قيمدده للمتوسددط السددنوى 8.33

مليجرام/لرت مبحطة رقم  5وأعلدي قيمده للمتوسدط السدنوى و 62.63مليجدرام/لدرت مبحطدة رقدم 8
مبتوسط سنوى  2.48مليجرام/لرت.
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 الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة الحاليه ما يلي:


تراوح ترصيز احلديد ما بني (28.675
ميكروجرام/لرت
ترصيز

ما

املنجنيز

–666.328ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 666.622



تراوح



تراوح ترصيز النحاس ما بني(87.353–63.835ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي

33.929ميكروجرام/لرت

بني(66.375

ميكروجرام/لرت

-

688.295ميكروجرام/لرت)

مبتوسط



تراوح ترصيز الزنك ما بني (-92.936



تراوح ترصيز الكروم ما بني ( 2.888– 4.267ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي

ميكروجرام/لرت
ميكروجرام/لرت

سنوي
69.857

 637.399ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 636.665
5.696



تراوح ترصيز النيكل مابني (5.353



تراوح ترصيز الكادميوم ما بني ( 4.566– 3.437ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 6.285
سنوي

ميكروجرام/لرت
ميكروجرام/لرت



تراوح

ترصيز



تراوح

ترصيز

الرراص

87.9967ميكروجرام/لرت
ميكروجرام/لرت

الزئبق

ما
ما

بني

– 66.928ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 7.385

بني(-83.287

39.425

ميكروجرام/لرت)

(3.4662–3.8243ميكروجرام/لرت)

مبتوسط

مبتوسط

سنوي3.3728

 املبيدات

املبيدات ومرصبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية مريوط خالل 2102-2100
السنوى

تراوح جمموع ترصيزات مرصبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني أقل قيمه للمتوسط
 65.93نانوجرام/لرت مبحطة رقم  2إىل أعلي قيمه للمتوسط السنوى  93.26نانوجرام/لرت

مبحطة رقم  6مبتوسط سنوي  36.26نانوجرام/لرت .

تراوح جمموع ترصيزات مرصبات املبيدات الكلية ( )TPمابني أقل قيمه للمتوسط السنوى 5447

نانوجرام/لرت مبحطة رقم  7إىل أعلي قيمه للمتوسط السنوى  66473نانوجرام/لرت مبحطة رقم 3
مبتوسط سنوي  68476نانوجرام/لرت .
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 اهليدروصربونات البرتولية

املواد اهليدروصربونية البرتولية الذائبة مبياه حبرية مريوط خالل 2102-2100

تراوح متوسطات الرتصيز الكلى للمواد اهليدروصربونية الذائبة فى مياه حبدرية مريدوط مدابني أقدل

قيمه للمتوسط السنوى  3432ميكروجرام/لدرت مبحطدة رقدم  5إىل أعلدي قيمده للمتوسدط السدنوى

 8443ميكروجرام/لرت مبحطة رقم  3مبتوسط سنوي للبحرية يبل  3462ميكروجدرام/لدرت  .ومبقارندة
تلك املستويات مبا ورد بالالئحة التنفيذية جلهاز شئون البيئة املصرى بالقدانون رقدم  4لسدنة 6664م

ملحق رقم (  ) 6املعايري واملوارفات لبعض املواد عند تصريفها فى البيئة البحرية والذى ذصر أن احلدد
األقصى للمعايري واملوارفات للمواد اهليدروصربونيدة ذات األردل البدرتوىل تبلد 5و .ملليجدرام/لدرت

(533ميكروجرام/لدرت) جندد أنهدا مل تتعددى ذلدك احلدد ،ومل تتعددى متوسدطات املسدتويات املقاسدة
بالبحرية املستوى العاملى ( )Mazmanidi et al 1976وصو  53ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوجى
إن مياه الصر

الصحى بها اعداد صثرية من الكائنات الدقيقة مثل البكرتيا والفريوسات والطفيليدات

وقد ثبت ان وجود صذه البكرتيا فى امليداه الطبيعيدة يددل علدى إحتمدال وجدود مسدببات األمدراض

البكتريية والفريوسية والطفيلية فى صذه املياه.

نتائج الدراسة الحالية كاآلتى:

من وجهه نظر الصحة العامة األدمية وخارة الصديادين نتيجدة تعداملهم مدع امليداه وعندد تطبيدق

معيار جودة املياه املذصورة عاليه:


املزرعة السمكية فى شرق البحرية فى احملطة رقم ( 6شرق املزرعة) مل تتجاوز أعداد البكرتيا

املشار إليها عاليه احلدود املسموح بها علي مدار السنة إال فى فرباير ومايو أما احملطة رقم 8

(غرب املزرعة) فتجاوزت أعداد البكرتيا املشار إليها عاليه احلدود املسموح بها على مدار
فصول السنة عدا نوفمرب.



مجيع احملطات فى احلوض الرئيسى ( )9 ,5 ,4 ,3واحلوض اجلنوبى الطربى ( )2 ,7واحلوض

الشماىل الطربى ( )63 ,6سجلت أعداد عالية من البكرتيا وتعترب شديدة التلوث على مدار
فصول السنة.

فى مرابى األسماك فى مياه البحيرة:


فى املزرعة السمكية جتاوزت أعداد البكرتيا املشار إليها عاليه احلدود املسموح بها على مدار



والشماىل

فصول السنة فتجاوزت أعداد البكرتيا احلدود املسموح بها فى أغسطس فقط.

مجيع احملطات فى احلوض الرئيسى()9 ,5 ,4 ,3

واجلنوبى الطربى()2 ,7

الطربى( )63 ,6سجلت أعداد عالية من البكرتيا وتعترب شديدة التلوث لتأثرصا الشديد مبياه
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املصار

عالية التلوث وذلك على مدار فصول السنة عدا احملطة  63فلم تتجاوز أعداد البكرتيا

احلدود املسموح بها فى أغسطس فقط.


مما سبق يتضح أن-:

* من وجهه نظر الصحة العامة تعترب البحرية صلها ملوثة على مدار فصول السنة.

* فى مرابى األمساك فى مياه البحرية تعترب البحرية صلها ملوثة على مدار فصول السنة.

 اهلائمات النباتية

اهلائمدات النباتيدة تشكدل جدز ا أساسددديا ضنتدداا املددواد العضويددة بالبحيددرة ،صمددا أنهددا متثددل

املستدوى األول فى اهلدرم الطذائدى وصذلك تدكون الطذا األساسدى للكائندات احليوانيددة بالبحيدددرة.

صمدا يشكدل البالنكتدون عمومدا من نباتدى وحيواندى الطذا األساسدى لألمسداك السائددة بالبحدرية.

وعلدى ذلك فقدد تدم دراسدة اهلائمدات النباتيدة فى صدذا اجلدز لتقييدم اضنتاجيدة بالبحددرية .

وعمومدددا تعتبدددر حبدددرية مريدددوط مددن البحيدددرات الطنيدددة بالبالنكتدددون وصددذلك توضدددع ضمدددن

البحيدرات ذات اضنتاجيدة العاليدة.

وقد سجلت مخس جمموعات من اهلائمات النباتية فى البحرية واملصار

اخلضرا واخلضرا املزرقة وثنائية السوط واأليوجلينات.

وصى الدياتومات والطحالب

 مثلت البحرية  666نوعا من اهلائمات النباتية وصذا أصرب عدد سجل بدالبحرية مقارندة بالدراسداتالسابقة حيث سجل بالبحرية عدد أقل وصو  677نوعا يف (.)8366 – 8363

 وسجل من العدد احلايل بالبحرية ( 78 )8368-8366نوعا من الدياتومات  97 ،نوعدا مدن الطحالدباخلضرا  86 ،من الطحالب اخلضرا املزرقة  64 ،نوعا من ثنائية السوط  6 ،من االيوجلينات.

-

وقد سجلت البحرية متوسط انتاجية وقدره  363× 895.478وحدة  /لرت فى فرتة الدراسة احلاليدة

وسجلت اعلى انتاجية فى احلوض الرئيسى (  363× 495.736وحدة /لرت) واقل انتاجية فى املزرعة

السمكية (  363 × 34.359وحدة/لرت) .

 صما سجلت اعلى انتاجية فى البحرية فى شهر مايو  8368مبتوسدط (  363×397.923وحددة/لدرت)حيث مثال بنسبة حواىل  %35من جمموع اهلائمات بالبحرية بينما سجلت اقدل قيمدة فدى شدهر

فرباير  363 × 643.586 ( 8368وحدة /لرت) وبنسبدددة %63

 الديددداتومات

 -صما ذصر من قبل سدجل  78نوعدا مدن الددياتومات بدالبحرية خدالل فدرتة الدراسدة وتشدكل اجلدز

األساسددى مددن اضنتاجيددة العامددة بددالبحرية حيددث سددجلت بنسددبة  % 44.93مددن اومددوع الكلددى

للهائمات.

 وقد سجلت اضنتاجية أعلي قيم(  363 × 622.439خلية/لرت) فى احلوض الرئيسى صما سدجلت اقدلقيمة فى املزرعة السمكية ( 363 × 62.568خليدددة  /لدرت ) وسدجل املتوسدط السدنوى للددياتومات

بالبحرية قيمة قدرصا ( 363 × 662.472خلية /لرت)
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 سددجلت أعلددى قدديم باحملطددات  6 ، 9 ،5علددى التددواىل وبقدديم (،) 363 × 696.374( ،)363 ×363.823( 363 ×685.632خلية/لرت) من احلوض الرئيسى ثم احلوض الشمايل الطربي على التدواىل لقربهدا
من املصار .

 سجلت أعلى قيمة للدياتومات فى شهر مايو  8368وبنسبة  %48من جمموع الدياتومات وبقيمدةقدرصا  363 × 833.952خلية/لرت .

 وقد سادت أنواع  Nitzshia spp.و  Cyclotella spp.من الدياتومات وصى أنواع تدل على اخلصدوبةالعالية ) (Smayda, 1965صما أنهما يتحمدددددال التلوث ) (Mihnea, 1985ويعتدرب الندوع الثدانى
مؤشر للتلوث . Palmer, 1969

 الطحالب اخلضرا فى املواسم املختلفة فى حبرية مريوط

 مت تسددجيل  97نوعددا مددن الطحالددب اخلضددرا ببحددرية مريددوط خددالل فددرتة الدراسددة وصددى تلددىالدياتومات فى الكثافة العددية وبنسبة  % 43.35من جمموع اهلائمات ( وبقيمة قددرصا 665.328

×  363وحدة /لرت).

 سجلت اعلى انتاجية هلا فى شهر مايو  8368وبنسبة  %34من جمموع الطحالب اخلضرا بالبحرية(مبتوسط عددى  363 × 659.973وحدة/لرت) .

 وقد سجلت أعلى انتاجية للطحالب اخلضرا فى احلوض الرئيسى مبتوسط صثافدة 363 × 863.797وحدة/لرت وسجلت أقل قيمة من الطحالب اخلضرا فى حوض املزرعة السدمكية ( متوسدط 68.724

× 363وحدة /لرت).

 الطحالب اخلضرا املزرقة فى املواسم املختلفة ببحرية مريوط

 مت تسجيل  86نوعا من الطحالب اخلضرا املزرقة بالبحرية وبنسبة قدرصا  %63495من جممدوعاهلائمات ( 363× 82.875وحدة /لرت).

 -سجلت أعلى قيمة هلا فى شهر نوفمرب  8366وبنسدبة  %99مدن جممدوع الطحالدب اخلضدرا

املزرقة بالبحرية ومبتوسط  363×74.565وحدة/لدرت وأقدل قديم سدجلت يف شدهر فربايدر 8368
وبنسبة  363 × 4.936( %4وحدة/لرت) .

 -وسجلت اعلى قيمة للطحالب اخلضرا املزرقة فدى احلدوض الرئيسدى (مبتوسدط 363× 93.674

وحدة/لرت) خارة احملطات ( )5( ، )3مبتوسدط ( 363× 6.577 ، 2.547وحددة /لدرت علدي التدوايل)
وأقل قيم سجلت يف املزرعة السمكية ( 363 × 6.335وحدة/لرت)

 وقد سادت األندواع مدن  Merismopedia spp., Microcystis, Oscillatoria spp.وصدى أندواعداله على التلوث ).(Mihnea, 1985

 الطحالب ثنائية السوط فى املواسم املختلفة ببحرية مريوط

 مثلت ثنائية السوط بنسبة قليلة فى البحرية حيث بلطدت حدواىل  %3.87مدن جممدوع اهلائمداتومبتوسط قدره  769خلية/لرت وبعدد األنواع أربعة عشر نوعا.
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 سجال شهرى نوفمرب وأغسطس  8366نسب قدرصا  %33و  %35من الطحالب ثنائية السوط بالنسبةللمجموع الكلى هلا .أما شهر فرباير  8368فسجل نسدبة  %84وأقدل قيمدة قددرت فدى شدهر مدايو
.)%2( 8368

 قيم ثنائية السوط ترتاوح بني  363× 6.455خلية/لرت و  653خلية/لرت . -عموما صى أصثر انتشار فى املزرعة السمكية ( 363× 6.436خلية/لرت).

 األيوجلينات فى املواسم املختلفة فى حبرية مريوط

 -مثلت األيوجلينات نسبة قدرصا  %6.6من جمموع اهلائمات بالبحرية وبعدد  6أنواع.

 -سجلددددت األيوجلينات فى مجيع األحواض وصذا دليل على تلوثها ولكن بقييم خمتلفة.

 سجلت أعلى قيمة فى احلوض الرئيسي ( 363×4.639خلية/لرت) واقل قيمة فدى املزرعدة السدمكية( 49خلية/لرت).

 وقددد أرهددرت النتددائج أن فربايددر و مددايو  8368سجددددال بنسددبة قدددرصا  %87 ، %49مددن جممددوعاأليوجلينات أما شهرى أغسطس ونوفمرب  8366فقد سجال نسبة .%4 ، %83

 -وتعترب األيوجلينات مؤشر للتلوث العضوى بالبحرية ).(Mihnea, 1985

 اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية صي صائنات حية حيوانية تعيش صائمة يف البيئدات املائيدة املختلفدة سدوا صاندت

بيئات حبرية أو مياه عذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمات احليوانيدة بعددم قددرتها علدي احلرصدة املوجهدة
صونها تتحرك تبعا حلرصة التياراملائي  .وترجدع أصميتهدا إيل أنهدا متثدل احللقدة الثانيدة يف قاعددة اهلدرم

الطذائي يف البيئة املائيددة بعد اهلائمات النباتية .

 النتائج واملناقشة:

يف الدراسة احلالية ( )8368 – 8366مت تقسيم البحرية إيل أربعة مناطق صم:
 .6منطقة املزرعة السمكية وتضم احملطات أرقام .8 ، 6

 .8منطقة احلوض الرئيسي وتضم احملطات أرقام .9 ، 5 ، 4 ، 3

 .3منطقة احلوض اجلنوبي الطربي وتضم احملطات أرقام .2 ، 7

 .4منطقة احلوض الشمايل الطربي وتضم احملطات أرقام .63 ، 6
 وحبساب املتوسط السنوي ضنتاجية اهلائمدات احليوانيدة الكليدة يف األربعدة منداطق بدالبحريةتبني أن منطقة املزرعة السمكية صي أعلي املناطق إنتاجية ( 363 × 328.7صائن/مدرت )3بينمدا

صانت منطقة احلوض الرئيسي صي أقل املناطق إنتاجية ( 363 × 625.8صائن/مرت.)3

 وحبساب املتوسط السنوي ضنتاجية اهلائمات احليوانيدة يف احملطدات املختلفدة داخدل األحدواضاألربعة تبني أن احملطة رقم  5التي متثل نصف حوض  3333فدان يف منطقة احلوض الرئيسدي
سجلت أعلي إنتاجية علي مستوي البحرية ( 363 × 595.7صائن/مرت )3بينما صانت احملطة رقم

 3أمام مصر

القلعة صي أقل احملطات إنتاجية ( 363 × 87.8صائن/مرت. )3
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 وقد أرهدر التوزيدع الزمندي للهائمدات احليوانيدة يف البحدرية يف املواسدم املختلفدة أن أعلديمتوسددط إنتاجيددة سددجل خددالل موسددم الصدديف (أغسددطس  )8366حيددث بلدد 363× 499.4

صائن/مرت 3بينما أقل متوسط إنتاجية سجل خالل موسدم الشدتا (فربايدر  )8368حيدث بلد

 363 × 93.6صائن/مرت. 3

 احليوانات القاعية

من املعرو

أن أحيا القاع تلعب دورا صاما فى السلسلة الطذائية فدى احليداة املائيدة ك لكونهدا الطدذا

الرئيسى للعديد من األحيا املائية خارة األمساك  ،صما أنها تقدوم بنقدل الطاقدة املختزندة فدى رسدوبيات
القاع واعادتها إىل الكائنات األخرى عن طريق السلسة الطذائية

 -مت ررد 83نوعا من أحيا القاع احلية فى حبرية مريوط على مدار السنةك ممثلة بد7

جمموعات منها  :الديدان عدمية األشواك ( Oligochaetaنوعان)  ،الد ( Hirudineaنوعا
واحدا) .

 سجلت جمموعة احلشرات أعلى متوسط صثافة سنوية (893623صائن/م )8بني أحيا القاع احليةاملتواجدة فى حبرية مريوط مكونة نسبة  %68.7من املتوسط السنوى ألحيا القاع فى

البحرية.

 تعترب العذارى املكبلة من أصم أحيا القاع املتواجدة فى البحرية ملشارصتها بأعلى متوسطصثافة سنوية ( 89836صائن/م ،)8بالرغم من إختفائها من صل حمطات احلوض الرئيسىك.

بينما اخنفض متوسط الكثافة السنوية لكل من الطور الريقى والعذارى احلرة صثريا (73و 9
صائن/م8على الرتتيب).

 النباتات املائية

 التقرير السنوي عن النباتات املائية يف حبرية مريوط عن 2102-2100

أحواض املزارع السمكية (حمطة  6و  )8تواجد فيها النباتات املطمورة حامول املا Potamogeton

 pectinatusو حورية املا الشوصية  Najas marinaفى ريف  .8366عامة فى فصل الصيف تواجدت النباتات
الدالة على التلوث فى معظم احملطات حتت االختبار ,رمبا الزدياد التلوث و ارتفاع درجة احلرارة فى البحريات

الضحلة .ساد النبات املستعمر الطافى ورد النيل  Eichhornia crassipesفى معظم قطاعات حبرية مريوط
خارة احلوض الرئيسى,

أمام مصر

القلعة (حمطة  ,)3فى مجيع فصول السنة .و أيضا انتشر النبات القائم البوص Phragmites

 australisعل ضفا

حبرية مريوط فى مجيع فصول السنة أيضا .صما تواجد النبات الطافى خس املا Pistia

 stratiotesفى احلوض الرئيسى خارة فى فصلى اخلريف و الشتا  .و النباتات املذصورة سابقا تعر

بالتأقلم

الشديد على مجيع أنواع امللوثات و صى أيضا تقوم مبعاجلتها بكفا ة عالية .ومن ناحية أخرى سجلت

النباتات املطمورة الىت تتحمل التلوث و هلا أيضا دورا فى معاجلة املياه انتشارا فى البحرية فى مواسم

ازدصارصا و صى اخلريف و الربيع ,ومنها  Myriophyllum spicatumو خنشوش احلوت Ceratophyllum
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 , demersumو قد تواجدت أمام طلمبات املكس (حمطة  .)9و من الألعشاب الىت سجلت للمرة األوىل منذ

بد املشروع اجلارى Ludwigia palustris ,الذى منا أمام طلمبات املكس خريف  .8366أما فى احلوض
اجلنوبى الطربى (حمطة  7و  ,)2فباالضافة اىل ورد النيل و خس املا فقد تواجد السرخس  Chara sp.فى
خريف  8366و حورية املا من نوع  Najas flexilisشتا  .8368-8366و النباتان االخريان ال يتحمال التلوث و
رمبا يدل صذا على حتسن فى نوعية املياه فى خريف و شتا  8366فى احلوض اجلنوبى الطربى .أما فى

احلوض الشماىل الطربى فى شتا  8368-836فقد تواجد حورية املا الشوصية  N. marinaو نوع من الربديات

 Scirpus maritimusو أيضا النبات القائم  Panicum repensفى حمطة  63باحلوض الشماىل الطربى ,و صذا

يؤصد حتسن نوعية املا فى صذا احلوض أيضا .وفى فصل الشتا أيضا ساد نوع من احلامول و صو

 Potamogeton perfoliatusمبفرده فى حمطة النوبارية .و فى فصل الربيع سجل النبات الطافى عدس املا

من نوع  Spirodela polyrrhizaفى احلوض الرئيسى أمام طلمبات املكس (حمطة  ,)9صما سجل فيها أيضا
للمرة األوىل منذ بد املشروع اجلارى نوع من خس املا و صو .Rorippa palustris

من النتائج الىت رردت للنباتات املائية على مدار عام  8368-8366فى احملطات حتت االختبار

يتبني أن التنوع النباتى ضعيف جدا و قليل خارة فى احلوض الرئيسى ,مما يدل على استمرار التلوث و

ضعف صفا ة حمطة التنقية الشرقية .و رمبا صان احلوض الشماىل الطربى و الذى يقع أمام حمطة التنقية
الطربية ازدصرت فيه النباتات ذات احلساسية العالية للتلوث ,و لكنها

قليلة التنوع .لذلك يورى

باالستمرار فى أعمال تنقية مياه حبرية مريوط فى مجيع األحواض ,حيث أن نتائج فصل الربيع 8368

تشري اىل امكانية اسرتداد التنوع النباتى للبحرية و أيضا بظهور أنواع نباتات جديدة مل تسجل من قبل

خارة فى احلوض الرئيسى.

الرواسب

الرواسب القاعية
مت مجع عينات الرواسب القاعية من البحريات املختلفة ولنفس املواقع الىت مت مجع عينات املياه منهدا

بإستخدام الكباش اخلاص بذلك بطرض إجرا التحاليل والقياسات املختلفة عليها -:

 الحجم الحبيبى

النتائج واملناقشة

الحجم الرملي )(Sand
يتضح م ن دراسة الرسوبيات القاعية لبحرية مريوط ان املتوسط السدنوى للحجدم الرملدي يدرتاوح بدني

أعلي قيمة  % 33.32مبحطدة رقدم ( 8مشدال حدوض املزرعدة) و أقدل قيمدة  %8.3مبحطدة رقدم 4مدع

املتوسط السنوى العام .%62.29

الغرين} ){Mud (Silt & Clay
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تراوحت قيمة املتوسط السنوي لنسبة الطرين مابني اعلى قيمة ( )%67.76مبحطة رقم  4واقدل قيمدة

( )%96.68مبحطة رقم  8مشال حوض املزرعة مع املتوسط السنوى العام قدرة %26.64

الكربون العضوي و المحتوي العضوي

املادة العضوية صي مادة قليلة الكثافة يرتبط ترسيبها ارتباطا وثيقا برتسديب األحجدام الناعمدة حيدث
تتبع نفس السلوك فكالصمدا يرتسدب يف أوسداط الرتسديب اهلادئدة ،و تدؤثر املدادة العضدوية يف النظدام

البيئي بشكل صبري حيث تعمل صمصدر غذائي لكثري من اوموعات احليوانية .

تراوحت قيمة املتوسط السدنوي لنسدبة الكربدون العضدوي مدابني اعلدي قيمدة  %5.76مبحطدة رقدم 6

مبنطقة غرب احلوض اجلنوبى  ،واقل قيمة  %3.38مبحطة رقم  9مبنطقة (جنوب احلوض الطربدى) مدع
متوسط عام قدرة %4.88

بينما تراوحت قيمة املتوسط السنوي حملتوى املادة العضوية مابني اعلي قيمة  %63.82مبحطة رقم 63

مبنطقة غرب احلدوض اجلندوبي و اقدل قيمدة  %5.44مبحطدة رقدم  9عندد جندوب احلدوض الطربدي مدع

متوسط عام فى البحرية قدرة %7.9

بشكل عام فإن نسدبتي الكربدون العضدوي و احملتدوي العضدوي يف رسدوبيات القداع تدزداد قيمتهمدا يف

املناطق التي يزداد فيها احلجم الناعم (الطرين) وذلك لزيادة املسافات البينيه بني جزيئات الرسدوبيات

وفى املناطق التي تقع بالقرب من مصبات املصار

المحتوي المائي المطلق

يعترب احملتوي املائي للرسدوبيات مدن أصدم العوامدل املدؤثرة يف العمليدات الكيميائيدة و الفيزيائيدة و

البيولوجية التي  Baruah and Barthakur, 1997تؤثر علي رسوبيات النظام البيئي

بدراسة احملتوي املائي املطلق لرسوبيات القداع احلديثدة لبحدرية مريدوط فقدد تراوحدت قيمدة املتوسدط

السنوي لنسبة احملتوي املائي مابني اعلي قيمة  %76.9مبحطة رقم  5واقل قيمة  % 98.6مبحطة رقدم 4

مبتوسط سنوى قدرة .%76.7

بشكل عام فإن احملتوي املائي املطلق يف رسوبيات القاع تزداد قيمته يف املناطق التي يزداد فيها الطدرين

و العمق حيث يزداد مبناطق مشال و شرق احلوض الشرقي و جنوب احلدوض الطربدي و منطقدة مشدال
حوض املزرعة حيث مناطق زيادة األحجام الدقيقة ذات املسافات البينية الكثدرية تكدون عاليدة احملتدوي

املائي

 مرصبات الفوسفور

 .0األورثوفوسفات (الفسفور الطري عضوى)

املتوسط السنوى للفسفور الطري عضوى فى البحرية يرتاوح بني اعلدى قيمدة  6678.86ميكروجدرام/جدرام

مبحطددة رقددم  5واقددل قيمددة  875.3ميكروجددرام/جددرام مبحطددة رقددم  2مبتوسددط سددنوى عددام 737.46
ميكروجرام/جرام.
.2

الفسفور العضوي
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تراوح املتوسط السنوى للفسفور العضوى بني اعلدى قيمدة896.65ميكروجدرام/جدرام مبحطدة رقدم  6يف
(احلوض اجلنوبي) واقل قيمة  96.77ميكروجرام/جرام مبحطة رقم ( 5مشال احلوض الشرقى) مع متوسط
عام قدره  657.73ميكروجرام/جرام
.3

الفسفور الكلي

تراوح املتوسط السنوى للفسفور الكلدى لبحدرية مريدوط بدني اعلدى قيمدة  6832.66ميكروجدرام/جدرام
مبحطدة رقدم ( 6احلدوض اجلندوبي) و اقدل قيمدة  533ميكروجدرام/جدرام مبحطدة رقدم ( 2شدرق احلدوض

اجلنوبي) مع متوسط عام قدره  295.64ميكروجرام/جرام

 الفلزات الثقيلة

 تددددراوح ترصيددددز احلديددددد مددددا بددددني (04381 – 2993ميكروجددددرام/لددددرت) مبتوسددددط عددددام
قدره  01201ميكروجرام/لرت .

 تدددراوح ترصيدددز املنجنيدددز مدددا بدددني ( 914 -310ميكروجدددرام/لدددرت) .مبتوسدددط عدددام قددددره
 899ميكروجرام/لرت

 تدددراوح ترصيدددز النحددداس مدددا بدددني ( 081.13 – 03.91ميكروجدددرام/لدددرت) .مبتوسدددط عدددام
قدره  19.81ميكروجرام/لرت.

 تدددراوح ترصيدددز الزندددك مدددا بدددني ( 808.11 -40.30ميكروجدددرام/لدددرت) .مبتوسدددط عددددام
قدره  094.39ميكروجرام/لرت

 تدددراوح ترصيدددز الكدددروم مدددا بدددني ( 240.18 – 3.23ميكروجدددرام/لدددرت) .مبتوسدددط عدددام
قدره  61.16ميكروجرام/لرت.

 تددددراوح ترصيددددز النيكددددل مددددابني ( 88.08 – 1.21ميكروجددددرام/لددددرت) .مبتوسددددط عددددام
قدره  20.02ميكروجرام/لرت.

 تدددراوح ترصيدددز الكدددادميوم مدددا بدددني ( 0.99 – .ميكروجدددرام/لدددرت) .مبتوسدددط عدددام قددددره
1.06

ميكروجرام/لرت

 تددددراوح ترصيددددز الرردددداص مددددا بددددني( 90.44 – 00.11ميكروجددددرام/لددددرت) .مبتوسددددط
عام قدره  88.24ميكروجرام/لرت

 تدددراوح ترصيدددز الزئبدددق مدددا بدددني( 1.346 – 1.101ميكروجدددرام/لدددرت) .مبتوسدددط عدددام
قدره  1.036ميكروجرام/لرت

 المبيدات

املبيدات ومرصبات البايفينيل متعددة الكلور الذائبة فى رواسب حبرية مريوط خالل 2100-2101

 تددراوح املتوسددط السددنوى مل رصبددات فينيددل متعددددة الكلددور ( )PCBsمددابني أقددل قيمددة 1,029
نانوجرام/جرام مبحطة رقم  6إىل أعلي قيمة  1,336نانوجرام/جرام مبحطة رقم  2مبتوسط عام 1,20
نانوجرام/جرام .
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 تراوح املتوسط السنوى للمبيدات الكلية ( )TPمابني أقل قيمة  1,004نانوجرام/جرام مبحطة رقم 4
إىل أعلي قيمة  1,261نانوجرام/جرام مبحطة رقم  8مبتوسط سنوي عام  1,06نانوجرام/جرام.

 الهيدروكربونات البترولية

املواد اهليدروصربونية البرتولية فى رواسب حبرية مريوط خالل 2102-2100

سجلت مستويات املواد اهليدروصربونيدة الكليدة برواسدب البحدرية املختلفدة أقدل قيمدة للمتوسدط

السددنوي  1,09ميكروجددرام/جددرام مبحطددة رقددم  9إىل أعلددي قيمددة للمتوسددط السددنوي 1,60
ميكروجرام/جرام مبحطة رقم  1مبتوسط صلى  1,36ميكروجرام/جرام
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