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مقدمـة

حبرية املنزلة تعترب أكرب األربع حبريات املياه العذبة  .حيدها من الشرق قناه السويس وفـر مميـا

حيدها من الغرب وحيدها البحر املتوسط من الشمال .وتتصل البحـرية بـالبحر املتوسـط طـن ريـ

ـ

فتحات والىت تسمح بتبامل امليـاه واحييـاب بـل البحـرية والبحـر .وهـذه املاـاره هـجل الميـل ب البو ـا
ً
والميل الديد .وتنكمش البحرية فجل احلجم يوايل  2255كم/5سنويا  .و أكرب انكماش فـجل يجـم البحـرية
لويظ فجل الهة الغربية والنوبية من البحرية ب فجل طام  0011كانت املساية  0011كيلومرت مربع بينمـا

أصبحت  010202كيلومرت مربع فجل  .0000وكان نتيجة وجوم طـدم كبـري مـن الـزر فـجل البحـرية ب امليـاه
ً
املفتوية اصبحت يوايل  111كيلومرت مربع ب تستقبل البحرية يوايل  1211مليون مرت مكعب سنويا مـن
الصرف الصناطي والزراطي والصحي الغري معاجل مـن مصـارف حبـر البقـر (آممـي وصـناطي) ب احلـامو

ب

 0111مليـون مـرت مكعـب بعـد

رمسيس ب السرو وفارسكور (صرف راطي) .وهذه الكمية قد تضـابلت ىل
ً
انشاب قناه الس م .وبناب السد العايل كان مصحوبا بزيامة فجل النشا احنساني والذى كان السبب الرئيسي
فجل تلو

مريو

حبريات الدلتا باملعامن الثقيلة .حبرية املنزلة حتتل املركز الثانجل مـن ييـا التلـو
يبلغ مساية البحرية يوا

 011ألـ

املتنا رة يف أرجاب هذه البحرية طـن األلـ

بعـد حبـرية

فـدان ومتوسـط طمقهـا  0202مـرت .ويزيـد طـدم الـزر

جزيـرةم كمـا يشـغل نشـا احسـتزرا السـمكي مسـايات

كبريةب يف جهة الشمال الغربي وجنوب البحرية .يبلغ متوسط احنتاه من حبرية املنزلة  01ألـ

ـن

سنويا ومتثل أمساك البلطجل أكثر من  %02من أنوا األمساك فجل البحـرية يليهـا القـراميط واملـربوك
والبياض واحلنشان والقاروص والنقط والكابوريا والمربي األبيض.

ايدا يات مواقع الدراسة ووصفها ببحرية املنزلة خ ل 5105-5100
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Location
أمام مصرف حبر البقر

أمام بو ا الميل
رب البشتري

التمساح
لان

ميشدي (يف منطقة مليئة بالنباتات املغمورة)

احلمرة (أقصي مشال البحرية ,منطقة ماحلة)
أبوات الكبري (مشال مصرف السرو)

الدجبو (يف جنوب مصرف السرو)

الزرقاب (يف منطقة بالقرب من مصرف فاراسكور)
النكة أمام مصرف يامو
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اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

مرجة احلرارة

مرجة يرارة املياه من أهم العوامل املؤ رة طلجل البيئة املائية ككل ييا تؤ ر طلجل نشا كـل

الكائنات احلية املوجومة يف املسطحات املائية من أمساك وهـوام ييوانيـة وهائمـات نباتيـة وبكترييـا.
هذا باإلضافة لتأ ريها طلجل كـل اخلصـائص الفيزيائيـة والكيميائيـة للميـاه .وتـراوح متوسـط مرجـة

احلرارة املسجلة يف الدراسة احلالية بل أقل متوسط مرجة يرارة ( 5021مرجـة) مسـجلة يف ططـة  00ب

بينما كانت القيمة العظمجل للمتوسـط ( 5020مرجـة) مسـجلة يف ططـة  2ب وكـان املتوسـط السـنوي
العام لدرجة يرارة مياه البحرية  55.0مرجة مئوية.

شفافية املياه

تعرب مرجة شفافية املياه طلجل مدى قدرة الضوب طلجل النفاذ خ ل املياه ,وتراوح متوسط مرجة

الشفافية املسجلة يف الدراسة احلالية بل أقل متوسط مرجة يرارة ( 00252سم ) مسـجلة يف ططـة  0ب

بينما كانت القيمة العظمجل للمتوسط ( 00252سـم ) مسـجلة يف ططـة  0ب وكـان املتوسـط السـنوي
العام 5020سم.

امللوية

.

يقصد مبلوية املياه (جممو األم ح الذائبة يف املاب) ويف الدراسـة احلاليـة أوضـحت النتـائج أن
ً
هناك تفاوتا كبريا بل ملوية املياه بالبحريةب ييا كان تراويت متوسط مرجة امللوية بل أقل قيمة
ُ
 ‰ 520يف ططة  2ب بينما سجلت أطلجل قيمـة  ‰ 05201يف ططـة  5ب مبتوسـط طـام يف البحـرية 020
.‰

مرجة التوصيل الكهربي

مرجة التوصيل الكهربي هو تعبري طن قدرة امليـاه لتوصـيل التيـار الكهربـيب تراويـت
ُ
متوسط مرجة التوصيل الكهربي بل أقل قيمة ( 320مللي سيمن/سم ) يف ططة  2ب بينمـا سـجلت

أطلجل قيمة ( 5120مللي سيمن/سم) يف ططة  5بوكان املتوسـط السـنوي العـام يف البحـرية  0مللـي

سيمن/سم.

تركيز أيون اهليدروچل )(pH

يلعب تركيز أيون اهليدروچل مورا هاما يف ترسيب أو ذوبان املعامن الثقيلة يف املسطحات

املائيب أوضحت الدراسة ان مياه البحرية تقع يف الانب القلوي ييا تراويـت متوسـط قـيم تركيـز
أيون اهليدروجل ملياه البحرية أقل قيمة  120يف ططة  2ب وأطلـجل قيمـة  0.00باحملطـة  0ب ومبتوسـط

طام للبحرية . 0.5

األكسچل الذائب )(DO
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األكسچل الذائب يف املياه له الدور األكرب واملؤ ر طلجل مجيع اخلصائص الكيميائية والفيزيائيـة

واحليوية ماخل املسطحات املائية كما أنه أيد األسباب الرئيسية يف بقاب مجيـع الكائنـات احليـة ييـا

بدونه متوت هذه الكائنات وتتحول املسطحات املائية ىل مستنقعات آسـنة .أوضـحت نتـائج الدراسـة
ً
احلالية أن تو يع قـيم األكسـيجل الـذائب يف البحـرية كانـت تتـو تو يعـا ـري منـتظم وتراويـت
متوســط قــيم األكســچل بــل أقــل قيمــة  0200مليجــرام/لــرت يف ططــة  00ب وأطلــجل قيمــة 03200

مليجرام/لرت يف ططة  0ب ومبتوسط طام  022مليجرام/لرت.

األكسچل املستهلك بيولوجيا )(BOD

األكسچل املستهلك ييويا هـو كميـة األكسـچل املسـتهلك لتحلـل الكائنـات الدقيقـة للمـوام

العضويةب وأوضحت الدراسة احلالية أن متوسط قيم األكسچل املستهلك بيولوجيا تراويت بـل أقـل
قيمة  120مليجرام/لرت يف ططة  01ب وأطلجل قيمة  3022مليجرام/لـرت يف ططـة  3ب مبتوسـط سـنوي
طام يف البحرية ( 0022مليجرام/لرت).

األكسچل املستهلك كيميائيا )(COD

توضح قيمة األكسچل املسـتهلك كيميائيـا كميـة األكسـچل الـ م ألكسـدة املـوام العضـوية

املوجــومة يف امليــاه وحتويلهــا ىل

ــاني أكســيد الكربــون ومــاب ب ويف الدراســة احلاليــة تراويــت قــيم

األكســيجل املســتهلك كيميائيــا بــل أقــل قيمــة  00مليجــرام/لــرت يف ططــة 0ب وأطلــجل قيمــة 500

مليجرام/لرت يف ططة  0ب مبتوسط سنوي طام يف البحرية ( 00022مليجرام/لرت) .

الكربيتيدات )(H2S

توجد الكبريتيدات في الماء في صورة كبريتيد الهيدروچين الذي ينتج من تحويل الكبريتات إلى كبريتيىدات لصحصىول صى
األكسچين بواسطة البكتيريىا الكبريتيىة الموجىودة فىي الرسىوبيات .أوضىحت النتىا ج الحاليىة ىدو وجىود الكبريتىدات بمعظىو
محطات الرصد ما د المحطة  00 ،0حيث سجصوا  3323 ، 5323مصجو  /لتر خالل شهر اغسطس  5100صي الترتيب.
مبقارنة املتوسطات السنوية لبعض املتغـريات اهليدروجرافيـة خـ ل الدراسـة احلاليـة مبثي تهـا مـن
ً
املستويات املسموح بها موليا وجد اآلتجل:
• وجدت مستويات األ احيدروجيىن يف يدوم املسموح بها موليا ( )021 – 021مبتوسط طام .0.50
ً
• وجدت مستويات احكسجل الذائب يف يدوم املسموح بها موليا ( 021-0520مليجرام/لرت) يف
معظم احملطات ييا كان املتوسط العام (  022مليجرام/لرت).

• وجدت مستويات احكسجل املستهلك بيولوجيا فجل أطلي من احلدوم املسموح بها موليا (-321
 021مليجرام/لرت) يف مجيع احملطات مبتوسط طام  0022مليجرام/لرت.

الكلورفيل – أ ,املوام العالقة الكلية واألم ح املغذية
الكلورفيل-أ

استادم الكلوروفيل املوجوم فجل اهلائمات النباتية كصبغه أساسية ميكن األستدحل من خ هلا

طلجل مستوى النشا احليوى باملياه ب ويف الدراسة احلالية كانـت أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى 022
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ميكروجرام/لرت ممثله باحملطة 0ب وأطلجل قيمه  0125ميكروجرام/لرت ممثله مبحطه  0ب معطيا متوسط

سنوى طام للبحرية  3120ميكروجرام/لرت.

املوام العالقة الكلية)(TSM

سجلت املوام العالقة الكليه سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى  3520مليجـرام/لـرت باحملطـة 0

وأطلجل قيمه  001مليجرام/لرت كانت مبحطة  5مبتوسط سنوى طام للبحرية  00200مليجرام/لرت.

احم ح املغذية

هـجل طبـارة طـن مركبـات ذائبـة فجل امليـاه الطبيعيـة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر

الرئيســـجل لتغذيـــ ة الكائنـــات فــجل البيئـــة املائيـــة خصوصـــا الكائنـــات الدقيقـــة مثـــل البكرتيـــا
والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فجل طمليـة التمثيـل الغذائــجل للنباتــات واحليوانــات فــجل هــذه

البيئـة وهذه األم ح طبارة طن مركبات نيرتوجينية ب فوسفورية وسليكات.

احمونيا )(NH4-N

احموني ا ايدى صـور النتريوجـل املفضـلة كغـذاب لكثـري مـن اهلائمـات النباتيـة و الطحالـب.

سجلت األمونيا سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى 1.50مليجرام/لرت باحملطة  01ب وأطلـجل قيمـه 520

مليجرام/لرت كانت مبحطة  3ب معطيا بذلك متوسط سنوى طام للبحرية  1.00مليجرام/لرت.

النترييتات NO2-N

ينتج النيرتيت نتيجة اكسدة البكرتيا للموام الغري طضوية للحصول طلجل الطاقـة وهـذا الغـا

بدوره ري مستقر فهو يؤكسد ا

نرتات بواسطة بكرتيا معينة او خيتزل ا

امونيـا بواسـطة بكرتيـا

أخرى معاكسة ل و  .ويعترب ا النيرتيت من الغا ات السامة ووجومه برتكيزات طالية يؤكـد طلـجل

وجوم مصدر للتلو .

تفاوتت قيم تركيز النرتيتات ييا كانت أقل قيمه للمتوسط السنوى  0200ميكروجرام/لـرت

ممثله مبحطة  0ب وأطلجل قيمه  10200ميكروجرام/لرت ممثله مبحطه  3ب معطيـا متوسـط سـنوى طـام

للبحرية  35201ميكروجرام/لرت.

النرتات )(NO3-N

ً
النرتات هجل اكرت صور النيرتوجل باتا فجل البيئة املائية وهجل الغـذاب احساسـجل لكثـريا مـن

اهلائمات النباتية والطحالب .سجلت النرتات أقل قيمه للمتوسط السنوى  1212مليجرام/لرت باحملطة

 01ب وأطلجل قيمه  1235مليجرام/لـرت كانـت مبحطـة  0بمعطيـا بـذلك متوسـط سـنوى طـام للبحـرية
1.00مليجرام/لرت.

النيرتوجل الكلجل TN

تراوح املتوسط السنوى للنيرتوجل الكلجل بل  020 – 5.0مليجرام/لرت باحملطـات  01ب وططـة

 3طلي الرتتيب ب وكان املتوسط السنوى العام للبحرية  0210مليجرام/لرت .
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مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور طنصر اساسجل للكائنات املائية ومنوهم ب نظرا حن الفوسفور طنصـر ـري ـا ى

ويوجد فجل الطبيعية طلجل هيئة ام ح فوسقورية ري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلال يوجد برتكيـزات

قليلة فجل البيئة املائية .يزمام تركيز الفوسفور فجل املسطحات املائية نتيجة للصرف الصحجل او الصـرف

الصناطجل او الزراطجل مما يؤمى ا

الفوسفور الفعال )(PO4-P

العديد من املشاكل البيئية.

تفاوتت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ييا تراويت املتوسط السنوى بـل أقـل قيمـة 5022

ميكروجرام/لرت باحملطة 01ب وأطلجل قيمة  01522ميكروجـرام/لـرت باحملطـة  00ب مبتوسـط سـنوى طـام

للبحرية  52323ميكروجرام/لرت .

الفوسفور الكلجل

تراويت قيم املتوسط السنوى لرتكيزات الفوسفور الكلجل بل أقل قيمة  0321ميكروجرام/لرت

باحملطــة  01ب وأطلــجل قيمــة  051023ميكروجــرام/لــرت باحملطــة 00ب مبتوســط طــام للبحــرية 22325
ميكروجرام/لرت.

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فجل الدياتومية ري املتكلسة وهجل حالب جمهرية وييدة اخلليـة جـدرانها

مشبعة بالسيليكا وتتواجد بالرتبة ,سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى  3202مليجرام/لـرت باحملطـة

 5ب وأطلجل قيمه  2200مليجرام/لرت كانت مبحطة  0ب معطيا بذلك متوسـط سـنوى طـام للبحـرية 020
مليجرام/لرت.

 الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يلي:

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز احلديد ما بل ( 03020 – 0321ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بل ( 28173 – 71.8ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النحا

ما بل ( 9.– 914ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بل ( ..818 -97174ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكروم ما بل (  818 – 214ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابل ( ..197 – 212ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكامميوم ما بل ( .17 – .137ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الرصاص ما بل( 2.12 – .4184ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئب ما بل ( .1244 – .1.44ميكروجرام /لرت).

 املبيدات

املبيدات ومركبات نائجل الفينيل متعدمة الكلور الذائبة مبياه حبرية الربلس خ ل 2102-2100
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تراوح جممو تركيزات مركبات فينيل متعدمة الكلور ( )PCBsما بل أقل قيمه للمتوسـط

السنوى  0.00نانوجرام/لرت باحملطة  3ب وأطلجل قيمه  020نانوجرام/لرت كانت باحملطة  00ب معطيا بذلك
متوسط سنوى طام للبحرية  5200نانوجرام/لرت.

وتركيــزات مركبــات املبيــدات الكليــة ( )TPمــا بــل أقــل قيمــه للمتوســط الســنوى 1210

نانوجرام/لرت باحملطة  1ب وأطلجل قيمه  0200نانوجرام/لرت باحملطة  0ب معطيـا بـذلك متوسـط سـنوى

طام للبحرية  3.3نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

املوام اهليدروكربونية البرتولية مياه حبرية املنزلة خ ل 2102-2100
تراوح متوسطات الرتكيز الكلجل للموام اهليدروكربونية الذائبة فجل مياه حبرية املنزلة مـابل

 74.0ميكروجرام/لرت يف احملطة  5ب ىل

 1,3ميكروجرام/لرت احملطـة  1ب مبتوسـط سـنوى كلـجل لميـع

طينات البحرية يبلغ  740.ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوججل

وتعترب مياه اجملارى وايدة من أخطر املشاكل طلجل الصحة العامة فجل معظم مول العامل الثالاب ألن
أ لب هذه الدول ليس لديها شبكات صرف صحجل متكاملة ب بل وفجل بعض املدن حتوجد شبكات

صرف صحجل وحتتوى مياه اجملارى طلجل كمية كبرية من املركبات العضوية واطدام رهيبة من

الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية وال هوائية وتؤ ر هذه الكائنات يف املركبات العضوية والغري
طضوية مسببة نقصا يف احوكسجل ىلذا ألقيت يف البحريات وبذلك ختتن الكائنات التي تعيش فيها

وقد متوت .وطند موت الكائنات البحرية تبدأ البكرتيا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل حهوئيا

بتحليلها طد ة تعفن وفساما يف بيعة املياه.
قد استادم مقيا

اجملموطة األوروبية ()European commission, 1988

ملياه شوا ئ

واحستحمام وهو نفس املقايس املصرى ( )Ministry of health, 1996 and 2000والذى أقر احلدوم
املسموح بها يف هذه املياه ب وبنابا طليه وطند تطبي معيار جومة املياه املذكورة طاليه فتكون
نتائج الدراسة احلالية كاآلتجل :

 من وجهه نظر الصحة العامة األممية وخاصة الصيامين نتيجة تعاملهم مع املياه وطند تطبي

معيار جومة املياه املذكورة طاليه فقد تتعدت أطدام البكرتيا املشار ىلليها احلدوم املسموح بها فجل

سبع ططات ( )00 ,01 ,0 ,2 ,3 ,5 ,0فجل أطسطسب وفجل ستة ططات ( )00 ,2 ,0 ,3 ,5 ,0فجل

نوفمربب وفجل سبعة ططات ( )00 ,0 ,2 ,0 ,3 ,5 ,0فجل فربايرب وفجل مخسة ططات ()00 ,0 ,2 ,3 ,0

فجل مايو.

 فجل مرابجل األمساك فجل مياه البحرية (مياه البحرية كلها) فأن اطدام البكترييا املشاراليها تتعدت
احلدوم املسموح بها فيجميع احملطات فجل أطسطسب وستة ططات (  )00 ,0 ,2 ,3 ,0فجل نوفمربب
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وتسعة ططات (  )00 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,3 ,5 ,0فجل فرباير ومثان ططات ( ) 00 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,3 ,0
فجل مايو.

طند ىلستادام متوسطات أطدام البكرتيا للفصول األربعة :

 من وجهه نظر الصحة العامة فقد تعدت احلدوم املسموح للبكرتيا املشار ىلليها متأ رة مبياه
املصارف امللو ة فجل مجيع احملطات طدا أربعة ططات (.)01 ,0 ,0 ,1

 فجل مرابجل األمساك فجل مياه البحرية تعدت احلدوم املسموح للبكرتيا املشار ىلليها متأ رة مبياه
املصارف امللو ة فجل مجيع اللمحطات وذلك طلجل مدار فصول السنة.

اهلائمات النباتية

تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزبا أساسيـا إلنتــاه املـوام العضويـة بالبحـرية ب كمــا متثــل املستــوى
األول من اهلـرم الغذائـجل وكذلك تكـون الغــذاب األساســجل للكائنــات احليوانيــة بالبحيــرة  -كمــا

يشكـل الب نكتـون النباتـجل واحليوانـجل الغـذاب األساسـجل لألمسـاك السائـدة بالبحيـرة.

اتضح من نتائج الدراسة احلالية ما يلجل:

رصـدت البحـرية  050نـو من اهلائمـات النباتيــة الــىت ىلنتمــت ىللــجل  00جنسـا ممثلـه بــ 2

جماميـع مبتوسط  3 01“ 01220ويـدة/لـرت وبذلك نقـص طـدم اهلائمـات النباتيـة طـن املسجــلة
خـ ل الدراسات السابقه.ب ييـا سـجلت 031نـو من اهلائمـات النباتيـة الـىت ىلنتمـت ىللـجل 03

جنسا ممثله بـ  2جماميـع مبتوسط  3 01“ 301 .5ويـدة/لـرت للعـام السـاب  5100-5101ور ـم
نقص طدم األنوا ىلح ان املتوسط الكلجل للكثافه العدميه قد ام طن ما سجل فجل العام املاضجل.

كانـت السـيامة خ ل الدراسه احلاليـه للـدياتومات  %21221وتلتهـا الطحالــب اخلضــراب %32205

بالنسبـة للمجمـو الكلـجل للهائمـات النباتيـة للبحريه جدول ( )00-01بينما فجل العـام السـاب

كانـت السـيامة للدياتومات بنسبة  %20221وتلتها الطحالـب اخلضـراب بنسـبة  %32230بالنسبــة

للمجمـو الكلـجل للهائمـات النباتيـة للبحريه.

خ ل  5105-5100الدراسه احلاليه رصـدت مـن الـدياتومات  25نوطــا ىلنتمــت ىللــجل  53جنــس

بنسبـة  %21221بالنسبـة للمجمـو الكلـجل للهائمـات النباتيـة تلتهــا الطحالــب اخلضــراب 32

نـو تنتمـجل ىللـجل  51جنـس بنسبـة  %32205بالنسبـة للمجمـو الكلــجل للهائمــات النباتيــةب
ـم الطحالـب اخلضـراب املزرقـة  01نوطـا تنتمـجل ىللـجل  00جنسا بنسبـة  %00230بينمــا سجــلت

الطحالـب نائيـة السـو  2أنـوا تنتمــجل ىللــجل  0أجنــا
نوطـا منتميـة ىللـجل  3أجنـا

اهلائمات احليوانية

بنسبة .%1212

بنسبــة  %0201و األيوجلينــات 05

اهلائمات احليوانية هي كائنات يية ييوانية تعيش هائمة يف البيئـات املائيـة املاتلفـة سـواب كانـت

بيئات حبرية أو مياه طذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمات احليوانيـة بعـدم قـدرتها طلـي احلركـة املوجهـة
كونها تتحرك تبعا حلركة التياراملائي  .وترجـع أهميتهـا ىليل أنهـا متثـل احللقـة الثانيـة يف قاطـدة اهلـرم

الغذائي يف البيئة املائيــة بعد اهلائمات النباتية .
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النتائج واملناقشة:

ملت مراسة الرتكيب النوطي والكمي لعينات العوال احليوانيـة التـي مجعـت مومسيـا مـن حبـرية

املنزلة خ ل الفرتة من أ سطس  5100ايل مايو  5105من  00ططه طلجل مايلي:

بلغ طدم األنوا خ ل فرتة الدراسة  01نوطا ممثله بـ 30نوطا من العجليات01 ,نوطا من األوليات

و 05أنوا من متفرطة القرون و 00نو من جمدافية األرجل 00 ,نو اخري .تتف النتائج مـع مـا
أشارت الية الدراسات السابقة يف البحرية فقد اشـارت الدراسـات السـابقة طلـجل سـيامة العجليـات

طلجل باقي األنوا بالبحرية .اما بالنسبة لألنوا املسجلة من العوال احليوانية فقد تساوت تقريبـا

مع الدراسة السابقه فجل العام املاضجل ( )5100 – 5101ييا سجلت 02نوطا.

 بينت مراسة التغريات املومسية للمحصـول القـائم للعوالـ احليوانيـة ان فصـل اخلريـالفصول انتاجيه ( 021011كائنا/م ) 3بينما كان فصل الصي

اكثـر

هو األقل كثافة ( 235151كائنا/م) 3

و اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع الدراسة السابقه فـجل العـام املاضـجل ( ) 5101 - 51100يف ان
فصل الشتاب كان هو اطلجل الفصول انتاجية ( 013050كائنا/م) 3و توافقت مع العـام املاضـجل الـىت

سجلت ان فصل الصي

هو األقل كثافة فجل العوال احليوانية بالبحرية.

 بلغت كثافة العوال احليوانيـة يف احملطـات املاتلفـة اقصـاها يف ططـه  1الواقعـه أقصـجل مشـالالبحريه وهجل منطقه ماحله ( 3 01“050020كائنـا /م )3بينمـا بلغـت امناهـا يف ططـة  0املتـأ ره

مبصرف السرو ( 3 01“00020كائنا /م.) 3

 بينت الدراسة السيامة املطلقة للعجليات طلجل باقي اجملموطات يف حبـرية املنزلـة خـ ل املواسـماملاتلفة مكونة  %1522من اجملمو الكلـي للعوالـ احليوانيـة بنسـبة تـرتاوح بـل %0520, %3222
خ ل مومسي الصي

,الربيع طلجل التوايل أيضا تراويت نسبة العجليات بل  %0021 ,%3021مـن

اجملمو الكلي للعوال احليوانية يف ططتي  0و .0

احليوانات القاطية

ً
ً
متثل األيياب القاطية جـزبا هامـا مـن البيئـة البحريـة فهـجل ىليـدى احللقـات اهلامـة يف السلسـلة

املد والزر كمـا انهـا تغطـجل معظـم قيعـان البيئـات املائيـة

الغذائية ييا تنتشر طامة بكثرة يف منا
ً
ً
ً
وتعترب ذابا هاما ومفض طند كثري مـن احليوانـات البحريـة احقتصـامية كمـا أن بعضـها ميكنـه مقاومـة
ً
التلو ويعترب كاشفا له .
َ
مت تسجيل طدم  33نوطا من النباتات املائية وال فقاريات القاطية ييا سـجلت احصـداف الكلسـية
ً
َ
َ
ً
الفار ة للرخويات واح ومات وانابيب الديدان طديدة احشواك الكلسية و كانت األكثر تكـرارا وكثافـة .ومت

تسجيل  00نو من الكائنات القاطية احلية خ ل قرتة الدراسة تتكون أساسا يف قا البحرية.

والنباتات املائية املغمورة hydrophyteمن نو  Ceratophyllumdemersumiو Potamagon pectinatus
َ
ومن احيياب القاطية مشلت طلجل  00نوطا وهم كالتا :

شعبة الديدان Annelidaمشلت طلجل ائفتي الديدان طدمية احشـواك وطديـدة احشـواك ييـا

أيتوت طلجل

ة انوا .
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شعبة مفصليات احرجل  Arthropodaطلجل ائفىت احلشرات والقشريات ييا سجلت  1أنوا .

شعبة الرخويات  Molluscaمشلت طلجل ائفة ذوات املصراطل ومت تسجيل نو وايد.

النباتات املائية

سام النبات املستعمر املغمور ورم النيل  Eichhornia crassipesطلجل مدار العام ,و أييانا يتواجد

معــه خــس املــاب  Pistia stratiotesخاصــة صــي

بايتماهلا للتلو  .و فصل الصي

و خري ـ

 5100و شــتاب  .5105و تعــرف هــذه النباتــات

 5100كان التنو النباتجل ضعي

القائم  Polygonum amphibiumللمرة األو

جدا و مع هذا سجل العشب النبـاتجل

منذ بدب املشرو أمام مصرف فاراسكو وأيضا مصرف السـرو

(شتاب  .) 5105-5100و من نايية أخرى ,انتشر ورم النيل و خـس املـاب فـجل معظـم احملطـات)  5ا
معظم فصول السنة .و كان هناك تنو و تغري يقيقجل فجل الغطـاب النبـاتجل فـجل خريـ

 )0فـجل

 .5100فقـد تواجـد

نوطان من يورية املاب Najas marinaو  N. flexilisامام مصرف حبر البقر (ططة  ,)0رمبا استطا النباتـان
التأقلم طلجل البيئة امللو ة أو قد تكون املياه وقتها ذات حتسن نوطجل .و قد انتشرت األطشاب املعمرة للمرة

األو

منذ بدب املشرو الارى و هجل Alternantheraو  Ludwigiaفجل خريـ

 .5100و فـجل اخلريـ

فجل مصرف السرو سجل النبات الطافجل كستناب املـاب  (water chestnut) natans Trapaللمـرة األو

أيضـا
منـذ

بدب املشرو  .فجل شتاب  5105-5100كان التنو النباتجل ضعيفا جدا باملقارنة بالتنو فجل اخلري  ,و مع هذا
قد تواجد نو جديد من احلامول و هو  Potamogeton pusillusالذى مل يسجل من قبـل فـجل املنزلـة .كمـا

تواجد أجزاب مقطعة و معلقة جبذور النبات القائم الساب ذكره ,النبات الطافجل قطيفة املاب A. filiculoides
الذى سجل للمرة احو

فجل املنزلة خـ ل فـرتة املشـرو الـارى ,و لكنـه سـجل قـب بـالرجو ا

املتاية .أما فجل ربيع  5105فقـد افتقـرت املنـا

(ميشدى) و ( 0جنوب مصرف السرو) ,ا

املراجـع

املعروفـة بامت ئهـا بالنباتـات املغمـورة مثـل احملطـة 0

تنو النباتات املغمورة و انتشر فيها النمـو الكثيـ

للنبـاتتل

احلامول  Potamogeton pectinatusو خنشوش احلوت  Ceratophyllum demersumو أيضـا Echinochloa

( stagninaاحملطة  )0الىت تنمو فجل األوسا امللو ة.
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انيا :الرواسب القاطية

الرواسب

مت مجع طينات الرواسب القاطية من البحريات املاتلفة ولنفس املواقع الىت مت مجع طينات املياه منهـا

بإستادام الكباش اخلاص بذلك بغرض ىلجراب التحاليل والقياسات املاتلفة طليها -:

 احلجم احلبيىب

النتائج واملناقشة

احلجم الرملي )(Sand

أوضحت الدراسة أن الرسوبيات القاطية للمتوسط السنوى للحجم الرملجل لبحرية املنزلـة تـرتاوح

بل ( % 0021ططة  )5و  ( %1123ططة  )0مع املتوسط السنوى العام .% 3220

الغرين} ){Mud (Silt & Clay

حتتوي الرسوبيات القاطية لبحرية املنزلة طلي الغرين بنسب ترتاوح بل اطلـجل قيمـة للمتوسـط

السنوى  %05020واقل قيمة  % 0223مع متوسط سنوى طام . .% 00200

الكربون العضوي و احملتوي العضوي

املتوسط السنوى حملتوى الكربون العضوى تراوح بل اطلـجل قيمـة  % 0202فـجل ططـة  01ب واقـل

قيمة  % 0210فجل ططـة 0ب مـع متوسـط قـدرة % 3210ب بينمـا تـراوح املتوسـط السـنوى للمحتـوي

العضوي لرسوبيات القا بل اطلجل قيمة  % 023فجل ططة  01بواقل قيمـة  %3201طنـد ططـة ( )0مـع
متوسط قدرة .% 222

املغذيات

 .0الفسفور الغري العضوي

املتوسط السنوى لرتكيزات الفوسفور الغري طضوي يف رسوبيات حبرية املنزلـة يـرتاوح بـل اطلـجل

قيمة  05022ميكروجرام/جرام فجل ططة  2ب و أقل قيمة  51322ميكروجـرام/جـرام فـجل ططـة  01ب
مع املتوسط السنوى العام قدرة  25025ميكروجرام/جرام.

 .2الفسفور العضوي

املتوســـط الســـنوى للفســـفور العضـــوى فـــجل رســـوبيات حبـــرية املنزلـــة يـــرتاوح بـــل 5303

ميكروجرام/جرام فجل ططة  0ب واقل قيمة  05025ميكروجرام/جرام فجل ططة  0ب مع متوسـط طـام

قدرة  50022ميكروجرام/جرام.

 .3الفسفور الكلي

املتوسط السنوى للفسفور الكلجل سجل اطلجل قيمة فجل ططة  000121( 2ميكروجرام/جرام) ب واقل

قيمة  010213ميكروجرام/جرام فجل ططة  0ب واملتوسط السنوى العام للفسفور الكلجل فـجل رسـوبيات

حبرية املنزلة سجل  110210ميكروجرام/جرام.
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 .4النيرتوچل الكلي

اوضحت نتائج النيرتوچل الكلي يف رسـوبيات حبـرية املنزلـة أن املتوسـط السـنوى للنيرتوجـل

الكلجل يرتاوح بل اطلجل قيمة  % 3231فجل ططة  2ب واقل قيمة  %5203فجل ططة  1ب مع املتوسط العام

.% 5210

الفلزات الثقيلة

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز احلديد ما بل ( 51220 – 0000ميكروجرام/جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بل ( .2.4 - 234ميكروجرام/جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النحا

ما بل ( 7417 – .3139ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بل ( 32314 – .8179ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكروم ما بل ( 84177 – 8122ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابل ( 47173 – .71.2ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكامميوم ما بل ( 31.9 – NDميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الرصاص ما بل ( 42134 – 4174ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئب ما بل ( .1.74 - .1..ميكروجرام /جرام).

املبيدات

املبيدات ومركبات نائجل الفينيل متعدمة الكلور الذائبة مبياه حبرية املنزلة خ ل 2102-2100

تراوح جممو تركيزات مركبات فينيل متعدمة الكلور ( )PCBsما بل أقل قيمه للمتوسـط

السنوى  1.015نانوجرام/جرام باحملطة  2ب وأطلجل قيمه  12501نـانوجرام/جـرام كانـت باحملطـة  00ب
معطيا بذلك متوسط سنوى طام للبحرية  12012نانوجرام/جرام.

وتركيــزات مركبــات املبيــدات الكليــة ( )TPمــا بــل أقــل قيمــه للمتوســط الســنوى 1210

نانوجرام/جرام باحملطة  0ب وأطلجل قيمـه  12010نـانوجرام/جـرام باحملطـة  0ب معطيـا بـذلك متوسـط

سنوى طام للبحرية  1.002نانوجرام/جرام.

اهليدروكربونات البرتولية

املوام اهليدروكربونية البرتولية مبياه حبريةاملنزلة خ ل 2102-2100
تراوح متوسطات الرتكيز الكلجل للموام اهليدروكربونية الذائبة مابل  7.70ميكروجرام/جرام

باحملطات  1،.،0ىل

 740ميكروجرام/جرام باحملطة  11ب مبتوسط سنوى كلجل لميـع طينـات البحـرية

يبلغ  7.11ميكروجرام/جرام.
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