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" حبرية قارون"
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مقدمـة

حبريةقارون
حبرية قارون هي ثالث أكرب البحريات يف مجهورية مصر العربية وتعترب من أقدم البحريات الطبيعيـة يف
العامل .وتبلغ مساحة حبرية قارون حوايل  55ألف فدان ويرتاوح عمقها ما بني مخسة أمتار شرقــا ىل

أثيـي

عشر مرتا غربـا وميسوب سطح املياه فيها  55م وترتاوح نسبة امللوحة فيها  25-23جـ /لـرت .وتعـد حبـرية
قارون جزءا من حبرية موريس القدمية التي زارها املؤرخ هـريوووت عـام أربعما ـة ومخسـني قبـال املـي و.
وتوجد يف حبرية قارون جزيرة تعرف بالقرن الذهبي .وتقع حبرية قارون يف ميخفض الفيوم الـذ يوجـد يف
الصحراء الغربية على بعد ما ة وث ثة كيلو مرت جيوب غرب القاهرة.

اليتا ـج واملياقشـة
اخلصا ص اهليدروكيميا ية
ورجة احلرارة
ورجة حرارة املياه من أه العوامال املؤثرة على البيئة املا ية ككال حيـث سـتل

أقـال ورجـة حـرارة

( 4545ورجــة) مســتلة يف ةطــة ( 6مشــاا البحــرية) خـ ا شــهر فربايــر  3142بييمــا كانـ

القيمــة

العظمى( 2146ورجة) مسـتلة يف ةطـة ( 7أمـام مصـرف الـواو ) خـ ا شـهر أغسـطس 3143وكـان
املتوسط السيو اخل ا لدرجة حرارة مياه البحرية  34474ورجة مئوية

شفافية املياه
تعرب ورجة شفافية املياه على مدى قدرة الضوء على اليفاذ خـ ا امليـاه ,حيـث تراوحـ

أقـال قيمـة

35س لدرجة الشفافية يف ةطة ( 7أمام مصرف الواو ) يف شهر أغسطس  3143بييما سـتل

أعلـى

قيمة  465س يف ةطة  ( 5خور معيوف) خ ا شهر نوفمرب  3143مبتوسط سيو خ ا يف البحـرية
 55435س .

امللوحة
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يقصد مبلوحة املياه (جمموع األم ح الذا بة يف املاء) أوضح
مبلوحتها املتوسطة حيث تراوح

الدراسة احلالية أن حبـرية قـارون تتميـز

مـا بـني أقـال قيمـة  45411جـرام/لـرت يف ةطـة ( 7أمـام مصـرف

ُ
الواو ) خ ا شهر نوفمرب  .3143بييما ستل

أعلى قيمة  25455جـرام/لـرت .يف ةطـة  ( 41أقصـى

الغرب) خ ا شهر أغسطس  3142وكان املتوسط السيو اخل ا  24455جرام/لرت.

ورجة التوصيال الكهربي
ورجة التوصيال الكهربي هو تعبري عن قدرة املياه لتوصيال التيـار الكهربـي ,تراوحـ

ُ
ورجة التوصيال الكهربي بني ستل

متوسـطات

أقال قيمة ( 3747مللي سيمن/سـ ) يف ةطـة ( 4أمـام مصـرف

ُ
البطس) خ ا شهر نوفمرب  3143بييما ستل

أعلى قيمة ( 54427مللي سـيمن/سـ ) يف ةطـة 41

(م حة ميزار أقص الغرب) خـ ا شـهر أغسـطس  3143وكـان املتوسـط السـيو اخلـ ا يف البحـرية
 54426مللي سيمن/س .

تركيز أيون اهليدروچني )(pH
يلعب تركيز أيون اهليدروچني وورا هاما يف ترسيب أو ذوبان املعـاون الثقيلـة يف املسـطحات املا يـة,
أوضــح

الدراســة ان ميــاه البحــرية تقــع يف الانــب القلــو وتراوحــ

متوســطات تركيــز أيــون

اهليدروجني ملياه البحرية بني أقال قيمة  7425يف ةطـة ( 7أمـام مصـرف الـواو ) يف شـهر أغسـطس
 3143وأعلى قيمة  1415يف ةطة ( 2أقصـى مشـاا شـرل البحـرية) يف شـهر نـوفمرب  3143مبتوسـط
سيو خ ا .5452

األكسچني الذا ب )(DO
األكسچني الذا ب يف املياه له الدور األكرب واملـؤثر علـى مجيـع اخلصـا ص الكيميا يـة والفيزيا يـة
واحليوية واخال املسطحات املا ية كما أنه أحد األسباب الر يسية يف بقاء مجيع الكا يات احلية حيـث بدونـه
متوت هذه الكا يات وتتحوا املسطحات املا ية ىل
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مستيقعات آسية.

حيث تراوح

القي ما بني أقال قيمة  147مليترام/لرت يف ةطة ( 4أمـام مصـرف الـبطس) يف شـهر

أغسطس  3143وأعلـى قيمـة  46456مليتـرام/لـرت يف ةطـة ( 5أمـام لسـان أبـو نعمـة) خـ ا شـهر
فرباير 3142مبتوسط سيو خ ا يف البحرية ( 5455مليترام/لرت).

األكسچني املستهلك بيولوجيا )(BOD
األكســچني املســتهلك حيويــا هــو كميــة األكســچني املســتهلك بواسـطة الكا يــات الدقيقــة لتحلــال
املركبات العضوية القابلة للتحلال.
حيث تراوح

القي ما بني أقال قيمة  4414مليترام/لرت يف ةطة ( 41م حة ميزار أقصى غـرب

البحرية) يف شهر فرباير  3142وأعلى قيمة  5453مليترام/لرت يف ةطـة ( 5أمـام لسـان أبـو نعمـة) خـ ا
ذات الشهر مبتوسط سيو خ ا يف البحرية ( 5464مليترام/لرت).

األكسچني املستهلك كيميا يا )(COD
توضح قيمة األكسچني املستهلك كيميا يا كمية األكسچني ال زم ألكسدة املواو العضوية املوجـووة
يف املياه وحتويلها ىل
حيث تراوح

ثاني أكسيد الكربون وماء.
القي ما بني أقال قيمة  45442مليترام/لرت يف ةطـة ( 7أمـام مصـرف الـواو ) يف

شهر مايو  3142وأعلى قيمة  72453مليترام/لرت يف ةطة ( 2أقصى مشاا الشرل) خـ ا شـهر أغسـطس
 3143مبتوسط سيو خ ا يف البحرية ( 2145مليترام/لرت).

الكربيتيدات )(H2S

توجد الكربيتيدات يف املاء يف صورة كربيتيد اهليدروچني الـذ ييـتج مـن حتويـال الكربيتـات ىل

كربيتيدات للحصوا على األكسچني بواسطة البكترييا الكربيتية املوجووة يف الرسوبيات .أوضح
احلالية عدم وجوو الكربيتيدات يف مجيع قطاعات البحرية طواا وق

الدراسـة

الدراسة.

الكلورفيال أ ,املواو العالقة الكلية واألم ح املغذية
 الكلورفيال-أ
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تراوح

متوسطات تركيزات الكلورفيال فى حبرية قارون بـني أقـال قيمـة  341ميكروجـرام/لـرت يف

ةطة ( 6مشاا جزيرة القرن(وسط البحرية)) يف شهر نوفمرب  3143وأعلى قيمة  44545ميكروجرام/لـرت يف
ةطة ( 2أقصى مشاا شرل البحـرية) خـ ا شـهر فربايـر 3142مبتوسـط سـيو خـ ا يف البحـرية (6646
ميكروجرام/لرت) .

 املواو العالقة الكلية)(TSM
تراوح ـ

متوســطات تركيــزات املــواو الكليــة العالقــة فــى حبــرية قــارون بــني أقــال قيمــة 42445

مليترام/لرت يف ةطة ( 1غرب البحرية) يف شهر نوفمرب  3143وأعلى قيمة  61437مليترام/لرت يف ةطة 2
(أقصــى مشــاا شــرل البحــرية) خــ ا شــهر فربايــر 3142مبتوســط ســيو خــ ا يف البحــرية (25435
مليترام/لرت) .

 االم ح املغذية
هـى عبـارة عـن مركبـات ذا بـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب هـذه املركبـات املصـدر الر يســى
لتغذيـة الكا يـات فى البيئـة املا يـة خصوصـا الكا يـات الدقيقـة مثـال البكرتيـا والطحالـب كمــا تعتبــر
أساسيـة فى عمليـة التمثيـال الغذا ـى لليباتـات واحليوانـات فـى هــذه البيئــة وهـذه األمـ ح املغذيـة
عبـــارة عـــن مركبـــات نيرتوجيييـــة(أمونيـــا,نيرتيتـــات,نـــرتات والييرتوجـــني الكلـــي) ,ومركبـــات
فوسفورية(األورثوفوسفات,الفوسفور الكلي) وسليكات ذا بة.
أ -املركبات الييرتوجييية:

 األمونيا )(NH4-N
األمونيا احدى صور اليتريوجني املفضلة كغذاء لكثري من اهلا مات اليباتية و الطحالب.
حيث تراوح

القي ما بني أقال قيمة  14415مليترام/لرت يف ةطة ( 5أمـام لسـان أبـو نعمـة) يف

شهر فرباير  3142وأعلى قيمة  14613مليترام/لرت يف ةطة ( 4أمام مصـرف الـبطس) خـ ا شـهر مـايو
 3142مبتوسط سيو خ ا يف البحرية ( 14211مليترام/لرت).
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 الييرتيتات ()NO2-N
ييتج الييرتي

نتيتة اكسدة البكرتيا للمواو الغري عضوية للحصوا على الطاقة وهذا الغاز بدوره

غري مستقر فهـو يؤكسـد ىل

نـرتات بواسـطة بكرتيـا معييـة أو خيتـزا ىل

معاكسة لألو  .ويعترب غاز الييرتي

أمونيـا بواسـطة بكرتيـا أخـرى

من الغازات السامة ووجووه برتكيزات عالية يؤكد على وجوو مصدر

للتلوث.
حيث تراوح

القـي مـا بـني أعلـى قيمـة  431442ميكروجـرام/لـرت يف ةطـة ( 4أمـام مصـرف

البطس) خ ا شهر نوفمرب  3143بييما مل يت تستيال أ وجوو للييرتيتـات يف اططـات 1و 41واططـة 5
واططات 5و6و 41-5خ ا أشهر أغسطس  3143ونوفمرب  3143ومايو  3142على الرتتيب مبتوسط سـيو
خ ا يف البحرية ( 46454ميكروجرام/لرت).

 اليرتات )(NO3-N
اليرتات هى اكثر صور الييرتوجني ثباتـا فـى البيئـة املا يـة وهـى الغـذاء األساسـى لكثـريا مـن
اهلا مات اليباتية والطحالب.
حيث تراوح

القي ما بني أقال قيمة 14145مليترام/لرت يف ةطة  2يف شهر مـايو  3142وأعلـى

قيمة  14635مليترام/لرت يف ةطة ( 4أمام مصرف البطس) خ ا شهر فرباير  3142مبتوسط سيو خ ا
يف البحرية ( 14442مليترام/لرت).

 الييرتوجني الكلى TN
يتكون الييرتوجني الكلي يف البيئـة املا يـة مـن الييرتوجـني الغـري عضـو (األمونيـا والييرتيـ
واليرتات) والييرتوجني العضو ( يشمال كال املواو العضوية مثال اليوريا ,األمحاض األمييية والربوتييات).
حيث تراوح

القي ما بـني أقـال قيمـة  1411مليتـرام/لـرتيف ةطـة ( 4أمـام مصـرف الـبطس) يف شـهر

نوفمرب  3143وأعلى قيمـة  45411مليتـرام/لـرت يف ةطـة ( 5خـور معيـوف وسـط البحـرية) خـ ا شـهر
فربايــــــــر 3142مبتوســــــــط ســــــــيو خــــــــ ا يف البحــــــــرية ( 5452مليتــــــــرام/لــــــــرت).

6

ب -املركبات الفوسفورية:
يعترب الفوسفور عيصر اساسى للكا يات املا ية ومنوه  .نظرا ألن الفوسفور عيصر غري غازى ويوجد
فى الطبيعية على هيئة أم ح فوسفورية غري ذا بة لذلك فهو بطبعية احلـاا يوجـد برتكيـزات قليلـة فـى
البيئة املا ية .يزواو تركيز الفوسفور فى املسطحات املا ية نتيتـة للصـرف الصـحى أو الصـرف الصـياعى أو
العديد من املشاكال البيئية.

الزراعى مما يؤوى ىل

 الفوسفور الفعاا )(PO4-P
ميثال األورثو فوسفات(الفوسفور الفعاا) أثب

صور الفسفور الغري عضو املوجـوو بالبيئـة املا يـة

ومتثال مياه الصرف املختلفـة مبـا حتتويـه مـن تصـبات أو مبيـدات زراعيـة مصـدرا أساسـيا للفسـفور يف
املسطحات املا ية ىل
حيث تراوح

جانب حتلال بقايا املواو احلية يف البيئة املا ية.

القي ما بني أقال قيمة  343ميكروجـرام/لـرتيف ةطـة ( 5أمـام لسـان أبـو نعمـة) يف شـهر

نوفمرب  3143وأعلى قيمة  44747ميكروجرام/لرتيف ةطة ( 4أمام مصرف الـبطس) خـ ا شـهر أغسـطس
 3143مبتوسط سيو خ ا يف البحرية ( 21436ميكروجرام/لرت).

 الفوسفور الكلى
حيث تراوح

قي الفوسفور الكلى ما بني اقال أقال قيمة  6443ميكروجرام/لـرت يف ةطـة  5خـور

معيوف (وسط البحرية) يف شهر نوفمرب  3143وأعلـى قيمـة  377413ميكروجـرام/لـرتيف ةطـة ( 2أقصـى
مشاا شرل البحرية) خ ا أغسطس  3143مبتوسط سـيو خـ ا يف البحـرية ( 423415ميكروجـرام/لـرت).
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ج -السيليكات الفعالة):(SiO4-Si
تتواجد السيلكات فى الدياتومية غـري املتكلسـة وهـى طحالـب جمهريـة وحيـدة اخلليـة جـدرانها
مشبعة بالسيليكا وتتواجد بالرتبة ,وقدستل
حيث تراوح

السيليكات تركيزات متفاوتة فى مياه البحرية خ ا العـام

متوسطات تركيزات السيليكا بني أقال قيمة  5446مليترام/لرتيف ةطة ( 3أمام األوبرج) يف

شهر فرباير  3142وأعلى قيمة  45453مليترام/لرت يف ةطة ( 4أمام مصرف البطس) خ ا شهر أغسـطس
 3143مبتوسط سيو خ ا يف البحرية ( 1474مليترام/لرت).

الفلزات الثقيلة
أتضح من نتا ج الدراسة احلاليه ما يلي:

 266416ميكروجرام/لرت) مبتوسط سيوى عام للبحريه



تراوح متوسط تركيز احلديد ما بني (56464



تراوح متوسط تركيز امليتييز ما بني ( 65415 – 5457ميكروجرام/لرت) .مبتوسط سيوى عـام للبحـريه



تراوح متوسط تركيز اليحاس ما بني ( 7453 3425ميكروجرام/لـرت) .مبتوسـط سـيوى عـام للبحـريه



تراوح متوسط تركيز الزنك ما بني ( 46443 -2427ميكروجـرام/لـرت) .مبتوسـط سـيوى عـام للبحـريه



تراوح متوسط تركيز الكروم ما بني (5

 35425ميكروجرام/لرت) .مبتوسط سيوى عام للبحريه



تراوح متوسط تركيز الييكال مابني ( 4645 7473ميكروجرام/لرت) مبتوسط سيوى عام للبحريه

 451432ميكروجرام/لرت.
 41456ميكروجرام/لرت.
 5425ميكروجرام/لرت.
 5435ميكروجرام/لرت.

45414ميكروجرام/لرت.

 35415ميكروجرام/لرت.

 2455ميكروجرام/لرت) .مبتوسط سيوى عام للبحريه



تراوح متوسط تركيز الكاوميوم ما بني (4445



تراوح متوسط تركيز الرصاص ما بني ( 414454 -61467ميكروجرام/لرت) .مبتوسط سيوى عام



 14612ميكروجرام/لرت) .مبتوسط سيوى عام للبحريه

 344ميكروجرام/لرت.
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املبيدات
املبيدات الكلية ومركبات ثيا ى الفيييال متعدوة الكلور مبياه حبرية قارون خ ا 3142 - 3143
تراوح جمموع تركيزات مركبات فيييال متعدوة الكلور ( )PCBsمابني  3455نانوجرام/لرت عيد
ةطة قارون  7ىل

 41422نانوجرام/لرت عيد ةطة قارون  2مبتوسط  6472نانوجرام/لرت وتركيزات مركبات

املبيدات الكلية ( )TPمابني  4473نانوجرام/لرت (ةطة قارون  )41ىل

 41447نانوجرام/لرت (ةطة قارون )4

مبتوسط  6425نانوجرام/لرت.

اهليدروكربونات البرتولية
املواو اهليدروكربونية البرتولية مبياه حبرية قارون خ ا 3142 - 3143
تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواو اهليدروكربونية الذا بة فى مياه حبرية قارون مابني 1465
ميكروجرام/لرت عيد قارون  1ىل

 3457ميكروجرام/لرت والىت مت رصدها عيد قارون  5مبتوسط كلى لميع

عييات البحرية يبلغ  4436ميكروجرام/لرت.

امليكروبيولوجى
تعترب مياه اجملارى واحدة من أخطر املشاكال على الصحة العامة فى معظ ووا العامل الثالث ,ألن أغلب
هذه الدوا ليس لديها شبكات صرف صحى متكاملة  ,بال وفى بعض املدن التوجد شبكات صرف صحى
وحتتوى مياه اجملارى على كمية كبرية من املركبات العضوية واعداو رهيبة من الكا يات احلية الدقيقة
اهلوا ية وال هوا ية وتؤثر هذه الكا يات يف املركبات العضوية والغري عضوية مسببة نقصا يف االوكستني
ىلذا ألقي

يف البحريات وبذلك ختتيق الكا يات التي تعيش فيها وقد متوت .وعيد موت الكا يات البحرية

تبدأ البكرتيا أو الكا يات الدقيقة التي تعمال الهو يا بتحليلها ةدثة تعفن وفساوا يف طبيعة املياه.


أوضح

نتا ج الدراسة البكرتيولوجية على مياه حبرية قارون خـ ا الفـرتة مـن صـيف  3143ا

ربيع 3142م ,أن العدو االحتما

لبكرتيا القولون الكلية فـى حبـرية قـارون تـراوح بـنيx 44 - 44
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 411 /541س  , 2أما باليسبة لبكرتيا القولون الربازيـة فقـد تراوحـ
 411س  , 2بييما كان


أعـداوها بـني /341x 52 - 5

أعداو السبحيات الربازية بني  411 /541 x 44 - 45س . 2

ومن امل حظ أن اططة رق  ( 4أمام مصـرف الـبطس) سـتل
التلوث باليسبة للبحرية وذلك يرجع ا

اعـداو أعلـى للبكرتيـا الدالـة علـى

تأثرها مبيـاه الصـرف الصـرف الزراعـى ملصـرف الـبطس

وماحتملة من تلفات الصرف الصحى.


وعيد تطبيق معايري الووة للمياه فان أعداو البكرتيا الدالة على التلوث مبياه حبرية قارون زاوت
عن احلدوو املسموح بها فى موس الصيف فيما عدا اططة رق اططة رق ( 2أقصى مشـاا شـرل
البحرية) و اططة رق اططة رق (5أمام لسان أبو نعمة) اططة رق ( 6مشـاا جزيـرة القـرن-وسـط
البحرية) اططة رق ( 1غرب البحرية) ,أما فى فصال اخلريـف فقـد زاوت عـن احلـدوو املسـموح بهـا
فيما عدا اططة رق ( 2أقصى مشاا شرل البحرية) و اططة رق ( 5أمام لسان أبو نعمـة) و اططـة
رق ( 1غرب البحرية) و اططة رق  ( 41م حة ميزار -أقصى غرب البحـرية) .وفـى فصـال الشـتاء
زاوت عن احلدوو املسموح بها فيما عدا اططة رق ( 5أمام لسان أبو نعمة) و اططة رقـ ( 5أمـام
قرية مصر للتعمري) و اططة رق ( 1غرب البحرية) و اططة رق  ( 41م حة ميزار -أقصـى غـرب
البحرية) .أما فى فصال الربيع فقد زاوت عن احلدوو املسموح بهـا  ,فيمـا عـدا اططـة رقـ

(5خـور

معيوف  -وسط البحرية) و اططة رق ( 6مشاا جزيرة القرن -وسط البحرية) و اططة رق ( 1غـرب
البحرية) .وذلك لبعد هذه املواقع عن املصارف والـىت تعتـرب املصـدر الر يسـى للتلـوث بـالبحرية,
ومن امل حظ زياوة أعداو السبحيات الربازية وذلك لقدرتها على حتمال امللوحة العالية.

اهلا مات اليباتية
تشكـال اهلا مـات اليباتيـة جـزءا أساسيـا إلنتــاج املـواو العضويـة بالبحـرية  ,كمـا متثــال املستــوى األوا
من اهلـرم الغذا ــى وكـذلك تكــون الغــذاء األساســى للكا يــات احليوانيــة بالبحيــرة  -كمــا يشكــال
الب نكتـون اليباتـى واحليوانـى الغـذاء األساسـى لألمسـاك السا ـدة بالبحيـرة.
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أسفرت اليتا ج عن تعريف  13نوع من العوالـق اليباتيـة ببحـرية قـارون خـ ا املواسـ املختلفـة (-3143
 )3142و التي تيتمى ىل

سبعة عا ت أساسية ( 53نوعا مـن الـدياتومات  1نـوع مـن الطحالـب اخلضـراء

املزرقة  45نوعا من الطحالب اخلضراء  44انوع من السوطيات و 41أنواع من الطحالب الذهبية و 4انواع من
الكريبتوفيسى و 5أنواع من الطحالب االيوجلييية) ويعترب هذا الرتكيب معيـارا للتيـوع البيولـوجي فـى
مياه البحرية حبيث ان كثرة عدو األنواع وليال على زياوة التيوع البيولوجي فى امليطقة وقلـة العـدو تعـد
مؤشر لوجوو عوامال مؤثرة على هذا التيوع.
يتفق مع هذه الدراسة ما قام به العديد من الباحثني حوا وراسة التيوع البيولوجي للها مـات اليباتيـة
يف حبرية قارون مثال  ((Abdel-Malak & Ishak, 1980و (Abdel-Malak, 1982).كما قام أيضـا((Abdel-
Malak, 1980بتعريف وعد اهلا مات اليباتية ملعرفة الانب البيولوجي لبحرية قارون.
وقد أظهرت اليتا ج ازوهـار للعوالـق اليباتيـة خـ ا موسـ الشـتاء حيـث بلغـ

كثافتهـا 41 x 5635
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خلية/لرت بييما كان موس الربيع هو األفقر بالعوالق اليباتية  5 41 x 3551خلية/لرت.
أظهرت نتا ج توزيعات العد الكلى للعوالق اليباتية خـ ا فـرتة الدراسـة أن أقصـى كثافـة لـه سـتل
اططة رق ( 4أمام مصرف البطس) حيث بلغ

 5 41 x 4151خلية/لرت ,ث تياقص ىل

يف

أونـى كثافـة هلـا يف

اططة رق ( 6مشاا جزيرة القرن(وسط البحرية) بقيمـة  5 41 x 75خليـة/لـرت .أمـا عـن التوزيـع الغـرايف
للعوالق اليباتية فقد كان الانب الشرقي للبحرية يشهد ازهارا ملحوظا فى كثافة العوالـق اليباتيـة وكـان
هياك شبة جتانس بني اططات يف حني ان الانب الغربى كان

تقال فيه كثافة العوالق اليباتيـة بـدءا مـن

اططة رق ( 6مشاا جزيرة القرن بوسط البحرية) وحىت اططة رق ( 41م حة ميزار (أقصى غرب البحرية)
 .كما لوحظ أن مصرف البطس كان اقال كثافة للعوالق اليباتية من اططات املرصووة يف شرل البحرية بدءا
من اططة رق ( 4أمام مصرف البطس) وحتي اططة رق ( 5خور معيوف (وسط البحرية) ورمبا يرجع ذلك
ايل ارتفاع قي الشفافية وزياوة املواو العضـوية واخـال املصـرف كمـا ان سـرعة تيـارات امليـاه هلـا اثـر علـى
معدالت تكاثر هذه العوالق  ,حيث ان ركوو املياه اليسبي يسمح باالزوهار الطحلبي .كما لـوحظ ان كثافـة
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العوالق اليباتية يف مصرف الواو اقال من اططـات املرصـووة يف غـرب البحـرية بـدءا مـن اططـة رقـ 6
(مشاا جزيرة القرن(وسط البحرية) وحتي اططة رق ( 41م حة ميزار (أقصى غرب البحرية(.
تباول

السوطيات والدياتومات السياوة خ ا املواس املختلفة فقد ساوت السـوطيات فـى معظـ فصـوا

السيه (الصيف واخلريف والربيع) وساوت الدياتومات يف فصال الشتاء فقط.
و بياءا علي املتوسط السيو فقد ساوت السـوطيات عـن بـاقي اجملموعـات مكونـة نسـبة قـدرها  %51مـن
اجملموع الكلي للعوالق اليباتية بييما جاءت الـدياتومات يف املركـز الثـاني مكونـا نسـبة قـدرها  % 24مـن
اجملموع الكلي للعوالق اليباتية  .يوضحان كثافة اجملموعـات املختلفـة املكونـة للعوالـق اليباتيـة و اليسـبة
املئوية هلا ببحرية قارون خ ا املواس املختلفة .حيث أظهرت نتـا ج الفحـص املعملـي أن قيمـة املتوسـط
السيوى لكثافة السوطيات كان اعلي من باقي اجملموعات حيث قدر بـ  5 41x 3374خلية/لرت.

اهلا مات احليوانية

اهلا مات احليوانية هي كا يات حية حيوانية تعيش ها مـة يف البيئـات املا يـة املختلفـة سـواء كانـ

بيئات حبرية أو مياه عذبه أو تتلطة  .وتتميز اهلا مـات احليوانيـة بعـدم قـدرتها علـي احلركـة املوجهـة
كونها تتحرك تبعا حلركة التياراملـا ي  .وترجـع أهميتهـا ىليل أنهـا متثـال احللقـة الثانيـة يف قاعـدة اهلـرم
الغذا ي يف البيئة املا يــة بعد اهلا مات اليباتية .

اليتا ج:
-

بلغ متوسط كثافة اهلوا

للهوا

احليوانية خ ا فرتة الدراسة  4134414كا ن/م .2كان

احليوانية خ ا فصال الشتاء حيث بلغ

متوسط حوا

أعلى كثافة

 4241311كا ن/م 2وت ه فصال

الربيع ,بييما ستال فصلى الصيف واخلريف أقال متوسط كثافة للها مات احليوانية وكان
متوسط كثافة ( 4273174كا ن/م )2فى اططة  , 4بييما ستل
-

أعلى

اططة  1أقال متوسط كثافة.

التيوع املومسى للها مات احليوانية فى حبرية قارون:
تواجدت اجملموعات الر يسية للهوا

احلبوانبة فى حبرية قارون بيسب تتلفة من فصال ىل

خ ا الدراسة حيث ساوت جمموعة  Rotiferaخ ا فصـال الصـيف و قـد كونـ
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حـوا

أخر

 % 73مـن

العدو الكلى للهوا
لتكون حوا

احليوانية .بييما ىلزوهرت جمموعة  Protozoaفى فصـلى الشـتاء و الربيـع

 %64و  %62من العدو الكلى للهوا

احليوانية على الرتتيب .بييما كان

السياوة

فى فصال اخلريـف لريقـات اجملموعـة الغـري ب نكتونيـة لتمثـال  %52مـن العـدو الكلـى للهـوا
احليوانية.

احليوانات القاعية

متثال األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحرية فهى ىلحدى احللقات اهلامة يف السلسلة الغذا ية حيث
تيتشر عاوة بكثرة يف مياطق املد والزر كما انها تغطى معظ قيعان البيئات املا ية وتعترب غذاءا هاما
ومفض عيد كثري من احليوانات البحرية االقتصاوية كما أن بعضها ميكيه مقاومة التلوث ويعترب كاشفا له
يعترب جمتمع الفقاريات القاع من املؤشرات اليدة الدالة على نوعيه املياه وخصوبة البحريات .وذلك ألن
الثبات اليسىب فى تواجده على قاع البحريات باملقارنة باهلا مات عجعله يعكس الصورة احلقيقية خلواص
ك من عموو املياه والرتبة فى املكان املتواجد به .باالضافه ىل

ذلك تلعب حيوانات القاع وورا هاما فى

اهلرم الغذا ى حيث تعترب غذاء اساسيا لكثري من األمساك ذات األهمية األقتصاويه.
 مت تستيال  46نوعا من احليوانات القاعية ببحرية قارون خ ا مدة الدراسة ( 4جوفمعويات  5مفصليةاألرجال و  5ويدان حلقية و  7رخويات ) .تتفق اليتا ج حوا أنواع و أجياس احليوانات القاعية مع ما أشارت
ىللية أحباث أخرى يف حبرية قارون فقد أشار

لتستيال

و

عدو  44و  45نوعا من كا يات القاع الكبرية بالبحرية
التغريات املومسية يف اطصوا القا

للحيوانات القاعية ببحرية قارون خ ا مدة الدراسة قد أظهرت

اليتا ج ازوهار هذه ال فقاريات القاعية خ ا موس اخلريف حيث بلغ

كثافته قدرها  561كا ن/م3

بييما كان موس الصيف هو األفقر بهذه احليوانات ( 455كا ن/م.)3
احتفظ

اططة رق ( 7أمام مصرف الواوى) بأعلى ةصوا قا

قدره  4151كا ن/م 3بييما كان

رق  2أقصى مشاا شرل البحرية هي األفقـر بهـذه الكا يـات ( 451كـا ن/م .) 3تباولـ

اططـة

اجملـاميع املكونـة

ل فقاريات القاعية الكبرية السياوة خ ا املواس املختلفة و بياءا علي املتوسـط السـيو سـاوت مفصـلية
األرجال باقي اجملموعات مكونة  %2246من اجملموع الكلي ل فقاريات القاعية بييما جاءت يف املركز الثاني و
الثالــث كــال مــن الرخويــات و الديــدان احللقيــة مكونــا نســبة قــدرها  2341و  %2445مــن اجملمــوع الكلــي
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ل فقاريــات القاعيــة علــى التــوايل بييمــا كون ـ

الوفمعويــات نســبة قــدرها  %344مــن اجملمــوع الكلــي

ل فقاريات.
كون

مفصلية األرجال ممث بـ  5أنـواع حـوايل  %2246مـن اجملمـوع الكلـي ل فقاريـات القاعيـة بـالبحرية.

رصدت اعلي كثافة هلذه األنواع خ ا موس اخلريف (متوسط  515كا ن/م ) 3بييمـا سـتال أقـال كثافـة
قدرها  5كا ن/م 3خ ا موس الصيف .وتبني أن نوعى
هما األكثر انتشارا بالبحرية .كان لـ

و
السياوة املطلقة علي باقي األنـواع مكونـا

 % 5143من اجملموع الكلي مفصلية األرجال خ ا مدة الدراسـة و رصـدت أعلـي كثافـة لـه باططـة رقـ 7
خ ا فصال اخلريف ( 5231كا ن/م ) 3وكان

امليطقة غرب البحـرية هـي األغـه بهـذا اليـوع عيـد املقارنـة

بامليطقتان وسط و شرل البحرية .كون اا

حوايل  % 5من اجملموع الكلي مفصلية األرجال
) حيث رصد السـياوة املطلقـة ملفصـلية

خ ا مدة الدراسة .وتتفق هذة الدراسة مع

األرجال على باقي اجملموعات مكونة أكثر من  % 11من اجملموع الكلي ألعداو كا يات القاع ببحـرية قـارون .
و

وستال  7أنـواع مـن مفصـلي األرجـال وكـان نـوعى

همـا

األكثر انتشارا بالبحرية.
كون

الرخويات ممث بـ  7أنواع حوايل  %2341من اجملموع الكلـي ل فقاريـات القاعيـة الكبـرية بـالبحرية

خ ا ذلك مدة الدراسة ووصل

اعلـي كثافـة هلـا خـ ا فصـلي اخلريـف والشـتاء (311و  315كـا ن/م)3

بييما كان فصال الصيف هو األفقر ( 435كا ن/م )3بهذه الكا يات ال فقارية  ,و كان نوعى
و

هما األكثـر انتشـارا بـالبحرية .كـون

حـوايل

 % 5542من اجملموع الكلي للرخويات بالبحرية رصدت أعلي كثافة له مبيطقة أقصي شـرل البحـرية حيـث
وصال اكرب قيمة قدرها  651كا ن/م 3باططة رق  4خ ا موس الربيع .مثال

حـوايل

 % 2145من اجملموع الكلي للرخويات بـالبحرية خـ ا مـدة الدراسـة رصـدت أعلـي كثافـة لـه قـدرها 561
كا ن/م 3باططة رق  5خ ا موس الشتاء .
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ستل

 5أنواع من الديدان احللقية مكونا  %2445من اجملموع الكلي ل فقاريات القاعية ببحرية قارون وكان

هو موس الشتاء هو موس ازوهار هذه الكا يات بالبحرية حيث بلغ

كثافتها  351كا ن/م 3بييما كان

موس الصيف هو األفقر بهذه االفقاريات القاعية .
الديدان احللقية املرتبة الثانية بعد مفصلية األرجال حيث كون

احتل

 % 545من اجملموع الكلي

حليوانات القاع و  % 7من جمموع أوزان الفقاريات القاع الكبرية على التوايل .وستل
القا

أعلى قيمة للمحصوا

هلذه الديدان قدره  4151كا ن/م 3باططة شرل البحرية .

اليباتات املا ية
أوضح

الدراسات اليباتية مليطقة قارون توضح آن الغطاء اليباتي متيـاثر جـدا يف البيئـات الصـحراوية ,

ويقتصر ىل

حد كبري يف بعض مياطق جبال قطرانى أو مياطق الكثبان الرملية القريبة من شـاط

حبـرية

قارون
ويتكون الغطاء اليباتي بـالقرب مـن البحـرية مـن األنـواع
مع وجوو كثافة من اليوع
وفى املياطق الزراعية حوا البحرية هياك جبانب الغطاء الطبيعي املكون من بعـض جانـب األنـواع الربيـة
هياك تيوع كبري مـن اليباتـات املا يـة أو الرطبـة مثـال
وفــى امليــاطق املتامخــة هلــا يتواجــد بكثــرة وييتشــر األنــواع
فهياك  5أنواع نباتية مهيميـة علـى الغطـاء اليبـاتي
بالبحرية وعلى شواطئها

الرواسب
ثانيا :الرواسب القاعية
مت مجع عييات الرواسب القاعية من البحرية وليفس املواقع الىت مت مجع عييات املياه ميها بإستخدام
الكباش اخلاص بذلك بغرض ىلجراء التحاليال والقياسات املختلفة عليها -:

اليتا ج واملياقشة
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 احلت احلبيىب
-4احلت الرملي )(Sand
أوضح

الدراسة أن الرسوبيات القاعية لبحرية قارون حتتو علي احلتـ الرملـي مبتوسـطات تـرتاوح مـا

بني اعلي قيمة  %51472عيد ةطة رق ( )5بداية غرب البحرية و اقال قيمة هلا  %55417عيد ةطة رقـ ()5
بوسط البحرية .
-3احلت اخلشن
أوضح

الدراسة أن الرسوبيات القاعية لبحرية قارون حتتو علي احلت اخلشن مبتوسطات ترتاوح ما بـني

اعلي قيمة  %35413عيد ةطة رق ( )2بشرل البحرية و اقال قيمة هلا  %1411عيد بعض املياطق بالبحرية.
-2احلت الياع
أوضح

الدراسة أن الرسوبيات القاعية لبحرية قارون حتتو علي احلت الياع مبتوسطات ترتاوح ما بـني

اعلي قيمة  %23463عيد ةطة رق ( )4أقصي شرل البحرية و اقال قيمة هلا  %1442عيـد ةطـة ( )6بشـماا
وسط البحرية .
الكربون العضو و اطتو العضو
ول

اليتا ج علي ان املتوسط السيو طتو املاوة العضوية برسوبيات قاع حبرية قارون يرتاوح بني اعلـي

قيمة  %5411عيد ةطة ( )4أمام مصرف البطس ,و اقال قيمة  %3455عيد ةطة ( )5بو سط البحرية.
بييما تراوح

متوسطات نسبة الكربون العضو لرسوبيات قاع البحـرية مـابني بـني اعلـي قيمـة %5433

عيد ةطة ( )4أمام مصرف البطس  ,و اقال قيمة  % 4453عيد ةطة ( )5بوسط البحرية.
اطتو املا ي املطلق

ول

نتا ج رصد اطتو املا ي املطلق لرسوبيات قاع حبرية قارون أن اعلي قيمة للمتوسط السيو ستل

 %61444عيد ةطة ( )6بشماا وسط البحرية ,واقال قيمة  %26455عيد ةطة ( )7أمام مصرف الواو .

مركبات الفوسفور والييرتوجني
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 .4الفسفور العضو :
تراوح

متوسطات تركيزات الفسفور العضو لرسوبيات حبـرية قـارون مـا بـني أقـال قيمـة 47244

ميكروجــرام/جــرام يف ةطــة ( 5وســط البحــرية) يف شــهر أغســطس  3143وأعلــى قيمــة 35145
ميكروجرام/جرام يف ةطة ( 7أمام مصرف الـواو ) خـ ا فربايـر  3142مبتوسـط سـيو خـ ا يف
البحرية ( 32445ميكروجرام/جرام).
 .3الفسفورالغري عضو (األرثو فوسفات):
تراوح

متوسطات تركيزات الفسفور الغري عضو لرسوبيات حبرية قارون مابني أقـال قيمـة 41243

ميكروجرام/جرام يف ةطة ( 5خور معيوف وسط البحرية) يف شهر فرباير  3142وأعلى قيمة 47546
ميكروجرام/جرام يف ةطة ( 4أمام مصرف الـبطس) خـ ا شـهر أغسـطس  3143مبتوسـط سـيو
خ ا يف البحرية ( 425ميكروجرام/جرام).
 .2الفسفور الكلي:
تراوح

متوسـطات تركيـزات الفسـفور الكلـي لرسـوبيات حبـرية قـارون مـابني أقـال قيمـة 21746

ميكروجــرام/جــرام يف ةطــة ( 5وســط البحــرية) يف شــهر أغســطس  3143وأعلــى قيمــة 56343
ميكروجرام/جرام يف ةطة ( 7أمام مصرف الـواو ) خـ ا فربايـر  3142مبتوسـط سـيو خـ ا يف
البحرية ( 266472ميكروجرام/جرام).
 .5الييرتوچني الكلي:
توضح اليتا ج ىلن الرسوبيات السطحية لبحرية قارون حتتو على تركيزات مواو نيرتوچييية أعلـى
بكثري من املواو الفسفورية .ومع أن الييرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية قارون له توزيعـا ميتظمـا
خ ا مدة الدراسة ويف القطاعات املختلفة واخال البحرية ىلال أن هياك زياوة واضـحة يف ةطتـي  4و7

ُ
املقابلتان ملصريف البطس والواو على الرتتيب وقـد سـتل

أقـال قيمـة  511ميكروجـرام/جـرام يف

ةطة ( 1غرب البحرية) يف شهر أغسطس  3143وأعلـى قيمـة  4516ميكروجـرام/جـرام يف ةطـة 4
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(أمـــام مصـــرف الـــبطس) خـــ ا ذات الشـــهر مبتوســـط ســـيو خـــ ا يف البحـــرية (443546
ميكروجرام/جرام).

 الفلزات الثقيلة


تراوح متوسط تركيز احلديد ما بني (1464



تراوح متوسط تركيز امليتييـز مـا بـني (536472 – 453455ميكروجـرام/جـ ) .مبتوسـط سـيوى عـام



تراوح متوسط تركيز اليحاس ما بني ( 65476 47453ميكروجرام/ج ) .مبتوسط سيوى عام للبحريه



تراوح متوسط تركيز الزنك ما بني ( 44541 -35444ميكروجرام/ج ) .مبتوسـط سـيوى عـام للبحـريه



تراوح متوسط تركيز الكروم ما بني (35434

 65451ميكروجرام/ج ) .مبتوسط سيوى عام للبحريه



تراوح متوسط تركيز الييكال مابني ( 55455 45452ميكروجرام/ج ) مبتوسط سيوى عام للبحريه

 31413ميكروجرام/ج .

 3145ميكروجرام/ج ) مبتوسـط سـيوى عـام للبحـريه

للبحريه  233467ميكروجرام/ج .
 51473ميكروجرام/ج .
 51412ميكروجرام/ج .

 55452ميكروجرام/ج .
 23452ميكروجرام/ج .



تراوح متوسط تركيز الكاوميوم ما بني (14372



تراوح متوسط تركيز الرصاص ما بني ( 3545 -46445ميكروجرام/ج ) .مبتوسط سيوى عام للبحريه



 14255ميكروجرام/ج ) .مبتوسط سيوى عام للبحريه

للبحريه  1451ميكروجرام/ج .
31453ميكروجرام/ج .

تراوح متوسط تركيز الز بق ما بني (14112

 14156ميكروجرام/ج .

44235ميكروجرام/ج ) .مبتوسط سيوى عام

املبيدات

املبيدات ومركبات البايفيييال متعدوة الكلور الذا بة فى رواسب حبرية قارون خ ا 3142 - 3143
تراوح جمموع تركيزات مركبات فيييال متعدوة الكلـور ( )PCBsمـابني  14113نـانوجرام/جـرام عيـد ةطـة
قارون  5ىل

 14241نانوجرام/جرام عيد ةطة  5مبتوسط  14414نانوجرام/جرام وتركيزات مركبات املبيـدات

الكلية ( )TPمابني  14155نـانوجرام/جـرام (قـارون  )3ىل

 14335نـانوجرام/جـرام (قـارون  )5مبتوسـط 14425
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نانوجرام/جرام .كما تراوح

جمموع مركبات  PCBs & TPمابني  14474نـانوجرام/جـرام أمـام قـارون  5ىل

 14551نانوجرام/جرام عيد ةطة قارون  5مبتوسط كلى  14236نانوجرام/جرام.

اهليدروكربونات البرتولية
املواو اهليدروكربونية البرتولية فى رواسب حبرية قارون خ ا 3142 - 3143
ستل

متوسطات مستويات املواو اهليدروكربونية الكلية برواسب البحرية املختلفة مابني 1417

ميكروجرام/جرام مستلة عيد ةطة قارون  6ىل

 1445ميكروجرام/جرام مستلة عيد قارون  2مبتوسط كلى

 1443ميكروجرام/جرام.
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