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مقدمـة

حبرية إدكو

تعترب حبرية إدكو واحدة مما يعرف باألراضي الرطبة يف منطقة الدلتا مشال مصر ،حيث ترتبط بالبحر

املتوسط خالل فتحة ضيقة تعرف ببوغاز املعدية .وحتد حبرية إدكو املزارع السمكية والقرى واألراضي

الزراعية .حيث تعد البحرية مبثابة خزان ملياه الري املنصرفة من األراضي الزراعية .واملصارف الرئيسية
املغذية هى البوصيلى واخلريى وإدكو من الشمال ومصرف برسيق من اجلنوب ،أضافتا إىل تصريف املزارع

السمكية املتامخة وكذا األراضي الزراعية احمليطة .تبلغ املساحة الكلية لبحرية إدكو حواىل  87.26مليون

مرت مربع .حيث تغطى النباتات نسبة  ٪ 86.26من املساحة الكلية للبحرية ،يف حني أن املياه املفتوحة
ميثل اجلزء املتبقى من املساحة اإلمجالية للبحرية  .٪ 62.78وتعترب حبرية إدكو حوض مائى ضحل ترتاوح

عمق املياه به بني  673-63سم،فى حني بلغ متوسط عمق مياهها حوايل  86سم.

النتائـج واملناقشـة
اخلصائص اهليدروكيميائية
درجة احلرارة

درجة حرارة املياه من أهم العوامل املؤثرة على البيئة املائية ككل .و تراوحت درجة احلرارة املسـللة
يف الدراسة احلالية بني أقل درجة حـرارة ( 26.33درجـة) مسـللة يف احملطـات  ( 6 ،7 ،2النلعـه) خـالل

شهر فرباير 7326بينما كانت القيمة العظمى( 63.63درجـة) مسـللة يف ططـة ( 6منتصـف الربكـة)

خالل شهر أغسطس  7327وكان املتوسط السـنوي العـال لدرجـة حـرارة ميـاه البحـرية  77.82درجـة
مئوية .ومع أن النتائج توضح التفاوت الواضح لدرجـة احلـرارة خـالل الشـهور املةتلفـة إد أن درجـة
حرارة مياه البحرية مناسبة حلياة ومنو األمساك معظم شهور السنة.

شفافية املياه

تعرب درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خـالل امليـاه ،وصـل متوسـط تـراوح قـيم
شفافية املياه بني أقل قيمة لدرجة الشـفافية  26سـم باحملطـات ( 7 ،2املزرعـة السـمكية)  ( 8 ،مصـ

املصرفى اخلريى) بينما سللت أعلى قيمة  26سم يف احملطة ( 6قرن دياب) خالل يف شهر فرباير 7326

مبتوسط سنوي عال يف البحرية 78.82سم.

امللوحة

يقصد مبلوحة املياه (جمموع األمالح الذائبة يف املاء) أوضحت الدراسة احلالية أن امللوحة يف حبرية ادكو

قليلة على العمول .ومع ذلك كان هناك تفاوت واضح يف درجـة امللوحـة بـني احملطـات املةتلفـة حيـث
تراوحت درجة امللوحة بني أقل قيمة  3.22جم/لرت باحملطة ( 8أمال مص

مصرف اخلريى) خالل شـهر
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ُ
مايو  7326بينما سللت أعلى قيمة  6.76جم/لرت باحملطة ( 2بـاب زيتـون) خـالل شـهر فربايـر 7326
مبتوسط عال يف البحرية  2.63جم/لرت.

درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربـي هـو تعبـري عـن قـدرة امليـاه لتوصـيل التيـار الكهربـي ،تراوحـت درجـة

التوصيل الكهربي بني متوسط بني أقل قيمـة ( 2.67مللـي سـيمن/سـم ) باحملطـة ( 8أمـال مصـ
ُ
مصرف اخلريى)خالل شهر مايو  7326بينما سللت أعلى قيمة ( 6.28مللي سيمن/سم) يف ططـة 2

(باب زيتون) خالل شهر مايو 7326وكان املتوسط السنوي العال يف البحرية  7.23مللي سيمن/سم.

تركيز أيون اهليدروچني )(pH
يلع

تركيز أيون اهليدروچني دورا هاما يف ترسي

أوضحت الدراسة ان مياه البحرية تقع يف اجلان

أو ذوبان املعـادن الثقيلـة يف املسـطحات املـائي،

القلوي وتراوحت قيم تركيز أيون اهليدروجني مليـاه

البحرية بني متوسط أقل قيمة  2.82يف ططة ( 2باب حرب) يف شهر فرباير  7326وأعلى قيمـة 2.22
يف ططة ( 6الربكة) يف شهر نوفمرب 7327ومبتوسط عال ملياه حبرية .6.62

األكسچني الذائ

األكسچني الذائ

)(DO
يف املياه له الدور األكرب واملـؤثر علـى مجيـع اخلصـائص الكيميائيـة والفيزيائيـة

واحليوية داخل املسطحات املائية كما أنه أحد األسباب الرئيسية يف بقاء مجيع الكائنات احلية حيـث بدونـه

متوت هذه الكائنات وتتحول املسطحات املائية إىل مستنقعات .تراوح تركيز األكسچني الذائ
أقل قيمة  3.26مليلرال/لرت يف ططة ( 8أمال مصـ

بني متوسـط

مصـرف اخلـريى) خـالل شـهر فربايـر  7326وأعلـى

قيمة  26.62مليلرال/لرت يف ططة ( 2باب حرب) خالل شهر مايو  7326مبتوسط سـنوي عـال يف البحـرية
( 2.78مليلرال/لرت).

األكسچني املستهلك بيولوجيا )(BOD

األكسچني املستهلك حيويـا هـو كميـة األكسـچني املسـتهلك لتحلـل الكائنـات الدقيقـة  ،أوضـحت

الدراسة احلالية أن قيم األكسچني املستهلك بيولوجيا تراوحت بني متوسط أقل قيمة  6.26مليلـرال/لـرت

وأعلى قيمة  66.67مليلرال/لرت يف ططات ( 2البوغاز) و (6النلعـة) يف شـهرى فربايـر و مـايو 7326علـى
التواىل ومبتوسط سنوي عال يف البحرية ( 73.22مليلرال/لرت).

األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

توضح قيمة األكسچني املستهلك كيميائيا كمية األكسچني الالزل ألكسدة املواد العضوية املوجـودة

يف املياه وحتويلها إىل ثاني أكسيد الكربون وماء  ،ويف الدراسة احلالية تراوحت قيم األكسـيلني املسـتهلك

كيميائيا بني متوسط أقل قيمة  67.33مليلرال/لرت يف ططة ( 2باب زيتـون) خـالل شـهر نـوفمرب 7327

وأعلى قيمة  262.63مليلرال/لرت يف ططة ( 8ملتقى الثالث مصارف  ،أدكو ،البوصـيلى ،اخلـريى) خـالل
شهر مايو  7326مبتوسط سنوي عال يف البحرية ( 262.72مليلرال/لرت).

الكربيتيدات )(H2S
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توجد الكربيتيدات يف املاء يف صورة كربيتيد اهليدروچني الـذي ينـتج مـن حتويـل الكربيتـات إىل

كربيتيدات للحصول على األكسچني بواسطة البكترييا الكربيتية املوجودة يف الرسوبيات .أوضحت الدراسـة

احلالية عدل وجود الكربيتيدات يف مياه حبرية .

الكلورفيل أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية
الكلورفيل-أ

تراوحت تركيزات الكلورفيل فى حبرية ادكو بني اقل قيمة  8.26ميكروجرال/لرت فى شـهر فربايـر

(الشتاء) وأعلى قيمة  762.66ميكروجرال/لرت بشهر مايو ( الربيع) وذلك مبحطة (أسفل الطريق الدائرى)2
مبتوسط سنوى عال للبحرية  66.62ميكروجرال/لرت.

املواد العالقة الكلية)(TSM

تراوحت تركيزات املواد العالقة الكلية بني أقل قيمة 72.36مليلرال/لرت فى شهر فرباير (الشتاء)

فى احملطة ( 6أمال مصرف برسيق) وأعلى قيمة كانت  233.73مليلرال/لرت فـى شـهر مـايو (الربيـع) فـى
احملطة ( 6مشال الطريق الدائرى) مبتوسط سنوى عال 62.62مليلرال/لرت.

ادمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب هـذه املركبـات املصـدر الرئيســى

لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والطحالـ

كمــا تعتبــر

أساسيـة فى عمليـة التمثيـل الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة عـن

مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية وسليكات.

ادمونيا )(NH4-N

ادمونيا احدى صور النتريوجني املفضلة كغذاء لكثري من اهلائمات النباتية و الطحالـ  .تراوحـت

تركيزات ادمونيا فى مياه البحرية على مدى واسع بني اقل قيمة  3.37مليلرال/لـرت باحملطـه ( 7املزرعـة

الســمكية) بشــهر نــوفمرب (اخلريــف) و  6.32مليلــرال/لــرت مبحطــة (8ملتقــى الــثالث مصــارف  ،أدكــو،
البوصيلى ،اخلريى) بشهر فرباير (الشتاء) حيث اعطت البحرية متوسط سنوى عال  3.23مليلرال/لرت.

النترييتات NO2-N

ينتج النيرتيت نتيلة اكسدة البكرتيا للمواد الغري عضوية للحصول على الطاقة وهذا الغاز بدوره

غري مستقر فهـو يؤكسـد اىل نـرتات بواسـطة بكرتيـا معينـة او لتـزل اىل امونيـا بواسـطة بكرتيـا أخـرى

معاكسة لالوىل .ويعترب غاز النيرتيت من الغازات السامة ووجوده برتكيزات عالية يؤكد على وجود مصدر

للتلوث.

شكل النيرتيت بني اقل قيمـة  7.62ميكروجـرال/لـرت بشـهر نـوفمرب (اخلريـف) و مـايو (الربيـع)

باحملطات 6 &7على التواىل وكانت اعلى قيمة  627.77ميكروجرال/لرت فى شهر فرباير (الشتاء) فى ططـة
 6ومبتوسط سنوى عال  268.2ميكروجرال/لرت.

النرتات )(NO3-N
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النرتات هى اكرت صور النيرتوجـني ثباتـا فـى البيئـة املائيـة وهـى الغـذاء ادساسـى لكثـريا مـن

اهلائمات النباتية والطحال  .تراوحت قيم النرتات فى مياه البحرية بني اقل قيمـة  3.336مليلـرال/لـرت

باحملطات ( 7املزرعة السمكيه) &  6وأعلى قيمة 3.623مليلرال/لرت باحملطة  ( 2أمـال فتحـة البوغـاز) وذلـك
فى شهر مايو (الربيع) .كما سلل املتوسط الشهرى (املومسى) قيم ترتاوح بني  3.62 – 3.23مليلرال/لـرت

خالل شهرى أغسطس (الصيف) وفرباير (الشـتاء) علـى التـواىل.علـى اجلانـ

ادخـر فقـد كـان التغـري فـى

املتوسط السنوى يرتاوح بني  3.66 – 3.38مليلرال/لرت مبحطىت ( 2 & 2أمال فتحة البوغاز) علـى التـواىل

مبتوسط سنوى عال  3.77مليلرال/لرت.

النيرتوجني الكلى TN

تراوحت قيم النيرتجني الكلى فى مياه البحرية بني أقـل قيمـة  3.66مليلـرال/لـرت سـللت فـى

مايو (الربيع) مبحطة (7املزرعة السمكية) و أعلى قيمة  23.66مليلرال/لرت سللت فى شهر فرباير
(الشتاء) مبحطة ( 6مشال الطريق الدائرى) .ومبتوسط سنوى عال  6.82مليلرال/لرت .

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم .نظرا دن الفوسفور عنصر غري غازى ويوجد

فى الطبيعية على هيئة امالح فوسقورية غري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلال يوجـد برتكيـزات قليلـة فـى

البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور فى املسطحات املائية نتيلة للصـرف الصـحى او الصـرف الصـناعى او
الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.

الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوحت تركيزات الفوسفات فى مياه البحرية بني اقل قيمة 6.68ميكروجرال/لرت فى شـهر مـايو

(الربيع) فى ططة ( 2مدخل املزرعة السمكية) وأعلى قيمـة  2326.22ميكروجـرال/لـرت فـى شـهر فربايـر
(الشــتاء) فــى ططــة ( 8ملتقــى الــثالث مصــارف  ،أدكــو ،البوصــيلى ،اخلــريى) .مبتوســط ســنوى عــال
676.26ميكروجرال/لرت .

الفوسفور الكلى

تراوحت تركيزات الفوسفور الكلى فى مياه البحرية بني اقل قيمة 222.66ميكروجرال/لرت مبحطة

( 7خمرج املزرعة السمكية) فى شهر مايو (الربيع) و أعلى قيمة 2627.27ميكروجرال/لرت فى شـهر فربايـر
(الشتاء) مبحطة ( 8ملتقى الثالث مصارف  ،أدكو ،البوصيلى ،اخلريى) .وسلل املتوسط السنوى العال ملياه

البحرية  826.36ميكروجرال/لرت.
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السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدياتومية غـري املتكلسـة وهـى طحالـ

جمهريـة وحيـدة اخلليـة جـدرانها

مشبعة بالسيليكا وتتواجد بالرتبة ،سللت السيليكات تركيزات متفاوتـة فـى ميـاه البحـرية خـالل العـال
حيث كانت اقل قيمة 3.76مليلرال/لرت فى شهر مايو (الربيـع) فـى احملطـة (6منتصـف البحـرية) وكانـت

أعلى قيمة  23.26مليلرال/لرت فى شهر فرباير (الشتاء) فى احملطـة (6أمـال مصـرف برسـيق) .و مبتوسـط
سنوى عال  6.22مليلرال/لرت.

الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يلي:

 732.62ميكروجـرال/لـرت)علـى التـواىل فـى الصـيف



تراوح متوسط تركيز احلديد ما بـني (76.86



تراوح متوسط تركيز املنلنيز ما بني ( 66.22 – 7.22ميكروجرال/لرت) .مبتوسط سنوى عـال للبحـريه



تراوح متوسط تركيز النحاس ما بني ( 86.86 6.868ميكروجرال/لرت) .مبتوسط سنوى عال للبحـريه



تراوح متوسط تركيز الزنك ما بني ( 66.26 -26.68ميكروجرال/لرت) .مبتوسـط سـنوى عـال للبحـريه



تراوح متوسط تركيز الكرول ما بني (6.26

 6.22ميكروجرال/لرت) .مبتوسط سنوى عال للبحريه



تراوح متوسط تركيز النيكل مابني ( 2.63 6.27ميكروجرال/لرت) مبتوسط سنوى عال للبحريه 8.66



تراوح متوسط تركيز الكادميول ما بني (3.666

 8.28ميكروجرال/لرت) .مبتوسط سنوى عال



تراوح متوسط تركيز الرصاص ما بني ( 66.68 -27.26ميكروجرال/لرت) .مبتوسط سنوى عال للبحريه



 3.782ميكروجرال/لرت) .مبتوسط سنوى عال للبحريه

والربيع مبتوسط سنوى عال للبحريه  66.62ميكروجرال/لرت.
 26.82ميكروجرال/لرت.

 28ميكروجرال/لرت.

 68.86ميكروجرال/لرت.
 8.66ميكروجرال/لرت.

ميكروجرال/لرت.

للبحريه  2.6ميكروجرال/لرت.
26.66ميكروجرال/لرت.

تراوح متوسط تركيز الزئبق ما بني (3.3262
 3.326ميكروجرال/لرت.

املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية أدكو خالل 7326-7327
تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني  6866نانوجرال/لرت مسللة

عند ططة  6إىل  26866نانوجرال/لرت عند ططة  8مبتوسط  23876نانوجرال/لرت وتركيزات مركبات
6

املبيدات الكلية ( )TPمابني  6872نانوجرال/لرت (ططة  )7إىل  8826نانوجرال/لرت (ططة  )8مبتوسط 6862

نانوجرال/لرت .كما تراوحت املتوسط الكلى

PCBs

مركبات املبيدات الكلية ( 22.38 )TPنانوجرال/لرت.

 26866نانوجرال/لرت  ،اما متوسطات تركيزات

اهليدروكربونات البرتولية

املواد اهليدروكربونية البرتولية مبياه حبرية إدكو خالل 7326-7326
تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه حبرية إدكو مابني

 2832ميكروجرال/لرت عند ططة  6إىل  7882ميكروجرال/لرت والىت مت رصدها أمال ططة  6مبتوسط

كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  2887ميكروجرال/لرت.

 امليكروبيولوجى

وتعترب مياه اجملارى واحدة من أخطر املشاكل على الصحة العامة فى معظم دول العامل

الثالث ،ألن أغل

هذه الدول ليس لديها شبكات صرف صحى متكاملة  ،بل وفى بعض املدن دتوجد

شبكات صرف صحى وحتتوى مياه اجملارى على كمية كبرية من املركبات العضوية واعداد رهيبة من
الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية والالهوائية وتؤثر هذه الكائنات يف املركبات العضوية والغري عضوية

مسببة نقصا يف ادوكسلني إذا ألقيت يف البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعيش فيها وقد

متوت .وعند موت الكائنات البحرية تبدأ البكرتيا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل دهوئيا بتحليلها
طدثة تعفن وفسادا يف طبيعة املياه.

وتعترب حبرية إدكو خزان ملياه الصرف امللوثة باملةلفات اآلدمية فهى تستقبل مياه املصارف

الزراعية من خالل أربعة مصارف(اخلريى وإدكو والبوصيلى وبرسيق) وبناءا عليه وعند تطبيق معيار

جودة املياه املذكورة عاليه )  )2000, Ministry of healthفتكون نتائج الدراسة احلالية خالل أغسطس

 7327حىت مايو  7326كاآلتى:
.2

من وجهه نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيلة تعاملهم مع املياه وعند تطبيق

معيار جودة املياه املذكورة عاليه وجد ان مجيع احملطات ملوثة (احملطات  2 ،6 ،8 ،7ملوثة

طوال العال ) وباقى احملطات ملوثة ما بني فصل واحد وثالث فصول على مدار العال .

 .7فى مرابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلها) فأن اعداد البكترييا املشار إليها يفوق
احلد املسموح به يف مجيع احملطات متأثرة مبياه املصارف امللوثة عدا احملطة  6فهى غري ملوثة

فى ربيع  7326فقط.

عند إستةدال متوسطات أعداد البكرتيا للفصول األربعة:



من وجهه نظر الصحة العامة تعترب البحرية كلها ملوثة على مدار فصول السنة عدا احملطة رقم .6
فى مرابى األمساك فى مياه البحرية تعترب البحرية كلها ملوثة على مدار فصول السنة.

 اهلائمات النباتية
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تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزءا أساسيـا إلنتــاج املـواد العضويـة بالبحـرية  ،كمـا متثـل املستــوى

األول من اهلـرل الغذائـى وكذلك تكـون الغـذاء األساسـى للكائنــات احليوانيــة بالبحيــرة  -كمــا

يشكـل البالنكتـون النبا تـى واحليوانـى الغـذاء األساسـى لألمسـاك السائـدة بالبحيـرة.

اتضح من نتائج الدراسة احلالية ما يلى:

 -رصـدت البحـرية  263نـوع من اهلائمـات النباتيـة الـىت إنتمـت إلـى  83جنسا ممثله بـ  6جماميـع.

 كانت األعداد متقاربه مبا سلل خالل  7326 - 7327حيث سلل  ( 266نـوع من اهلائمـات النباتيـةالـىت إنتمـت إلـى  82جنسا) وعن ماسلل خالل  262( 7327-7322نوع منتميه اىل  86جنس) و

نقـص عن عـدد اهلائمـات عـن املسلـلة خـالل  7323 - 7332حيـث سـللت  222نـوع من اهلائمـات

النباتيـة (  8جماميـع).

 كانـت السـيادة خالل  7326 – 7327مشاركتا بني الدياتومات والطحالـبالنسبـة للملمـوع الكلـى للهائمـات النباتيـة على التواىل.

اخلضـراء ( %68.66و%68.77

 رصـدت من الدياتومـات  66نوعـا إنتمــت إلــى  73جنــس بنسبــة  %68.66بالنسبــة للملمــوعالكلـى للهائمـات النباتيـة تلتهـا الطحالـ

اخلضـراء ( 62نــوع تنتمــى إلــى  72جنــس بنسبــة

 %68.77بالنسبـة للملمـوع الكلـى للهائمـات النباتيـة ،ثـم الطحالـ

اخلضــراء املزرقــة  77نوعــا

تنتمـى إلـى  26جنسا بنسبــة  %6.66بينمــا سلــلت األيوجلينــات  22نوعــا منتميــة إلــى 6
أجناس بنسبة  .%2.62اما الطحالـ

نسبـة .% 3.36

-

ثنائيـة السـوط سللت  6أنـواع تنتمـى إلـى  6أجنـاس بأقـل

كانت السياده خالل  7326 – 7327ممثله طول فرتة الدراسه بسيادة ثالث اجناس من الدياتومات
Cyclotellaممثله بنوعني بسيادة ) Cyclotella meneghniana (%20.83و

 Melosiraممثله

بنوعني بسيادة ) Melosira varians Agardh (12.47%و  Nitzschiaممثله ب  2أنـواع بسـيادة

(2.66%

) Nitzschia acicularisومـن الطحالـ

اخلضـراء ) Chlorella vulgaris (23.11%و

)Ankistrodesmus (10.68%ممثله خبمس انواع بسيادة )A. falcutus var. mirabile (7.49%

و  Scenedesmusممثلـه بــ  6انـواع ( )%23.82بالنسبــة للملمــوع الكلــى للهائمــات النباتيــة
للبحريه .

-

-بالنسبه للتوزيع املومسى خالل  7326 - 7327كان الصيف ثم الربيع اكثر ازدهارا (23x 7223.6

6

وحـدة/لـرت) شأن حبريات مصر الشماليه وكان الشتاء األقل ازدهارا ( 623 x282.6وحـدة/لـرت)  ،الشتاء

< اخلريف < الربيع

< الصيف

 تراوحـت الكثافـة العـدديـة للهائمـات النباتيـة بيـن  623x 6622.6وحـدة/لـرت و 23 x767.6وحـدة/لـرت للمحطه ( )7مـأخـذ ومصـرف للمـزارع السمكيـة واحملطه ( )8مص

-

6

املصرف اخلريى .

-سلل متوسـط اإلنتاجيـة للهائمـات النباتيـة فى البحـرية  623x 2266.6وحـدة/لـرت وبذلك قد

حدث زياده فى متوسط اإلنتاجيه عن العال السابق 623x 2636.8وحـدة/لـرت والعال السابق له 666.2

 623xوحـدة/لـرت.
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اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات حية حيوانية تعيش هائمة يف البيئات املائيـة املةتلفـة سـواء كانـت

بيئات حبرية أو مياه عذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمات احليوانية بعـدل قـدرتها علـي احلركـة املوجهـة

كونها تتحرك تبعا حلركة التياراملائي  .وترجع أهميتهـا إيل أنهـا متثـل احللقـة الثانيـة يف قاعـدة اهلـرل
الغذائي يف البيئة املائيــة بعد اهلائمات النباتية .

النتائج واملناقشة:

عند حساب املتوسط السنوي إلنتاجية اهلائمات احليوانية يف حبـرية إدكـو تبـني إن إنتاجيـة اهلائمـات

احليوانية يف البحرية تبلغ  623x 622.7كائن/مرت 6وهذا نتيلة للتلـوث الصـناعي والزراعـي والصـرف
الصحي للمةلفات املنزلية العضوية يف مياه املصرف التي متثل بيئة غري صاحلة لنمو وتكاثر اهلائمـات

احليوانية.ويف الدراسة احلالية ( )7326 – 7327مت حساب املتوسط السنوي إلنتاجية اهلائمات احليوانية
الكلية يف احملطات املةتلفة تبني أن احملطة رقم  2والتي متثل البوغاز سللت أعلي إنتاجية علي مستوي

البحرية ( 623x 662.6كائن/مرت )6بينما كانت احملطة رقم  8حيث مص
إنتاجية ( 623x 726.6كائن/مرت.)6

مصرف اخلـريي أقـل احملطـات

 وقد أظهر التوزيـع الزمنـي للهائمـات احليوانيـة يف البحـرية يف املواسـم املةتلفـة أن أعلـي متوسـط
إنتاجية سلل خالل موسم الربيع (مايو  )7326حيث بلغ  623× 276كائن/مرت 6بينما أقل متوسـط

إنتاجية سلل خالل موسم الشتاء (فرباير  )7326حيث بلغ  623x 666كائن/مرت.6

 كما أظهر التوزيع الزمني للهائمات احليوانية يف املصارف يف املواسم املةتلفة أن أعلي إنتاجية سللت
خالل موسم الشتاء (فرباير  )7326يف مجيع املصارف بينما أقل إنتاجيـة سـللت يف موسـم اخلريـف
(نوفمرب  )7327يف مجيع املصارف ماعدا مصرف برسـيق حيـث سـللت أقـل إنتاجيـة خـالل موسـم

الصيف (أغسطس . )7327

وقد أظهرت الدراسة احلالية ( )7326 – 7327أن جمتمع اهلائمات احليوانية يتكون من ستة جمموعات
رئيســية هــي -:العلليــات الــدوارة ) ، (Rotiferaجمــدافيات األرجــل ) ، (Copepodaالصــدفيات

) ،(Ostracodaمتفرعـات القـرون ) ، (Cladoceraاألوليـات ) ، (Protozoaالديـدان )(Nematoda

بينمـا مثلـت الريقـات و األطـوار الصـغريه مـن الـذ بيات ) ، (Cirripediaاحملاريـات )، (Mollusca

الذيللبليات ) (Larvacaeaبنس

ضئيلة.

وقد أظهرت النتائج سيادة جمموعـة العلليـات الـدوارة ) (Rotiferaيف البحـرية حيـث شـكلت نسـبة
 % 88.22من اهلائمات احليوانية الكلية حيـث بلـغ املتوسـط السـنوي ألفـراد العلليـات الـدوارة يف
البحرية  623x 622.2كائن/مرت. 6

احليوانات القاعية

متثل األحياء القاعية جـزءا هامـا مـن البيئـة البحريـة فهـى إحـدى احللقـات اهلامـة يف السلسـلة

الغذائية حيث تنتشر عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كمـا انهـا تغطـى معظـم قيعـان البيئـات املائيـة
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وتعترب غذاءا هاما ومفضال عند كثري مـن احليوانـات البحريـة ادقتصـادية كمـا أن بعضـها ميكنـه مقاومـة

التلوث ويعترب كاشفا له .

 أوضح حتليل العينات اجملموعة من رسوبيات القاع فى حبرية ادكو علـى مـدار فـرتة الدراسـة عـن
تواجد  26نوعا من أحياء القاع ممثلة لـ  6جمموعات وهى :الديدان عدميـة األشـواك Oligochaeta
(نوعان) ،والديـدان عديـدة األهـالب (Polychaetaنوعـا واحـدا) ،والقشـريات  6(Crustaceaأنـواع)،

واحلشـــرات  Insectaممثلـــة بكـــل مـــن الطـــور الريقـــى والعـــذارى احلـــرة ،وأخـــريا فصـــيلة
البطنقدمياتGastropodaمن طائفة الرخويات  Molluscaممثلة بـ  6أنواع .

 سللت جمموعة القشريات أعلىمتوسط كثافة سـنوية بـني أحيـاء القـاع بـالبحرية حيـث شـاركت
حبواىل  %22.6من جمموع متوسط الكثافة السنوية ألحياء القاع ،بينما اشـرتكت بـاقى اجملموعـات
فى النسبة الضئيلة الباقية حيث تراوحت مابني  3.36و  .%3.6تواجدت جمموعة القشريات علـى
مدار شهور الدراسة ،طتلة مركز الصدارة فى مجيع شهور الدراسة بالرغم مـن إختفـاء معظـم

أنواعها فى بعض الشهور واحملطات .

 ترجع الزيادة فى متوسـط الكثافـة السـنوية جملموعـة القشـريات إىل انتظـال ظهـور أفـراد النـوع
CyprideisLittoralisمن قشريات األسرتاكودا جبميع ططات البحرية ،وتصدره مجيع أحيـاء القـاع
فيها بـأعلى الكثافات،ومسـلال أعلـى متوسـط كثافـة سـنوية بـني أحيـاء القـاع بـالبحرية (87222

كائن/ل .)7يليه فى الرتتي

النوع  Corophiumvolutatorمن نفـس اجملموعـة ( 6678كـائن/ل،)7

اجملموعــة والثالــث الرتتي ـ

بــني أحيــاء القــاع بــالبحرية اىفاضــا ملحوظــا فــى متوســط كثافتــه

بالرغم من إختفائـه بكثـري مـن ططـات البحـرية .أظهـر النـوع ( )Gammaruslocustaمـن نفـس

السنوية( 628كائن/ل .)7سلل النوعان املتبقيان من جمموعـة القشـريات (Balanus improvisesو
 )Sphaeromacirrataأقل متوسط كثافة سنوية بني أفراد هذه اجملموعة بالبحرية ( 23و  6كائن/ل7

على الرتتي ) .

 ياتى النـوع  Homochaetasp.مـن الديـدان عدميـة األشـواك فـى املركـز الرابـع بـني أحيـاء القـاع
بــالبحرية مــن حيــث متوســط كثافتــه الســنوية ،ويليــه النــوع  726(Melanoidestuberculataو

276كائن/ل .)7بينما تراوح متوسـط الكثافـة السـنوية ألحيـاء القـاع األخـرى بـالبحرية مـابني  2و
66كائن/ل. 7

 التوزيع املكانى ألحياء القاع فى حبرية ادكو:

 وجد اختالف واضح فى توزيع وكثافة األنـواع املةتلفـة ألحيـاء القـاع مـن ططـة إىل أخـرى وتعتـرب
احملطتني ( 6و  )2من أكثر احملطات تنوعا( 6و  22أنواع على الرتتي ) وكثافة فى أحياء القاع ،وسلل
أعلى جمموع متوسط كثافة سنوية ألحياء القـاع باحملطـة ( ،)6يليهـا احملطـة ( ،)2حيـث وصـلت إىل

 676676و  237626كائن/ل ،7على الرتتي  ،واىفضت كثريا فى احملطـة ()6إىل  87223كـائن/ل.7
رصد أقل جمموع متوسط كثافـة سـنوية ( 2866كـائن/ل )7باحملطـة ( ،)8وتراوحـت مـابني  2666و
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 6683كائن/ل 7باحملطات األخرى .كانت احملطات ( 2و  7و  6و )2من أقـل احملطـات تنوعـا فـى أحيـاء
القاع ،حيث سلل نوعان فقط بكل ططة ،وتراوح مابني  6و  6أنواع باحملطات الباقية (جدول .)28

 التوزيع املومسى ألحياء القاع فى حبرية ادكو:

كان شهر أكتوبر (اخلريف)  7327هو األكثر تنوعا ( 22نوعا) واألعلى كثافة ( 226766كـائن/ل )7فـى
أحياء القاع املسللة فيه ،يليه شهر مايو (الربيع) 7326فى عـدد األنـواع املسـللة ( 2أنـواع) ،وشـهر

فرباير (الشتاء)  7326فى كثافتها ( 62626كائن/ل )7ولكنه شـغل املركـز الثالـث فـى عـدد أحيـاء
القاع املسللة ( 2أنواع) ،بينمـا كـان شـهر أغسـطس ( 7327الصـيف) األقـل فـى كليهمـا ( 6أنـواع و

 28628كائن/ل ،)7وشغل شهر مايو املركز الثالث فى كثافة هذه األحياء ( 62226كائن/ل. )7

 النباتات املائية

احملطات الىت تقع أمال مصارف املزارع السمكية تواجد فيها النبـات القـائم البـوص ()Phragmites

فى ططة  ،2و فى ططة  7و  6تواجدت النباتات املائية علـى اخـتالف صـورها علـى مـدار العـال

 ،7326-7327فمنهــا الطافيــة (ورد النيــل) و املغمــورة (احلــامول Potamogeton pectinatusو

ىشوش احلوت Ceratophyllum demersumو  )Cabomba carolinianaو القائمة (  Scirpusو هو
نوع من البوص الذى حيتمل امللوحة العالية) .و مجيع النباتـات السـابقة حتتمـل التلـوث .و فـى

ططة  6و هى أعمق مكان فى البحرية كان التنوع النباتى شحيح على مـدار العـال و فـى مجيـع

فصــول الســنة  7326-7327و رصــد فيهــا احلــامول و ىشــوش احلــوت و ورد النيــل .كمــا رصــدت
احلامول مبفرده عند مص

مصرف اخلريى (ططة  )8وكان طمال بالرواس  ،مما يدل علـى شـدة

تلوث هذا املصرف ،كما رصـد النبـات القـائم  Polygonum amphibiumفـى خريـف  7327أمامـه
أيضا .و سادت أيضا النباتات املغمورة احلامول و ىشوش احلوت عند جنوب الطريق الدوىل (ططة
 )2و هذه النباتات تتحمل شدة التلوث .عامة كان التنوع النباتى ضعيف جدا نتيلة صرف امليـاه
امللوثة فى املنزلة بدون معاجلة.
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الرواس
ثانيا :الرواس

القاعية

مت مجع عينات الرواس

القاعية من البحريات املةتلفة ولنفس املواقع الىت مت مجع عينات املياه منهـا

بإستةدال الكباش اخلاص بذلك بغرض إجراء التحاليل والقياسات املةتلفة عليها -:

 احللم احلبيىب

النتائج واملناقشة

احللم الرملي )(Sand

أوضحت الدراسة أن الرسوبيات القاعية لبحرية إدكو حتتوي علي احللم الرملي بنس

ترتاوح مـا بـني

اعلي قيمة  % 66.66فى ططة  2واقل قيمة  %2.28عند ططة (8جنوب شرق البحرية ) مبنطقة مصـ

اخلريي مع متوسط قدرة  %66.72وذلك خالل شهر اغسـطس  . 7327بينمـا خـالل شـهر فربايـر 7326
تراوحت نس

احللم الرملى بني اعلى قيمة فى ططة  2قيمتهـا  %27.68وسـللت اقـل قيمـة %2.68

فى ططة ( 8جنوب شرق البحرية ) مبنطقة مص

اخلريي مع متوسط قدرة % .66.28

بينما تراوحت قيمة املتوسط السنوي لنسبة احللم الرملي مابني اعلي قيمة ( )%22.26فـى ططـة 2

و اقل قيمة ( )%2.28ططة  8مع متوسط سنوى عال قدرة .% 66.37

الغرين} ){Mud (Silt & Clay

حتتوي الرسوبيات القاعية لبحرية إدكو علي الغرين بنس

ترتاوح ما بني اعلي قيمة (( )%26.36ططة

 )8خالل شهر أغسطس 7327واقل قيمة هلا (( )%26.68ططة  )2مبتوسط قدرة  ،%86.26بينما تراوحت
اعلى قيمة فى شهر فرباير  )%26.66( 7326فى ططة  8واقل قيمة  %72.22فى ططة  2مع متوسط
قدرة  ، % .86.76ايضا تراوحت قيمة املتوسط السنوي لنسبة الغرين مابني اعلى قيمة ()%26.76

(ططة  )8واقل قيمة ( )%73.66فى(ططة  )2مع متوسط عال قدرة . %86.26

الكربون العضوي و احملتوي العضوي

ترتاوح نسبة الكربون العضوي لرسوبيات قاع حبرية إدكو فى شهر اغسطس  7327مـا بـني اعلـي قيمـة

( )%6.26فى ططة  6و اقل قيمة هلا ( )% 3.76عند البوغـاز أقصـي مشـال البحـرية (ططـة  )2مبتوسـط
قدرة  %2.26بينما فى شهر فرباير  7326سللت فى ططة  6اعلـى قيمـة ( )%6.6واقـل قيمـة ()%2.26

سللت فى ططة  ،6مع متوسط قدرة  ، %.6.32بينما تراوحت قيمة املتوسط السنوي لنسبة الكربون
العضوي مابني اعلى قيمة ( )%6.67فى (ططـة  )6واقـل قيمـة (  )%3.67فـى (ططـة  )6مـع املتوسـط

السنوى العال مبقدار .% 7.66

احملتوي املائي املطلق
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تراوح احملتوي املائي املطلق لرسوبيات قاع حبرية إدكو ما بني اعلي قيمة ( )%27فى (ططة  )6خالل

شهر أغسطس  7327و اقل قيمة هلا (( )%76ططة  )2مع متوسط قدرة .%66.62

النيرتوجني الكلى

اوضحت نتائج النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية ادكو أن املتوسط السنوى يرتاوح بني اعلى قيمة

 %6.62فى ططة  6واقل قيمة  % 2فى ططة  8مع املتوسط العال .%2.22

مركبات الفوسفور

 .2الفسفور الغري عضوي

أوضحت النتائج أن تركيزات األورثوفوسفات ( الفسفور الفعال أو الغري عضوي) يف رسوبيات حبـرية

إدكــو ان املتوســط الســنوى يــرتاوح بــني  666ميكروجــرال/جــرال فــى ططــة  2واقــل قيمــة 637

ميكروجرال/جرال فى ططة  2مع املتوسط السنوى العال  222ميكروجرال/جرال.

 .7الفسفور العضوي

تراوح املتوسط السنوى لرتكيزات الفسفور العضـوي لبحـرية ادكـو تـرتاوح بـني اعلـى قيمـة 768

ميكروجرال/جرال فى ططة 2واقل قيمة  63ميكروجـرال/جـرال فـى ططـة  6مـع متوسـط عـال
قدرة  26ميكروجرال/جرال.

 .6الفسفور الكلي

تراوح تركيز الفسفور الكلي فى حبرية ادكو بني  2326.36ميكروجرال/جرال فى ططة  2واقل

قيمة  822.6ميكروجرال/جرال فى ططة  6مع املتوسط العال  623ميكروجرال/جرال.

 الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يلي:


تراوح متوسط تركيز احلديد ما بني (8666



تراوح متوسط تركيز املنلنيز ما بني (2863 – 666ميكروجرال/جم) .مبتوسـط سـنوى عـال للبحـريه



تراوح متوسط تركيز النحاس ما بني ( 22.2 72.66ميكروجرال/جم) .مبتوسط سنوى عـال للبحـريه



تراوح متوسط تركيز الزنك ما بني ( 728.6 -82.66ميكروجرال/جم) .مبتوسـط سـنوى عـال للبحـريه



تراوح متوسط تركيز الكرول ما بني (62.2

 66.6ميكروجرال/جم) .مبتوسط سنوى عال للبحريه



تراوح متوسط تركيز النيكل مابني ( 86.66 26.66ميكروجرال/جم) مبتوسط سنوى عال للبحريه

عال للبحريه  26673ميكروجرال/جم.

 72222ميكروجرال/جم )على التواىل مبتوسـط سـنوى

 268ميكروجرال/جم.
 63ميكروجرال/جم.

 222.8ميكروجرال/جم.

 86.72ميكروجرال/جم.
 63.22ميكروجرال/جم.
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تراوح متوسط تركيز الكادميول ما بني ( 3.66 3.26ميكروجرال/جم) .مبتوسط سنوى عال للبحريه



تراوح متوسط تركيز الرصاص ما بني ( 22.26 -23.8ميكروجرال/جم) .مبتوسط سنوى عال للبحريه



 3.728ميكروجرال/جم) .مبتوسط سنوى عال للبحريه

 3.66ميكروجرال/جم.
26.2ميكروجرال/جم.

تراوح متوسط تركيز الزئبق ما بني (3.368
 3.266ميكروجرال/جم.

املبيدات

املبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكلور الذائبة فى رواس

حبرية إدكو خالل 7326-7326

تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني  3.28نانوجرال/جرال عند احملطة

 7إىل  3862نانوجرال/جرال عند ططة  6مبتوسط  3878نانوجرال/جرال وتركيزات مركبات املبيدات
الكلية ( )TPمابني  3836نانوجرال/جرال (ططة  )8إىل  3822نانوجرال/جرال (ططة  )6مبتوسط 3827

نانوجرال/جرال.

اهليدروكربونات البرتولية

املواد اهليدروكربونية البرتولية فى رواس

حبرية إدكو خالل 7326-7326

سللت مستويات املواد اهليدروكربونية الكلية برواس

البحرية املةتلفة مابني  3822ميكروجرال/جرال

مسللة عند ططة  6إىل  3866ميكروجرال/جرال عند ططة  2مبتوسط كلى  3876ميكروجرال/جرال.
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