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

ملخص
التقرير السنوى ()3102-3103
لربنامج الرصد البيئى للبحريات الشمالية
" حبيـرة مريوط"
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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  ,وميثل الغطدا

النباتى حواىل  %93.6من املساحة الكلية للبحرية.
احملطة

األحواض

Location

6

احلوض الرئيسي

اول مزرعة  6333فدان (شادر السمك)
أخر مزرعة  6333فدان (احلباسات)

8

أمام مصر

3
4

مشال شرق صوبري أبو اخلري

5

نصف حوض 3333فدان

9

احلوض اجلنوبي

7

احلوض الشمايل الغربي

6
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القلعة

أمام طلمبات املكس

أول حوض  5333فدان

أخر حوض 5333فدان أمام جنع الشراربة
أمام التنقية الغربية

وسط حوض  8333فدان

63

جدول بامسا ومواقع حمطات الررد ببحرية مريوط
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النتائدج واملناقشدة
اخلصائص اهليدروصيميائية

درجة احلرارة

درجة حرارة املياه من أصم العوامل املدثررة علدى البي دة املائيدة صكدل حيد

تدثرر علدى نشداط صدل

صذا باإلضافة لتأرريصا على صل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه حي

سجل أقل درجة حدرارة

الكائنات احلية املوجودة يف املسطحات املائية من أمساك وصدوام حيوانيدة وصائمدات نباتيدة وبكترييدا.
( 64.33درجة م وية) مسجلة يف احملطة ( 5منتصف حوض الدد  9333فددان) خدلل شد ر فيايدر 8363
بينما صانت القيمة العظمى (33.53درجة م ويدة) مسدجلة يف حمطدة ( 6اول حدوض الدد  6333فددان)

خلل ش ر أغسطس  8368وصان املتوسط السدنوي العدام لدرجدة حدرارة ميداه البحدرية  84.33درجدة

م وية .

شفافية املياه

تعي درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضو علدى النفداذ خدلل امليداه حيد

شفافية املياه تقربيا باحملطات( 9 ,3امام مصر

سدجل إنعددام قديم

القلعة وامام حمطدة طلمبدات املكدس ) خدلل شد رى

اغسطس ونوفمي  8368بينما سجلت أعلى قيمة  853سم يف حمطة  ( 6مشال احلوض الغربى) خدلل
ش ر مايو  8363مبتوسط سنوي عام يف البحرية  94.75سم.

امللوحة

يقصد مبلوحة املياه جمموع االملح الذائبة فى املياه (روديوم و بوتاسيوم و صالسديوم و ماغنسديوم

باالضافة اىل صلوريدات وصربوندات وبيكربوندات وصييتدات) باالضدافة اىل العناردر الشدحيحة واالمدلح
القلعدة)

املغذية ,حي سجلت درجة امللوحة بني أقل قيمة  6.95جم  /لدرت يف حمطدة ( 3أمدام مصدر
ُ
خلل ش ر أغسطس 8368بينما سجلت أعلى قيمة  9.29جم  /لرت يف حمطة ( 8حوض الد  6333فدان -
احلباسات) خلل ش ر أغسطس 8368مبتوسط عام يف البحرية  3.92جم  /لرت.

درجة التوريل الك ربي

درجة التوريل الك ربدي تعدي عدن قددرة امليداه لتورديل ا للتيدار الك ربدى  ,والد

تتدارر بكميدة

االيونات وحرصت ا وتكافثصا ودرجة احلرارة .يف الدراسة احلالية سجلت درجة التورديل الك ربدي أقدل
ُ
قيمة ( 3.33مللي سيمن/سم) يف حمطة ( 3أمام مصر القلعة) خلل فياير 8363بينما سجلت أعلى
قيمددة (68.39مللددي سدديمن/سددم) يف حمطددة ( 8حددوض الددد  6333فدددان  -احلباسددات) خددلل شدد ر

أغسطس 8368وصان املتوسط السنوي العام يف البحرية  9.43مللي سيمن/سم.

ترصيز أيون اهليدروچني )(pH

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

االمساك ما بني  , 2-9.5والدراسة احلالية تتفق مع الدراسات السابقة حي

أوضحت الدراسة أن ميداه

البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتراوحت قيم ترصيز أيون اهليدروجني مليداه البحدرية بدني أقدل قيمدة
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 7.49يف حمطة ( 9امام طلمبات املكس) يف ش ر فياير  8363وأعلدى قيمدة  2.75يف حمطدة ( 4مشدال

شرق صوبرى ابو اخلري) يف ش ر أغسطس.8368مبتوسط سنوي عام يف البحرية .2.84

األصسچني الذائب )(DO

األصسچني الذائب يلعب دور صبري فى بقا الكائنات احلية فى املياه صما يثرر على اخلصائص الكيمائية

والفزيائية واحليوية  ,ويتارر وجود االصسجني الدذائب فدى امليداه مبعددالت البندا الضدوئى والتدنفس
وتبادل الغازات بني اهلوا وسطح امليا  ,وأوضحت نتائج الدراسدة احلاليدة أنده يتلشدى اامدا أمدام
مصر

القلعة وامام طلمبات املكس طوال العام وصانت اعلى قيمة  64.88مليجرام/لدرت يف حمطدة 6

(حوض الد  6333فدان) مبتوسط سنوي عام  5.28مليجرام/لرت.

األصسچني املست لك بيولوجيا )(BOD

األصسچني املست لك بيولوجيا يعي عن صمية االصسجني املست لك بواسطة الكائنات الدقيقدة  ,ويعتدي
الزيادة فى ترصيز االصسجني املسدت لك بيولوجيدا دليدل علدى تلدوا امليداه.أوضدحت نتدائج الدراسدة

احلالية أن أقل قيمةمت تسجيل ا  8.64مليجرام/لرت يف حمطة ( 7اول حوض الد  5333فدان) خلل ش ر

فيايددر  8363وأعلددى قيمددة  786.33مليج درام/لددرت يف حمطددة ( 3أمددام مصددر
مايو 8363مبتوسط سنوي عام يف البحرية ( 58.62مليجرام/لرت).

القلعددة) خددلل ش د ر

األصسچني املست لك صيميائيا )(COD

األصسچني املست لك صيميائيا يعي عن صمية االصسجني املست لك الصسدة املواد العضوية وحتويل ا اىل

رانى اصسيد الكربون وما  ,وصلما قل ترصيز االصسجني املست لك صيميائيا صان دليل على جودة املياه.

تراوحت قيم األصسيجني املست لك صيميائيا بني أقل قيمة  48.97مليجرام/لرت يف حمطدة ( 6بداحلوض

الغربى) خلل ش ر مايو  8363وأعلى قيمة  568.33مليجرام/لرت يف حمطة ( 9أمام طلمبدات املكدس)
خلل ش ر نوفمي  8368مبتوسط سنوي عام يف البحرية (  656.33مليجرام/لرت)

الكييتيدات )(H2S

توجد فدى امليداه فدى ردورة صييتيدد اهليددروجني  ,والدذى يندتج بواسدطة البكرتيدا املوجدودة فدى
الرسوبيات وال

تعمل على حتويل الكييتات اىل صييتيدات وذلدك للحصدول علدى االصسدجني  ,صمدا

ميكن ان توجد الكييتيدات من خلل مياه الصر

الصحى والصناعى ,ويعتي صدذا املرصدب صييتيدد

اهليدروجني الذائب فى املا سام للمساك والكائنات املائية.

ويف الدراسة احلالية مل يتم تسجيل للكييتيدات مبعظدم حمطدات البحدرية باسدتثنا حمطدة  3أمدام

مصر

القلعة و حمطة  ( 9نتيجة إللقا مياه رر

رحي عن طريدق حمطدات رفدع بدالقرب مدن صدذه

احملطة) وصانت القيم املسجلة بني  9.85و 869.42مليجرام/لرت على الرتتيب خلل ش ر فياير 8363

و مايو  8363باحملطة ( 3امام مصر

مليجرام/لرت.

القلعة) وصان املتوسط السنوي العام يف احلوض الرئيسدى 45.95

الكلورفيل – أ ,املواد العالقة الكلية واألملح املغذية
الكلورفيل-أ

4

وصو الصبغة املوجودة فى اهلائمات النباتية وميكن االستدالل من خللة على النشاط احليوى باملياه.

وقد مت تسجيل أقل قيمه مطلقة 6.36ميكروجرام/لرت باحملطة ( 2احلوض اجلنوبى) فى شد ر ندوفمي

وأعلى قيمده مطلقده 696.23ميكروجدرام/لدرت باحملطده (5منتصدف احلدوض الرئيسدى) بشد ر مدايو ,
معطيا متوسط سنوى عام للبحرية 89.64ميكروجرام/لرت.

املواد العالقة الكلية)(TSM

سدجلت املددواد العالقددة الكليدده أقددل قيمدده للمحتددوى 66.63مليجددرام/لددرت باحملطددة  ( 2احلددوض

اجلنوبى) وذلك خلل ش ر مايو بينما أصي قيمه حملتوى العالقة الكليه صانت 649.65مليجدرام/لدرت

باحملطة (9أمام طلمبات املكس) فى ش ر فياير  ,مبتوسط سنوى عام للبحرية 43.3مليجرام/لرت.

االملح املغذية

اثل املرصبات الذائبة فى املياه الطبيعية وتعتدي صدى املصددر الرئيسدى لتغذيدة الكائندات احليدة

بالبي ة املائية خصورا البكرتيا والطحالب  ,صمدا تلعدب دور رئيسدى فدى عمليدة التمثيدل الغدذائى
للنباتات واحليوانات فى صذه البي ة ,واثل صذه االملح فى [مرصبات فوسدفورية  ,سدليكا  ,امونيدا,

والنيرتيتات ,نرتات ,نتيرتوجني صلى ]

االمونيا )(NH4-N

االمونيا احدى رور النتريوجني املفضلة صغذا لكثري من اهلائمات النباتية و الطحالب حيد

سدجلت

األمونيا أقل ترصيز  3.33مليجرام/لرت باحملطة ( 8احلباسات السمكية) بش ر نوفمي بينما أعلى ترصيز
صان 65.26مليجرام/لرت باحملطة (3أمام مصب مصر
متوسط سنوى عام للبحرية 8.84مليجرام/لرت.

النيرتيت

تفاوتددت قدديم النرتيتددات بدرجددة صبددرية حي د

3.76ميكروجرام/لرت باحملطة ( 3أمام مصب مصر

القلعه) وذلك فدى شد ر مدايو  ,معطيدا بدذلك

تراوحددت قدديم الرتصيددزات بددني أقددل قيمدده مطلقدده
القلعة) وأعلى قيمه صانت 483.26ميكروجرام/لرت

باحملطة ( 7احلوض اجلنوبى) معطيا متوسط سنوى عام للبحرية  72.43ميكروجرام/لرت.

النرتات )(NO3-N

النرتات صى اربت رور النيرتوجني فى البي ة املائية وصدى الغدذا االساسدى لكثدريا مدن اهلائمدات

النباتية والطحالب .وقد سجلت النرتات أقل ترصيز 3.337مليجرام/لرت باحملطة (3أمام مصدب مصدر

القلعه) وذلك فى ش ر أغسطس ,بينمدا أعلدى ترصيدز صدان  6.36مليجدرام/لدرت باحملطدة ( 5احلدوض

الرئيسى) وذلك فى ش ر نوفمي معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية 3.87مليجرام/لرت.

النيرتوجني الكلى TN

سجل النيرتوجني الكلى أقل ترصيز 8.92مليجرام/لرت باحملطة ( 8احلباسات) وذلك فى ش ر أغسدطس,

بينما أعلى ترصيز صان 85.54مليجرام/لرت باحملطة ( 9طلمبات املكس) وذلك فى ش ر ندوفمي  ,وصدان
املتوسط السنوى العام للبحرية 2.33مليجرام/لرت.

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

فى الطبيعية على صي ة املح فوسفورية غري ذائبة لذلك ف و بطبيعة احلال يوجدد برتصيدزات قليلدة

فى البي ة املائية .يزداد ترصيدز الفوسدفور فدى املسدطحات املائيدة نتيجدة للصدر
الصناعى او الزراعى مما يثدى اىل العديد من املشاصل البي ية.

الصدحى او الصدر

الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوحت قيم ترصيزات الفوسفور الفعال بني 8567.74-8.54ميكروجرام/لرت فى ش ر مايو مبحطة
القلعة) على التواىل  ,مبتوسط سنوى عام للبحرية

( 6احلباسات) وحمطة  (3أمام مصب مصر
467.63ميكروجرام/لرت.

الفوسفور الكلى

تراوحددددت قدددديم ترصيددددزات الفوسددددفور الكلددددى بددددني  55.24مبحطددددة ( 6احلددددوض الغربددددى) و

3334.94ميكروجددرام/لددرت وصانددت باحملطددة ( 3مصددب مصددر
936.35ميكروجرام/لرت

القلعددة)  ,مبتوسددط عددام للبحددرية

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى املشدطورات الدياتوميدة غدري املتكلسدة وصدى طحالدب جم ريدة وحيددة اخلليدة
سدجلت السدليكات أقدل ترصيدز 3.96مليجدرام/لدرت

جدران ا مشبعة بالسيليكا وتتواجد بالرتبة حي

باحملطه ( 6احلوض الغربى) وذلك فى ش ر مايو بينما أعلى ترصيز صان 63.64مليجرام/لرت باحملطدة 3
(أمام مصب مصر

64.26مليجرام/لرت.

القلعة) وذلك فى شد ر ندوفمي  ,معطيدا بدذلك متوسدط سدنوى عدام للبحدرية

الفلزات الثقيلة
 تراوح ترصيز احلديد ما بني (643.85– 45.866ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي  66.3ميكروجرام/لرت .
 تراوح ترصيز املنجنيز ما بني(685.39 – 4.23ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي  34.85ميكروجرام/لرت.
 تراوح ترصيز النحاس ما بني( 82.7– 6.53ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 67.66ميكروجرام/لرت .

 تراوح ترصيز الزنك ما بني ( 65.56 - 44.67ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 98.75ميكروجرام/لرت .
 تراوح ترصيز الكروم ما بني ( 7– 5.8ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 9.5ميكروجرام/لرت.

 تراوح ترصيز النيكل مابني ( 63.2– 4.33ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي  7.6ميكروجرام/لرت .

 تراوح ترصيز الكادميوم ما بني ( 3.87– 3.55ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 6.66ميكروجرام/لرت .
 تراوح ترصيز الرراص ما بني( 35.33 -66.93ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي  85.6ميكروجرام/لرت .

 تراوح ترصيز الزئبق ما بني ( 3.839 – 3.3694ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوي 3.657ميكروجرام/لرت .

املبيدات

املبيدات ومرصبات رنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية مريوط خلل 8363-8368

تراوح جمموع ترصيزات مرصبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني  6962نانوجرام/لرت أمام

حمطة  SWB8إىل  66952نانوجرام/لرت  SWB10مبتوسط  5968نانوجرام/لرت .
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بينما تراوحت ترصيزات مرصبات املبيدات الكلية ( )TPمابني  6965نانوجرام/لرت ( )FB1إىل 6966

نانوجرام/لرت ( )MB10مبتوسط  3926نانوجرام/لرت.

اهليدروصربونات البرتولية

املواد اهليدروصربونية البرتولية الذائبة مبياه حبرية مريوط خلل 8363-8368

تددراوح متوسددطات الرتصيددز الكلددى للمددواد اهليدروصربونيددة مبيدداه حبددرية مريددوط مددابني 3927
ميكروجرام/لرت عند  FB1إىل  3964ميكروجرام/لرت والد
جلميع عينات البحرية يبل  6929ميكروجرام/لرت.

مت ررددصا عندد  MB3مبتوسدط صلدى

امليكروبيولوجى
إن مياه الصر

الصحى ب ا اعداد صثرية من الكائنات الدقيقة مثل البكرتيا والفريوسات والطفيليدات

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

البكتريية والفريوسية والطفيلية فى صذه املياه.

من وج ه نظر الصحة العامة األدمية وخاردة الصديادين نتيجدة تعدامل م مدع امليداه وعندد تطبيدق

معيار جودة املياه املذصورة عاليه:


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

املشار إلي ا عاليه احلدود املسموح ب ا إال فى فياير ومايو أما احملطة رقم ( 8غرب املزرعة)

فتجاوزت أعداد البكرتيا املشار إلي ا عاليه احلدود املسموح ب ا فى الفياير واألغسطس.


مجيع احملطات فى احلوض الرئيسى ( )9 ,5 ,4 ,3سجلت أعداد عالية من البكرتيا وتعتي
شديدة التلوا على مدار فصول السنة إمااحلوض اجلنوبى الغربى ( )2 ,7واحلوض الشماىل

الغربى ( )63 ,6سجلت أعداد عالية من البكرتيا وتعتي شديدة التلوا فى فصلني فقط من
فصول السنة.

فى مرابى األمساك فى مياه البحرية :


فى املزرعة السمكية احملطة فتجاوزت أعداد البكرتيا املشار إلي ا عاليه احلدود املسموح ب ا



مجيع احملطات فى احلوض الرئيسى( )9 ,5 ,4 ,3واحملطة  6من احلوض الشماىل الغربى

على مدار فصول السنة فى احملطة رقم .8 ,6

سجلت أعداد عالية من البكرتيا وتعتي شديدة التلوا لتأررصا الشديد مبياه املصار

عالية

التلوا وذلك على مدار فصول السنة بينما احلوض اجلنوبى الغربى( )2 ,7سجل أعداد

عالية من البكرتيا فى رلا فصول على مدار فصول السنة أما احملطة  63من احلوض

الشماىل الغربى سجلت أعداد عالية من البكرتيا فقط فى أغسطس وفياير صذه الدراسة..

اهلائمات النباتية

اهلائمدات النباتيدة تشكدل جددز ا أساسددديا إلنتددامل املددواد العضويددة بالبحيددرة ,صمددا أن ددا اثددل

املستدوى األول فى اهلدرم الغذائدى وصذلك تدكون الغذا األساسدى للكائندات احليوانيددة بالبحيدددرة.
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صمدا يشكدل البلنكتدون عمومدا من نباتدى وحيواندى الغذا األساسدى لألمسداك السائددة بالبحدرية.

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

وعمومدددا تعتبدددر حبدددرية مريدددوط مددن البحيدددرات الغنيدددة بالبلنكتدددون وصددذلك توضدددع ضمدددن

البحيدرات ذات اإلنتاجيدة العاليدة.
-

سجلت مخس جمموعات من اهلائمات النباتية فى البحرية وصى الدياتومات والطحالب اخلضرا

-

مثلت البحرية  676نوعا من اهلائمات النباتية تنتمى اىل  23جنس وصذا أصي عدد سجل

واخلضرا املزرقة ورنائية السوط واأليوجلينات.
بالبحرية مقارنة بالدراسات السابقة حي

سجل  63نوعا ) , (Aleem & Samaan, 1969نوعا) 95

 Ghobrial, 1987و  683نوعا ) (Fishar, 2008على سبيل املثال.

 وقد سجل بالبحرية عدد أصثر من ذلك وصو  833نوعا يف (.) 8363 – 8336 صما سجل بالبحرية عدد أقل وصو  677نوعا يف (.)8366 – 8363 -بينما سجل بالبحرية عدد  666نوعا يف (.)8368 – 8366

-

وسجل من العدد احلايل بالبحرية ( 73 )8363-8368نوعا من الدياتومات تنتمى  38جنس 54 ,

نوعا من الطحالب اخلضرا تنتمى اىل  85جنس  82 ,من الطحالب اخلضرا املزرقة تنتمى اىل 65

جنس و 9أ نواع من الطحالب الثنائية السوط تنتمى اىل  9اجناس  63 ,انواع من االيوجلينات

تنتمى اىل جنسني.
-

وقد سجلت البحرية متوسط انتاجية وقدره  363x 339.926وحدة  /لرت فى فرتة الدراسدة احلاليدة

وسجلت اعلى متوسط انتاجية فدى احلدوض اجلندوبى الغربدى ( 363x 565.3وحددة /لدرت) خاردة

حمطة (363x 792.7 )6وحدة  /لرت ويلي ا الشمال الغربى(363 x443.6وحدة /لرت) خارة حمطة ()7
363x 565.5وحدة /لرت رم احلوض الرئيسى (363x 349.3وحدة /لدرت) وخاردة احملطدة(952.79 )5

 363xوحدة/لرت واقل انتاجية فى املزرعة السمكية ( 363x 38.4وحدة/لرت) .
-

صما سجلت اعلى انتاجية فى البحرية فى شد ر اصتدوبر( 8368ندوفمي  )8368مبتوسدط ( 437.7

363xوحددة/لدرت) بينمدا سدجلت اقدل قيمدة( 363x 863.8وحددة /لدرت )فدى شد ر اغسدطس 8368
(أغسطس .(8368

اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية صي صائنات حية حيوانية تعيش صائمة يف البي ات املائية املختلفدة سدوا صاندت

بي ات حبرية أو مياه عذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمات احليوانية بعدم قدرت ا علي احلرصة املوج ة

صون ا تتحرك تبعا حلرصة التياراملائي  .وترجع أصميت ا إيل أن ا اثل احللقة الثانية يف قاعددة اهلدرم

الغذائي يف البي ة املائيددة بعد اهلائمات النباتية .

 النتائج واملناقشة:

عند حساب املتوسط السنوي إلنتاجية اهلائمات احليوانية يف حبدرية مريدوط تبدني إن إنتاجيدة

اهلائمات احليوانيدة يف البحدرية تبلد  363x 639.8صدائن/مدرت 3وعندد حسداب املتوسدط السدنوي
إلنتاجية اهلائمات احليوانية الكلية يف األربعة مناطق بالبحرية تبدني أن منطقدة احلدوض الشدمايل
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الغربي صي أعلي املناطق إنتاجية (363x 849.9صائن/مرت )3يلي ا منطقة احلوض اجلنوبي الغربي

( 363x 672صائن/مرت )3رم منطقة املزرعة السمكية (363x 29.3صائن/مدرت )3بينمدا صاندت منطقدة
احلوض الرئيسي صي أقل املناطق إنتاجية (363x 24.6صائن/مرت.)3

وحبساب املتوسط السنوي إلنتاجية اهلائمات احليوانية يف احملطات املختلفدة داخدل األحدواض األربعدة

تبني أن احملطة رقم  6التي اثل التنقية الغربية سجلت أعلي إنتاجية علي مستوي البحرية (369.2

 363xصائن/مرت )3بينمدا صاندت احملطدة رقدم  3أمدام مصدر
363xصائن/مرت.)3

القلعدة صدي أقدل احملطدات إنتاجيدة (39

وقد أظ ر التوزيع الزمني لل ائمات احليوانيدة يف البحدرية يف املواسدم املختلفدة أن أعلدي متوسدط

إنتاجية سجل خلل (مايو  )8363حي

خلل (أغسطس  )8368حي

مما تقدم يتضح اآلتي:

بل  363x 865.6صائن/مرت 3بينما أقل متوسط إنتاجية سدجل

بل  363x 23.5صائن/مرت. 3

 جمتمع اهلائمات احليوانية يف حبرية مريوط يتكون من مخسة جمموعات رئيسية
صي :العجليات الدوارة ) , (Rotiferaجمدافيات االرجل ) , (Copepodaالصدفيات

) ,(Ostracodaاألوليات ) , (Protozoaالديدان ) (Nematodaباإلضافة إيل

جمموعة متفرعات القرون(Cladocera).

 أظ ر املتوسط السنوي للكثافة العددية الكلية أن جمموعة العجليات الدوارة صي
االعلي صثافة عددية يف البحرية تلي ا جمموعة جمدافيات األرجل.

 أظ ر التوزيع املكاني ملتوسط الكثافة العددية الكلية لل ائمات احليوانية
إزديادصا يف منطقة احلوض الشمايل الغربي نتيجة إلزدياد الكثافة العددية

جملموعة العجليات الدوارة.

 تعتي جمموعتي العجليات الدوارة والديدان من دالالت التلوا العضوي وإزدياد
اعداد الديدان يف احلوض الرئيسي دليل علي تلوره عضويا ويعتي مصر

القلعة

صو املصدر الرئيسي لتواجد صذه اجملموعة صونه مصرفا للمخلفات العضوية

املنزلية (رر

احليوانات القاعية
من املعرو

رحي).

أن أحيا القاع تلعب دورا صاما فى السلسلة الغذائية فى احلياة املائية ؛ لكون ا الغدذا

الرئيسى للعديد من األحيا املائية خارة األمساك  ,صما أن ا تقوم بنقل الطاقة املختزنة فى رسدوبيات

القاع واعادت ا إىل الكائنات األخرى عن طريق السلسة الغذائية

 مت ررد 67نوعا من أحيا القاع احلية فى حبرية مريوط على مدار السنة؛ ممثلة لد 9

جمموعات.صانت جمموعة البطنقدميات Gastropodaمن الرخويات األصثر تنوعا بني

أحيا القاع ,تلي ا جمموعة القشريات  9أنواع  Crustaceaو  5أنواع ,على الرتتيب)؛ وايز
أغلب

أفرادصما

بقلة

الكثافة

واإلنتشار

فى

احملطات

املختلفة.صان

النوعMelanoidestuberculataصو األصثر انتشارا وصثافة فى جمموعة البطنقدميات
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مقارنة باألنواع األخرى من نفس اجملموعة.ومثل صل من جمموع

الديدان عدمية

األشواك Oligochaetaوذات املصراعني Bivalviaبنوع واحد فقط ,ومثلت صل والديدان

عديدة األصلبPolychaetaواحلشرات  Insectaبنوعني؛ مع ملحظة تواجد احلشرات فى
مرحل

العذارى املكبلة والطور الريقى .

 سجلت جمموعة احلشرات أعلى متوسط صثافة سنوية ( 86376صائن/م )8بني أحيا القاع
احلية املتواجدة فى حبرية مريوط مكونة نسبة  %77.7من املتوسط السنوى ألحيا القاع

فى البحرية .بينما شارصت اجملموعات املتبقية جمتمعة مبتوسطات صثافة سنوية أقل؛

أعلصا صثافة القشريات ( ,)%83.2بينما تراوحت نسب مشارصة باقى جمموعات أحيا القاع

مابني  3.334و  ,%3.2وصانت ذات املصراعني صى األقل صثافة .

النباتات املائية

التقرير السنوي عن النباتات املائية يف حبرية مريوط عن 8363-8368

النباتات املائية ال

سجلت فى أغسطس ونوفمي  8368وفياير ومايو  8363صانت ضعيفة التنوع و تشري

اىل استمرار التلوا ,حي

تواجدت النباتات الدالة عليه مثل ورد النيل  Eichhornia crassipesو

احلامول  Potamogetonو خنشوش احلوت  Ceratophyllumخارة فى احلوض الرئيسى (حمطات 5 ,4 ,3

 )9,وفى احلوض اجلنوبى الغربى .وسجل رنف جديد من احلامول  P. pusillusللمرة األوىل فى حبرية

مريوط ورمبا للمرة األوىل أيضا بالرجوع اىل املراجع املتاحة فى أغسطس  .8368و صذا احلامول األخري يعر

بقدرته على التأقلم على البي ات املختلفة بدرجة صبرية و قد سجل فى حمطة ( 9احلوض الرئيسى) وحمطة

( 6احلوض الشماىل الغربى) وصو األقل تلورا فى فصل األغسطس  ,8368حي

يقع أمام حمطة التنقية

الغربية ,وذلك يثصد منوه فى بي ات متباينة حبسب املراجع العاملية .وسجل أيضا النبات املغمور N.

 flexilisأغسطس ونوفمي  8368وفياير  8363فى احلوض الشماىل الغربى األقل تلورا وفى حمطة 63
أيضا ,حي

أنه يفضل النمو فى البي ة النظيفة .و سجل السرخس  Chara tomentosaفى نفس احلوض

السابق ذصره فى مايو  . 8363صما سجل النبات القائم  Scirpusفى نفس احلوض ,و معرو
للملوحة العالية .صما تواجدت النباتات املغمورة األخرى و ال

تتحمل التلوا مثل

بتحمله

Cabomba

 carolinianaو نوع من حورية املا رنف  N. flexilisباالضافة اىل خس املا  Pistia stratiotesفى خمتلف
األوقات خلل العام و لكن ليست بكثرة.

الرواسب

مت مجع عينات الرواسب القاعية من البحريات املختلفة ولنفس املواقع ال

مت مجع عينات املياه من دا

بإستخدام الكباش اخلاص بذلك بغرض إجرا التحاليل والقياسات املختلفة علي ا -:

النتائج واملناقشة
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)(Sand
من صذه الدراسة يتضح أن الرسوبيات القاعية لبحرية مريوط فى اغسدطس  8368صاندت حتتدوي علدي

احلجم الرملي بنسب ترتاوح ما بدني اعلدي قيمدة  %83.6عندد حمطدة رقدم ( )9منطقدة جندوب احلدوض

الغربى واقل قيمة  %9.49ظ رت فى احملطة  , 4مع متوسط قدرة  . % 68.38بينمدا فدى فيايدر 8363

اوضحت نتائج الرسوبيات القاعية لبحرية مريوط ان ا حتتوي علي احلجم الرملي بنسدب تدرتاوح بدني

اعلى قيمة  % 46.26فى حمطة  9منطقة جنوب احلدوض الغربدى واقدل قيمدة  %4.39فدى حمطدة  4مدع
متوسط قدرة .% 64.7

} ){Mud (Silt & Clay
فى اغسطس  8368تراوحت نسب الغرين مابني اعلي قديم  %63.54عندد حمطدة ( )4واقدل قديم % 79.6
عند حمطة ( )9منطقدة جندوب احلدوض الغربدى مدع متوسدط قددرة  .%27.62بينمدا فدى فيايدر 8363
تراوحت نسب الغرين مابني اعلي قيمه  %65.94عند حمطدة ()4و اقدل قيمده  % 52.66عندد حمطدة ()9

منطقة جنوب احلوض الغربى مع متوسط قدرة  , % .25.33بينما تراوحت قيمة املتوسدط السدنوي
لنسبة الغرين مابني اعلى قيمة ( )%64.56فدى (حمطدة  )4واقدل قيمدة ( )%97.55فدى(حمطدة  )9منطقدة
جنوب احلوض الغربى مع املتوسط السنوى العام قدرة .%29.94

املادة العضوية صي مادة قليلة الكثافة يرتبط ترسيب ا ارتباطا وريقا برتسديب األحجدام الناعمدة حيد

تتبع نفس السلوك فكلصمدا يرتسدب يف أوسداط الرتسديب اهلادئدة ,و تدثرر املدادة العضدوية يف النظدام

البي ي بشكل صبري حي

تعمل صمصدر غذائي لكثري من اجملموعات احليوانية .

وأوضحت النتائج أن الكربون العضوي يف الرسوبيات احلديثة لبحرية مريدوط فدى فيايدر  , 8363تدراوح

بني اعلي قيمة  %5.2عند حمطة ( )6و اقل قيمة  %3.34عند حمطة(  )4مع متوسط قددرة  ,% 4.68بينمدا
تراوحت قيمة املتوسط السنوي لنسبة الكربون العضوي مابني اعلي قيمة  %5.77مبنطقدة شدرق احلدوض

الشرقىعند مصر

القلعة (حمطة  ,)3واقل قيمة  %8.98فى حمطة  4مع متوسط عام قدرة .%4.36

و دلت النتائج علي أن حمتوي املادة العضوية فى اغسطس  8368يرتاوح بني اعلي قيمة  %68.32مبنطقدة

شددرق احلددوض الشددرقى عنددد حمطددة ( )3و اقددل قيمددة  %8.6عنددد حمطددة ( )4وذلددك مددع متوسددط قدددرة
.%9.65بينما فى ش ر فياير  8363سجل اعلى قيمة  %63.44فى حمطة  6واقدل قيمدة  %5.47فدى حمطدة

( )4مع متوسط قدرة  ,.%2.25بينما تراوحت قيمة املتوسط السنوي حملتوى املادة العضوية مدابني اعلدي

قيمة  %63.36مبنطقة شرق احلوض الشرقى حمطة ( )3و اقل قيمة  %4.78عند حمطة ( )4مع متوسط عدام
فى البحرية قدرة . %7.6

احملتوي املائي املطلق

يعتي احملتوي املائي للرسدوبيات مدن أصدم العوامدل املدثررة يف العمليدات الكيميائيدة و الفيزيائيدة و

البيولوجية التي  Baruah and Barthakur, 1997تثرر علي رسوبيات النظام البي ي وبدراسة احملتوي
املائي املطلق لرسوبيات القاع احلديثة لبحرية مريوط فى اغسطس  8368أوضحت النتائج أن اعلي قيمة

 %63.3عند حمطة  6واقل قيمة  %98.3عند حمطة  4مدع متوسدط قددرة  , %.77.3و فدى فيايدر 8363
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أوضدددحت النتدددائج أن اعلدددي قيمدددة  %68.66حمطدددة ( )63ورمبدددا يرجدددع ذلدددك للزيدددادة يف االحجدددام
الناعمة(الغرين) التي جيلب ا املصار

حمطة ( )4مع متوسط قدرة . %7.69

وبالتاىل زيادة املسافات البينية بني اجلزي ات واقدل قيمدة %6.65

بينما تراوحت قيمة املتوسط السنوي لنسبة احملتوي املائي مابني اعلي قيمة  %53فى حمطة ( )6واقل

قيمة  % 34.83عند حمطة ( )4مع املتوسط السنوى العام قدرة .%48.83

مرصبات الفوسفور

 .6األورروفوسفات (الفسفور الغري عضوى)

أوضحت النتائج أن ترصيزات الفوسفور املتاح أو الغري عضوي يف رسدوبيات احلدوض الرئيسدي
ُ
لبحرية مريوط أعلى من باقي أحواض البحرية  .وقد سجلت فى خدلل شد ر اغسدطس 8368

أعلى قيمة ( 6334ميكروجرام/جرام) يف حمطة  3واقل قيمة (673ميكروجرام/جرام) يف حمطة
( .)63مبتوسط عام يف البحرية 743ميكروجرام/جرام بينمدا سدجلت فدى فيايدر  8363اعلدى

قيمة  6484ميكروجرام/جرام فى حمطة  5واقل قيمدة  393ميكروجدرام/جدرام فدى حمطدة 7

مع متوسط قدرة  228ميكروجرام/جرام وصان املتوسط السنوى للفسفور الغدري عضدوى فدى

البحددرية يددرتاوح بددني اعلددى قيمددة  6346ميكروجددرام/جددرام فددى حمطددة  5واقددل قيمددة 327
ميكروجرام/جرام فى حمطة  7مبتوسط سنوى عام  268ميكروجرام/جرام.

 .8الفسفور العضوي

حمتوى رسوبيات حبرية مريوط مدن الفوسدفور العضدوي سدجلت قديم اقدل مدن الفوسدفور الغدري
ُ
العضوي .وقد سجلت أعلى قيمة خلل ش ر اغسطس  856 ( 8368ميكروجرام/جرام) يف حمطة , 7
بينما سجلت أقل قيمة ( 5ميكروجرام/جرام) مسدجلة يف حمطدة  .6مبتوسدط عدام يف البحدرية 72

ميكروجرام/جرام.بينما فى ش ر فياير  8363سدجلت اعلدى قيمدة  786ميكروجدرام/جدرام فدى
حمطة  6واقل قيمة  63ميكروجرام/جرام فى حمطة  6مع متوسط قدرة  623ميكروجرام/جرام.

وصان املتوسط السنوى للفسفور العضوى يرتاوح بني اعلى قيمة 397ميكروجرام/جرام فى حمطة

( 6احلوض اجلنوبي) واقل قيمة  67ميكروجرام/جرام فدى حمطدة  3مدع متوسدط عدام قددره 636

ميكروجرام/جرام.

 .3الفسفور الكلي

أوضحت النتائج أن توزيع الفوسفور الكلي يف رسوبيات البحرية غريمتشدابه مدع توزيدع صدل مدن
ُ
الفوسفور العضوي ولكنه متشابه ومرتبط بالفوسفور الغري عضوى .وقد سجلت أعلدى قيمدة خدلل
ُ
شدد ر اغسددطس  6396( 8368ميكروجددرام/جددرام) يف حمطددة  5بينمددا سددجلت أقددل قيمددة (859

ميكروجرام/جرام) يف حمطة  .63مبتوسط عام يف البحرية  286ميكروجرام/جرام .بينما فى شد ر

فياير  8363سجلت اعلى قيمة  6983ميكروجرام/جرام فدى حمطدة ( 5مشدال احلدوض الشدرقى)

واقل قيمة  583ميكروجرام/جرام فى حمطة  7مبتوسط  6395ميكروجرام/جرام.
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وصددان املتوسددط السددنوى للفسددفور الكلددى لبحددرية مريددوط يددرتاوح بددني اعلددى قيمددة 6468

ميكروجرام/جرام فى حمطة  5و اقل قيمة  569ميكروجرام/جرام فى حمطة  7مع متوسط عدام
قدره  643ميكروجرام/جرام.

النيرتوجني الكلى

اوضحت نتائج النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية مريوط فى شد ر اغسدطس  8368ان اعلدى

قيمة للنيرتوجني الكلى صى  % 4.62فى حمطة  6واقل قية  %3.26فى حمطة  4مع املتوسط  %8.32بينمدا
فى ش ر فياير  8363اتضح ان اعلى قيمة وصى  %3.66صى حمطة  63واقل قيمة وصى  %6.35فى حمطدة

 4مع املتوسط قدرة  , .%8.68بينما املتوسط السنوى للنيرتوجني الكلى يرتاوح بني اعلى قيمدة %3.94
فى حمطة  63واقل قيمة  %3.63فى حمطة  4مع املتوسط العام .%8.85


 تددددراوح ترصيددددز احلديددددد مددددا بددددني (83626 – 8374ميكروجددددرام /جددددم ) مبتوسددددط عددددام
قدره 66666ميكروجرام /جم .

 تدددراوح ترصيدددز املنجنيدددز مدددا بدددني ( 632 -833ميكروجدددرام/جدددم ) .مبتوسدددط عدددام قددددره
 476ميكروجرام/جم .

 تدددراوح ترصيدددز النحددداس مدددا بدددني ( 676.38 – 68.2ميكروجدددرام /جدددم) .مبتوسدددط عدددام
قدره 46.77ميكروجرام /جم .

 تدددراوح ترصيدددز الزندددك مدددا بدددني ( 496.67 – 93.62ميكروجدددرام /جدددم) .مبتوسدددط عدددام
قدره 633.36ميكروجرام /جم .

 تددددراوح ترصيددددز الكددددروم مددددا بددددني ( 56.96 – 6.86ميكروجددددرام /جددددم) .مبتوسددددط عددددام
قدره  36.38ميكروجرام/جم.

 تددددراوح ترصيددددز النيكددددل مددددابني ( 56.77 – 64.83ميكروجددددرام /جددددم) .مبتوسددددط عددددام
قدره  36.52ميكروجرام/جم.

 تدددراوح ترصيدددز الكدددادميوم مدددا بدددني ( 3.29 – 3.83ميكروجدددرام /جدددم) .مبتوسدددط عدددام
قدره  3.42ميكروجرام/جم

 تددددراوح ترصيددددز الرردددداص مددددا بددددني( 633.48 – 5.69ميكروجددددرام /جددددم) .مبتوسددددط
عام قدره  38.59ميكروجرام /جم .

 تددددراوح ترصيددددز الزئبددددق مددددا بددددني( 3.923 – 3.363ميكروجددددرام /جددددم) .مبتوسددددط
عام قدره  3.836ميكروجرام /جم.


املبيدات ومرصبات البايفينيل متعددة الكلور الذائبة فى رواسب حبرية مريوط خلل 8363-8368

تراوح جمموع ترصيزات مرصبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني  39634ندانوجرام/جدرام FB1

إىل  39358نانوجرام/جرام  MWB9مبتوسط  39864ندانوجرام /جدرام وترصيدزات مرصبدات املبيددات
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الكلية ( )TPمابني  39364نانوجرام/جرام ( )MB4إىل  39679نانوجرام/جرام (امام  )MWB9مبتوسط
 39633نانوجرام/جرام .صما تراوحت جمموع مرصبدات  PCBs& TPمدابني  39843ندانوجرام/جدرام

 MWB10إىل  39582نانوجرام/جرام أمام MWB9مبتوسط صلى  39347نانوجرام/جرام.


املواد اهليدروصربونية البرتولية فى رواسب حبرية مريوط خلل 8363-8368

تددراوح متوسددطات الرتصيددز الكلددى للمددواد اهليدروصربونيددة مبيدداه حبددرية مريددوط مددابني 3927

ميكروجرام/لرت عندد  FB1إىل  3964ميكروجدرام/لدرت والد
جلميع عينات البحرية يبل  6929ميكروجرام/لرت.
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مت ررددصا عندد  MB3مبتوسدط صلدى

