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مقدمـة
متثل البـحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بـالغة نظيا ملا تتميز بـه من أعماق ضحلة
وحيكة مياه هادئة وخرصوبـة عالية فانها تعتبـي ميبـى وحضانات طبـيعية ملختلف

أنواع األمساك االقترصادةة ليس فقط داخل هذه البـحريات ونظيا ملا تتعيض له هذه

البـحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أنواع امللوثات الرصناعية والرصحية

والزراعية مما ةؤثي على كل من جودة ونوعية مياه هذه البـحريات وإنتاجها السمكى.

لذلك فان البـينامج املقرتح لليصد البـيئى للبـحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابـعة

الدورةة هلذه البـحريات للوقوف على الظيوف البـيئية وامللوثات املؤثية عليها فى

األوقات و األماكن املختلفة بـغيض وضع بـينامج قومى للحد من تأثري هذه امللوثات

ووقف التدهور املستمي للبـحريات ووضع اخلطط املستقبـلية حلماةتها وحل مشاكلها

وتنميتها املستدامة.

وصف البـحرية
تقع بـحرية ميةوط فى أقرصى غيبـ منطقة الدلتا مشال مرصي وتنقسم البـحرية إىل عدة

أحواض مقطعة بـواسطة طيق وجسور كما أنها ال تترصل مبـاشية بـالبـحي املتوسط،
ولكن تتم عملية ضخ املياه الزائدة إىل البـحي املتوسط عن طيةق حمطة رفع املكس،

ةعتبـي مرصيف القلعة والعموم وكذا تيعة النوبـارةة املرصادر اليئيسية للمياه فى

بـحرية ميةوط ،حيد البـحرية بـعض املزارع السمكية والقيى السكنية وكذا األراضي

الزراعية ،وتبـلغ مساحة البـحرية حاليا حواىل  6888كيلو مرت ميبـع اى ما ةعادل 71

الف فدان ،وميثل الغطاء النبـاتى بـها حواىل  %6,87من املساحة الكلية للبـحرية،
تعتبـي بـحرية ميةوط حوض مائى ضحل ترتاوح أعماقه بـني  38,مرت و  68,مرت

بـمتوسط  388,مرتا.
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متت عملية اليصد من خالل  73نقاط موزعة لتشمل أحواض البـحرية واملرصارف

التي ترصب عليها
احلوض
األحواض السمكية

احملطة

املوقع
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أخي مزرعة  7333فدان (احلبـاسات)

7
,

احلوض اليئيسي

4
5
6

احلوض اجلنوبـي

1

احلوض الشمايل
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الغيبـي
الغيبـي

8
73

اخلرصائص اهليدروكيميائية:

اول مزرعة  7333فدان (شادر السمك)
أمام مرصيف القلعة

مشال شيق كوبـيي أبـو اخلري

نرصف حوض ,333فدان

أمام طلمبـات املكس

أول حوض  5333فدان

أخي حوض 5333فدان أمام جنع الشيارمة

أمام التنقية الغيبـية

وسط حوض  2333فدان

النتائـج

 .7درجة احليارة

درجة حيارة املياه من أهم العوامل املؤثية على البيئـة املائيـة ككـل حيـ

تـؤثي علـى

نشاط كل الكائنات احلية املوجودة يف املسطحات املائيـة مـن أمسـاك وهائمـات حيوانيـة

ونباتية وبكتريةا .هـذا باإلضـافة لتأثريهـا علـى كـل اخلرصـائص الفيزةائيـة والكيميائيـة
للمياه .وقد تياوحت درجة احليارة املسجلة يف الدراسـة احلاليـة بـني أقـل درجـة حـيارة

( 12.80درجة مئوةة) مسجلة يف احملطة ( 1حوض الـ  5333فدان) خالل شهي فرباةي 2376

بينما كانت القيمة العظمى ( ,7.33درجة مئوةة) مسـجلة يف احملطـة ( 2اول حـوض الــ

 7333فدان احلبسات) خالل شهي أغسطس  2375وكـان املتوسـط السـنوي العـام لدرجـة
حيارة مياه البحرية  22.18درجة مئوةة.

 .2شفافية املياه
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تعرب درجة شفافية املياه على مـدى قـدرة الضـوء علـى النفـا خـالل امليـاه . ،أوضـحت

الدراسة احلالية إنعدام قيم شفافية امليـاه تقيبيـا (اقـل مـن  73سـم) باحملطـة ( ,امـام

مرصيف القلعة) خالل شهيى فرباةي وماةو  2376بينما سجلت أعلى قيمـة  753سـم يف

حمطة  ( 73حوض الـ  2333فدان) خالل أشهي أغسطس ونوفمرب لعام  2375وفرباةي لعام
 2376ومبتوسط سنوي عام يف البحرية  41.8,سم .وةيجع نقص شفافية املياه للملوثات
واملخلفات املتنوعة التي تلقى يف البحرية عن طيةق عدد مـن املرصـارف ،وأصـبحت ميـاه

البحرية أقل شفافية بل تتميز بالعكارة الواضحة.

 .,امللوحة

ةقرصد مبلوحة املياه (جمموع األمالح الذائبة يف املاء).

و فى الدراسة احلالية تياوحت درجة امللوحة بني أقـل قيمـة  ‰ 7.84يف حمطـة ( 4أسـفل
ُ
كوبيى أبو اخلري) خالل شهي أغسطس  2375بينما سجلت أعلى قيمة  ‰ 6.23يف حمطة
( 1حوض الـ  5333فدان) خالل شهي ماةو  2376مبتوسط عام يف البحرية .‰ ,.66

 .4درجة التوصيل الكهيبي

درجة التوصيل الكهيبي هو تعبري عن قدرة املياه لتوصيل التيار الكهيبي ،يف الدراسة

احلالية تياوحت درجة التوصيل الكهيبي بني أقـل قيمـة ( ,.52مللـي سـيمن/سـم) يف
ُ
حمطة ( 4أسفل كوبيى أبو اخلري) خالل أغسطس  2375بينما سـجلت أعلـى قيمـة (6.23

مللي سيمن/سم) يف حمطة ( 1حـوض الــ  5333فـدان) خـالل شـهي مـاةو  2376وكـان
املتوسط السنوي العام يف البحرية  ,.66مللي سيمن/سم

 .5تيكيز أةون اهليدروجني )(pH

ةلعــب تيكيــز أةــون اهليــدروج ني دورا هامــا يف تيســيب أو وبــان املعــادن الثقيلــة يف

املسطحات املائية .أوضـحت الدراسـة احلاليـة أن ميـاه البحـرية تقـع يف اجلانـب القلـوي

وتياوحت قيم تيكيز أةون اهليدروجني ملياه البحـرية بـني أقـل قيمـة  1.62يف احملطـة 6

(أمام طلمبات املكس) خالل شهي ماةو  2376وأعلى قيمة  8.53يف حمطـة ( 7أول حـوض
الـ  7333فدان -احلبسات) يف شهي فرباةي  2376مبتوسط سنوي عام يف البحرية . 8.75

 .6األكسجني الذائب )(DO

األكسج ني الذائب يف املياه لـه الـدور األكـرب واملـؤثي علـى خليـع اخلرصـائص الكيميائيـة
والفيزةائية واحليوةة داخل املسطحات املائية كما أنه أحد األسباب اليئيسية يف بقاء خليع
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الكائنــات احليــة حيــ

بدونــه متــوت هــذه الكائنــات وتتحــول املســطحات املائيــة إىل

مستنقعات .أوضحت نتائج الدراسـة احلاليـة أن تيكيـز األكسـيجني الـذائب يف احملطـات
املختلفة يف البحرية ةتأثي بقيب احملطات من مرصـادر التلـو

(املرصـارف) حيـ

ةتالشـى

متاما أمام مرصيف القلعة طوال العام وامام طلمبات املكس خالل أغسطس  2375ومـاةو

 2376وكانت اعلى قيمة  74.81مليجيام/لرت يف حمطة ( 5منترصف حوض الـ  6333فدان)
خالل فرباةي  2376مبتوسط سنوي عام  5.14مليجيام/لرت.

 .1األكسجني احليوي املمتص )(BOD

األكسجني احليوي املمتص هو كمية األكسجني املستهلك لتحلل الكائنات الدقيقة للمواد
العضوةة ،أوضحت الدراسة احلالية أن قيم األكسچني املستهلك بيولوجيـا تياوحـت بـني
أقل قيمة  9.54مليجيام/لرت يف احملطتني ( 8جنع الشيارمة) و ( 73حوض الـ  2333فـدان)

خالل شهي فرباةي  2376وأعلى قيمة  799.93مليجـيام/لـرت يف حمطـة ( ,أمـام مرصـيف

القلعة) خالل شهي أغسطس  2375مبتوسط سنوي عام يف البحرية ( 54.39مليجيام/لرت).

 .8األكسجني الكيميائي املستهلك )(COD

توضح قيمة األكسجني املستهلك كيميائيا كمية األكسج ني الالزم ألكسدة املواد العضوةة
املوجودة يف املياه وحتوةلها إىل ثـاني أكسـيد الكيبـون ومـاء ،تياوحـت قـيم األكسـيجني

املستهلك كيميائيا بني أقـل قيمـة  18.93مليجـيام/لـرت خـالل شـهي فرباةـي  2376يف

احملطتني ( 4اسفل كوبيى ابو اخلري) و احملطـة ( 8جنـع الشـيارمة) وأعلـى قيمـة 294.54
مليجيام/لرت يف حمطة ( ,أمام مرصيف القلعة) خالل شهي نوفمرب  2375مبتوسط سنوي
عام يف البحرية (  68.23مليجيام/لرت)

 .9الكربةتيدات )(H2S

توجــد الكربةتيــدات يف املــاء يف صــورة كربةتيــد اهليــدروجني الــذي ةنــتج مــن حتوةــل

الكربةتات إىل كربةتيدات للحرصول على األكسج ني بواسطة البكتريةا الكربةتية املوجـودة

يف اليسوبيات .ويف الدراسة احلالية مل ةتم تسجيل للكربةتيدات مبعظم حمطات البحرية

باستثناء حمطة  ,أمام مرصيف القلعة و حمطة  ( 6نتيجة إللقـاء ميـاه صـيف صـحي عـن

طيةق حمطات رفع بالقيب من هذه احملطة) وكانت القيم املسجلة بـني أقـل قيمـة 4.63
مليجــيام/لــرت باحملطــة ( 6امــام طلمبــات املكــس) خــالل شــهي مــاةو  2376و,7.94

مليجيام/لرت باحملطة ( ,امام مرصيف القلعة) خالل شهي أغسـطس  2375وكـان املتوسـط
السنوي العام ملياه البحرية  76.81مليجيام/لرت.
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مبقارنة املتوسطات السنوةة لبعض املتغـريات اهليدروجيافيـة خـالل الدراسـة احلاليـة
ً
مبثيالتها من املستوةات املسموح بها دوليا وجد اآلتى:
 وجدت مستوةات األس اهل يدروجيىن يف حدود املسموح بهـا دوليـا (( )6.3 – 9.3
املتوسط العام . ) 8.75
ً
 وجدت مستوةات االكسجني الذائب يف حدود املسموح بها دوليا يف خليع احملطات
( 72.6 – 4.2مليجيام/لرت)

 ( املتوسط العام  5.14جم/لرت )

 وجدت مستوةات االكسجني احليوي املمتص يف احلدود املسموح بهـا دوليـا (-,.3
 6.3مليجيام/لرت) (متوسط عام  54.39مليجيام/لرت).

الكلورفيل – أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح املغذةة
 .7الكلورفيل-أ

استخدم الكلوروفيل املوجود فى اهلائمات النباتية كرصبغة أساسية ميكن األستدالل مـن

خالهلا على مستوى النشاط احليوى باملياه ،اوضحت الدراسة احلالية ان هناك تفاوت فى

قيم الكلوروفيل فى البحريه حي

تياوحت بني أقل قيمه مطلقة 0.10ميكيوجيام/لـرت

باحملطـــة ( 3امـــام مرصـــيف القلعـــة) فـــى شـــهي فرباةـــي (الشـــتاء) وأعلـــى قيمـــه
مطلقــه775.25ميكيوجــيام/لــرت باحملطــه (5منترصــف احلــوض اليئيســى) بشــهي فرباةــي

(الشتاء.

 .2املواد العالقة الكلية )(TSM

سجلت احملطة  (73احلوض الغيبى) أقـل قيمـه 29.68مليجـيام/لـرت للمتوسـط السـنوى
وأعلى قيمه  66.84مليجيام/لرت كانـت مبحطـة (8احلـوض اجلنـوب الغيبـى) مبتوسـط
سنوى عام للبحرية 49.04مليجيام/لرت .

 .,االمالح املغذةة
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هـى عبـارة عـن ميكبـات ائبـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب هـذه امليكبــات املرصــدر

اليئيسـى لتغذةـة الكائنـات فـى البيئــة املائيــة خرصوصــا الكائنــات الدقيقــة مثــل

البكرتةـا والطحالـب كمـا تعتبـي أساسيـة فـى عمليــة التمثيــل الغذائــى للنباتــات

واحليوانـات فـى هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة عن ميكبات نيرتوجينية ،فوسفورةة

وسليكات.

 االمونيا )(NH4-N

االمونيا احـدى صـور النتريوجـني املفضـلة كغـذاء لكثـري مـن اهلائمـات النباتيـة و

الطحالب .سجلت احملطة  2أقل قيمه 3.36مليجيام/لرت للمتوسـط السـنوى وأعلـى

قيمه 72.,2مليجيام/لرت كانت مبحطة (,أمام مرصب مرصيف القلعة ) معطيا بـذلك
متوسط سنوى عام للبحرية 7.97مليجيام/لرت..

 النيرتةتات ()NO2-N

ةنتج النيرتةت نتيجة اكسدة البكرتةا للمواد الغري عضـوةة للحرصـول علـى الطاقـة
وهذا الغاز بدوره غري مستقي فهو ةؤكسد اىل نرتات بواسطة بكرتةا معينة او خيتزل

اىل امونيا بواسطة بكرتةا أخيى معاكسة لالوىل .وةعترب غاز النيرتةـت مـن الغـازات
السامة ووجوده برتكيزات عالية ةؤكد على وجود مرصدر للتلو .

وقد سجلت أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى 1.53ميكيوجـيام/لـرت ممثلـه مبحطـة 7
وأعلى قيمه ,31.23ميكيوجيام/لرت ممثله مبحطـه ( 4منترصـف احلـوض اليئيسـى)
معطيا متوسط سنوى عام للبحرية 732.12ميكيوجيام/لرت.

 النرتات )(NO3-N

ً
النرتات هى أكثي صور النيرتوجني ثباتا فى البيئـة املائيـة وهـى الغـذاء األساسـى

لكثريا من اهلائمات النباتية والطحالب وقد سجلت احملطـة ( ,أمـام مرصـب مرصـيف

القلعـــه) أقـــل قيمـــه للمتوســـط الســـنوى 3.371مليجـــيام/لـــرت وأعلـــى قيمـــه

7.,93مليجيام/لرت كانت مبحطة ( 4احلوض اليئيسى) معطيا بذلك متوسط سـنوى
عام للبحرية 3.483مليجيام/لرت .

 النيرتوجني الكلى ()TN
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بينت الدراسة ان املتوسط السنوى تياوح بني 22.23-,.24مليجيام/لرت باحملطـات 7

(الشوادر) & ( ,مرصب مرصيف القلعة) على التـواىل وكـان املتوسـط السـنوى العـام
للبحرية 6.83مليجيام/لرت.

 ميكبات الفوسفور

ةعترب الفوسفور عنرصي اساسى للكائنات املائية ومنوهم  ،نظـيا الن الفوسـفور عنرصـي
غري غازى وةوجد فى الطبيعية على هيئة امـالح فوسـفورةة غـري ائبـة لـذلك فهـو

بطبعية احلال ةوجد برتكيزات قليلة فى البيئة املائية .ةـزداد تيكيـز الفوسـفور فـى

املسطحات املائية نتيجة للرصيف الرصحى او الرصيف الرصناعى او الزراعى مما ةؤدى اىل
العدةد من املشاكل البيئية حي

 .7الفوسفور الفعال )(PO4-P

مت رصد تلك امليكبات كما ةلى:

تياوح املتوسط السـنوى بـني أقـل قيمـة 78.23ميكيوجـيام/لـرت بـاحملطتني 2&7

(املزرعة السمكية) وأعلى قيمة 7149.39ميكيوجيام/لرت باحملطـة ( ,أمـام مرصـب
مرصيف القلعة) مبتوسط سنوى عام للبحرية 299.16ميكيوجيام/لرت

 .2الفوسفور الكلى

تياوح املتوسط السنوى بني أقل قيمة 85.5,ميكيوجيام/لرت باحملطة ( 7الشـوادر)

وأعلــى قيمــة 2819.53ميكيوجــيام/لــرت باحملطــة (,أمــام مرصــب مرصــيف القلعــة)

مبتوسط عام للبحرية 592.98ميكيوجيام/لرت

 السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدةاتومات غري املتكلسة وهى طحالب جمهيةة وحيدة اخلليـة

جدرانها مشبعة بالسيليكا وتتواجد بالرتبة ،سجلت احملطة ( 5احلوض اليئيسى) أقل

قيمه للمتوسط السنوى ( 5.66مليجيام/لـرت) وأعلـى قيمـه (76.19مليجـيام/لـرت)

كانـــت مبحطـــة (2احلباســـات) معطيـــا بـــذلك متوســـط ســـنوى عـــام للبحـــرية

9.1,مليجيام/لرت

أتضح من نتائج الدراسة احلالية ما ةلي:
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 تـــياوح املتوســـط الســـنوي لرتكيـــز احلدةـــد مـــا بـــني (4.629
ميكيوجيام/لرت).

 تــياوح املتوســط الســنوي لرتكيــز املنجنيــز مــا بــني (3.735
ميكيوجيام/لرت).

,76.36
775.6,9

 تــــياوح املتوســــط الســــنوي ل رتكيــــز النحــــاس مــــا بــــني (3.1,
72.,78ميكيوجيام/لرت).

 تـــياوح املتوســـط الســـنوي لرتكيـــز الزنـــك مـــا بـــني (5.721

67.5,2

 تـــياوح املتوســـط الســـنوي لرتكيـــز الكـــيوم مـــا بـــني (3.211

1.875

ميكيوجيام/لرت).
ميكيوجيام/لرت).

 تـــــياوح املتوســـــط الســـــنوي ل رتكيـــــز النيكـــــل مـــــابني (7.51
29.55ميكيوجيام/لرت).

 تــياوح املتوســط الســنوي لرتكيــز الكــادميوم مــا بــني (2.7,2 – 3.32
ميكيوجيام/لرت).

مــا بــني (ND

78.921

 تــياوح املتوســط الســنوي لرتكيــز اليصــا

 تــياوح املتوســط الســنوي لرتكيــز الزئبــق مــا بــني (3.37,,

3.2356

ميكيوجيام/لرت).
ميكيوجيام/لرت).

املبيدات
تياوح جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني 78.34, – 4.76,

مبتوسط عام سنوى  6.599نانوجيام/لرت

كما تياوحت قيم تيكيزات ميكبات املبيدات الكلية ( )TPمابني  6.,99 – 7.77مبتوسط

عام سنوى  2.5,5نانوجيام/لرت

اهليدروكيبونات البرتولية

تياوح متوسط الرتكيزات الكلية للمواد اهليدروكيبونية الذائبة فى مياه حبرية ميةوط

مابني  38241ميكيوجيام/لرت عند
عند

إىل  381,1ميكيوجيام/لـرت والـمت مت رصـدها

مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية ةبلغ  38,87ميكيوجيام/لرت.
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امليكيوبيولوجى

تعترب مياه اجملارى واحدة من أخطي املشاكل على الرصحة العامة فى معظم دول العامل

الثال  ،ألن أغلب هذه الدول ليس لدةها شبكات صيف صحى متكاملة  ،بل وفى بعض

املدن التوجد شبكات صيف صحى وحتتوى مياه اجملارى على كمية كبرية من امليكبات

العضوةة واعداد رهيبة من الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية والالهوائية وتؤثي هذه

الكائنات يف امليكبات العضوةة وغري العضوةة مسببة نقرصا يف االكسجني إ ا ألقيت يف

البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعيش فيها وقد متوت .وعند موت الكائنات

البحيةة تبدأ البكرتةا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل الهوئيا بتحليلها حمدثة تعفن

وفسادا يف طبيعة املياه.

مت استخدم مقياس اجملموعة األوروبية ( )European commission, 1988ملياه

شواطئ واالستحمام وهو نفس املقاةس املرصيى ( Ministry of health, 1996 and

 )2000والذى أقي احلدود املسموح بها يف هذه املياه ،وبناءا عليه وعند تطبيق معيار
جودة املياه املذكورة عاليه وإستخدام متوسطات أعداد البكرتةا للفرصول األربعة فتكون

نتائج الدراسة احلالية كاآلتى:

عند إستخدام متوسطات أعداد البكرتةا للفرصول األربعة:

* من وجهه نظي الرصحة العامة تعترب البحرية كلها ملوثة على مدار فرصول السنة

ماعدا احملطة  1فى احلوض الشماىل الغيبى احملطة  73فى احلوض اجلنوبى الغيبى.

* فى ميابى األمساك فى مياه البحرية تعترب البحرية كلها ملوثة على مدار فرصول

السنة.

* فى مياه املرصارف وجد أن مرصيفى العموم والقلعة كانت ملوثة اما مياه مرصيف

النوبارةة فكانت نظيفة .

اهلائمات النباتية
تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزءا أساسيــا إلنتـــاا املــواد العضوةــة بالبحــرية  ،كمــا

متثـل املستـوى األول من اهلــيم الغذائــى والوجبـة األساســية للكائنــات احليوانيــة

بالبحيـية.

واتضح من نتائج الدراسة احلالية ما ةلى:
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مثلت البحرية ب 7,6نوعا من اهلائمات النباتية تنتمى اىل  63جنس
 وقد مت تسجيل :

 45 نوعا من الدةاتومات تنتمى  78جنس

 4, نوعا من الطحالب اخلضياء تنتمى اىل  27جنس.

 26 من الطحالب اخلضياء املزرقة تنتمى اىل  75جنس

 و ,أ نواع من الطحالب الثنائية السوط تنتمى اىل  ,اجناس
 79 نوع من االةوجلينات تنتمى اىل ثال

اجناس

وقد سجلت البحرية متوسط انتاجية وقدره  ,73× 557.9وحدة  /لرت فى فرتة الدراسة احلالية
وسجلت اعلى متوسط انتاجية فى احلـوض اليئيسـى ( ,73 ×916.4وحـدة /لـرت) و خاصـة

احملطة ( )5فى الشتاء  ,73 × 4272.9وحـدة  /لـرت وةليهـا املزرعـة السـمكية (,73 × 174.8

وحدة /لرت) وخاصة فى الشتاء  7398.1وحدة /لرت ثم احلوض الشمال ( ,73 × 436.7وحدة/

لرت) واقل انتاجية فى احلوض اجلنوب الغيبى

اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات حية تنتمى للمملكة احليوانية تعيش هائمة يف البيئـات
املائية املختلفة سواء كانت بيئات حبيةة أو عذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمـات احليوانيـة

بعدم قدرتها علي احليكة املوجهة كونها تتحيك تبعا حليكة التيار املائي  .وتيجع أهميتها
إيل أنها متثل احللقة الثانية يف قاعدة اهليم الغـذائي يف البيئـة املائيـــة بعـد اهلائمـات

النباتية .

وقد تبني من الدراسة احلالية حدو

ثبات يف تيتيب اجملموعات اليئيسية التي تكون

جمتمع اهلائمات احليوانية يف الدراسة احلالية ( )2376-2375و الدراسات السابقة مما ةدل

علي استقيار النظام البيئي املائي

 وتعترب جمموعة العجليات الدوارة من جمموعات اهلائمات احليوانية التي هلا
القدرة علي النمو والتكاثي يف البيئات املائية امللوثة عضوةا وقد سجلت أعلي

متوسط للكثافة العددةة يف احلوض اليئيسى ( ,73 × 737كائن/مرت),

 جمموعة جمدافيات األرجل ليست لدةها القدرة علي املعيشة يف البيئات امللوثة
عضوةا حي

كائن/مرت.),

سجلت أقل متوسط للكثافة العددةة يف احلوض اليئيسى(,73 × ,.6

 كما تبني أن األنواع السائدة من ناحية الكثافة العددةة من جمموعات العجليات
الدوارة يف البحرية  Brachionus calyciflorus and B. urceolarisهي من
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األنواع التي هلا القدرة علي النمو والتكاثي يف البيئات امللوثة عضوةا وهلا القدرة
علي املعيشة والتكيف مع التغري احلاد يف الظيوف البيئية احمليطة بها.

احليوانات القاعية

ً
ً
متثل األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحيةة فهى إحدى احللقات اهلامة يف السلسلة

الغذائية حي تنتشي عادة بكثية يف مناطق املد واجلزر كمـا انهـا تغطـى معظـم قيعـان
ً
ً
ً
البيئات املائية وتعترب غذاءا هاما ومفضال عند كثري من احليوانات البحيةة االقترصادةة كما
ً
أن بعضها ميكنه مقاومة التلو وةعترب كاشفا له .
 سجل  73أنواع من أحياء القاع احلية فى حبرية ميةوط ممثلة لـ  6جمموعات .كـون
أفياد جمموعة البطنقدميات ( ,أنواع) الكثافة األعلى ( )%15.4بني جمموعات أحياء
القاع األخيى ،ةليها جمموعـة احلشـيات -املمثلـة بـالطور الريقـى -بنسـبة ،%79.,

تياوح نسب بـاقى اجملموعـات املسـجلة بـالبحرية بـني  3.,و  .%2.8مثـل كـل مـن

الدةــدان عدميــة األشــواك و القشــيةات بنــوعني والدةــدان عدةــدة األهــالب و ات

املرصياعني بنوع واحد.


كان التنوع فى أحياء القاع حمدودا سواء باحملطات أو على مستوى األحواض .سـجل

أعلى تنوع فى احلوض اجلنوبى الغيبى ( 9أنواع) وتياوح باألحواض األخيى بني  2و

 4أنواع .رصد أعلى جمموع كثافة سنوةة ألحيـا ء القـاع بـاحلوض اجلنـوبى الغيبـى
وأقلها باحلوض اليئيسى ( 2146و  747كائن/م 2على الرتتيب) .ازداد تنوع وكثافة
أحياء القاع فى شهي فرباةي  2376إىل  9أنواع و  7632كائن/م 2واخنفض إىل نوعني و

 462كائن/م 2فى شهي أغسطس .2375

النباتات املائية

 فى احلوض اليئيسى

رصـــد فيهـــا ورد النيـــل الطـــافى و أةضـــا النبـــات املغمـــور خنشـــو

احلـــوت

 Ceratophyllum demersumكما تواجد فيهـا العشـب البطبـاط Polygonum

) ) sp.و املعيوف بقدرته على امترصا
ةساعد على التخلص من امللوثات.

املعادن الثقيلة ،وتواجد هـذه النباتـات عامـة
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 فى احلوض اجلنوبى الغيبى

رصد النبات الطافى خس املاء  Pistia stratiotesو املعيوف بتواجده وسط البيئة

امللوثة ،كما تواجد العشب املعمي الذى ةنمو سيةعا فى املناطق االستوائية و شبه
االستوائية و هو  Panicum repensو ةطلق عليه الطوربيد لتحمله التلو

املتوسطة

و امللوحة

 احلوض الشماىل الغيبى

مل ةكن هناك تنوع أةضا و رصد النبات الوحيد املغمور حورةة املاء الشوكية Najas

 marinaو أةضا ةنمو فى الوسط امللو

احلجم احلبيىب

اليواسب

 احلجم اليملي )(Sand

بينت الدراسة أن اليسوبيات القاعية لبحرية ميةوط حتتوي علي احلجم اليملي بنسب

ترتاوح ما بني اعلي قيمة  %95.39عند حمطة رقم ( )2واقل قيم ظهيت فى احملطه  4وهى
 ، % 3.15مع متوسط قدرة % 25.5

 الغيةن ])[Mud (Silt & Clay

تياوحت نسب الغيةن مابني اعلي قيمه  %99.25عند حمطة ()4و اقل قيمه  % 4.97عند

حمطة ( )2مع متوسط قدرة %14.5

 الكيبون العضوي و احملتوي العضوي
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 تياوحت نسب املتوسط الكلى لنسبة الكيبون العضوى فى حبرية ميةـوط فـى -2339
 2375ما بني اعلى قيمة  %6.51فى حمطة  ,واقـل قيمـة فـى حمطـة  4حيـ
 %2.99مع متوسط قدرة %4.18

سـجلت

 احملتوي املائي املطلق

 أوضحت النتائج أن املتوسط الكلى ةرتاوح بني اعلي قيمة  %82.6عند حمطـه( ،)5واقـل
قيمة  %63.4عند حمطة ( )6مع متوسط قدرة . %12

املغذةات
 الفسفور الغري العضوي

تياوحـــت قيمـــة املتوســـط الكلـــى لرتكيـــز الفســـفور الفعـــال بـــني 5,5-7289

ميكيوجيام/جيام) فى حمطمت  2 & 5مع متوسط قدرة  86,ميكيوجيام/جيام.

 الفسفور العضوي

سجل املتوسط الكلى حملتوى رسوبيات حبرية ميةوط مـن الفسـفور العضـوي سـجلت
ُ
قيم اقل من الفسفور الغري العضوي ،وقد سجلت أعلى قيمة (469ميكيوجيام/جـيام)
يف حمطة  ، ,بينمـا كانـت أقـل قيمـة (745ميكيوجـيام/جـيام) مسـجلة يف حمطـة 2
مبتوسط قدرة 241ميكيوجيام/جيام.

 النيرتوجني الكلي

اوضحت نتائج املتوسط الكلى النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية ميةوط فى الفرتة من
 2339وحمت  2375ان اعلى قيمة للنيرتوجني الكلى هى  % 2.65فى حمطة  73واقل قيمة

 %7.7,فى حمطة  4مع املتوسط %7.88

الفلزات الثقيلة
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز احلدةد ما بني (7679

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني (779

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني (2.37
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 76585ميكيوجيام/لرت).

,43ميكيوجيام/لرت).

95.37.ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني (4,.6

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الكيوم ما بني (28.,5
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني (2.68

267.61ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني (3.,6
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز اليصا

 733.8,ميكيوجيام/لرت).

67.96ميكيوجيام/لرت).

 3.88ميكيوجيام/لرت).

ما بني ( 41.5 - 27.69ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني 3.328

 3.714ميكيوجيام/لرت).

املبيدات
 تــياوح جممــوع تيكيــزات ميكبــات فينيــل متعــددة الكلــور ( )PCBsمــابني 3.149
نانوجيام/جيام عنـد  MWB 9إىل  7.839نـانوجيام/جـيام  MB4مبتوسـط 7.251
نانوجيام/جيام

 وتيكيزات ميكبات املبيدات الكلية ( )TPمـابني  38266نـانوجيام/جـيام ()MWB9
إىل  3.452نانوجيام/جيام (امام  )SWB7مبتوسط  38,65نانوجيام/جيام.

اهليدروكيبونات البرتولية

سجلت مستوةات املواد اهليدروكيبونيـة الكليـة بيواسـب البحـرية املختلفـة مـابني

 38783ميكيوجيام/جيام مسجلة أمام  MB6إىل  38414ميكيوجـيام/جـيام مسـجلة

عند  MB3مبتوسط كلى  38291ميكيوجيام/جيام
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األمساك

مت دراسة مستوةات الفلزات الثقيلة Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd & Hg

بلحــوم األمســاك الشــائعة ببحــرية ميةــوط ( البلطــى النيلــى ،األخضــي  ،احلســانى ،

اجلاليلى) باإلضافة إيل القياميط و لك خالل شهي أغسطس  ،2375فرباةي .2376

أظهيت النتائج أن املتوسط السنوى لكل من هـذه الفلـزات بلحـوم أمسـاك البلطـى

والقياميط ببحرية ميةوط خالل الدراسة احلالية كاألتى :

احلدةد  :املتوسط السنوى 79.7,67 ; 7,.5,12ميكيوجيام/جيام
املنجنيز املتوسط السنوى  3.6176 ; 3.497,ميكيوجيام/جيام
النحاس املتوسط السنوى  3.8251 ; 3.4475ميكيوجيام/جيام
الزنك املتوسط السنوى  77.2186 ; 8.1367ميكيوجيام/جيام
الكيوم املتوسط السنوى 4.59,8 ; ,.,386 ،ميكيوجيام/جيام
النيكل املتوسط السنوى  5.2874 ; 4.7723ميكيوجيام/جيام
اليصا

املتوسط السنوى 7.9887 ; 7.7476 ،ميكيوجيام/جيام

الكادةوم املتوسط السنوى  3.,3,3 ; 3.2385ميكيوجيام/جيام
الزئبق املتوسط السنوى  3.3562 ; 3.3451ميكيوجيام/جيام
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وقد لوحظ أن املتوسطات خالل شهيى الدراسة قـد تياوحـت بـني إرتفـاع وإخنفـاض

بدون منط حمدد .لوحظ إرتفاع مستوةات الفلزات الثقيلـة فـى مسـك القـياميط عنـه
ً
بسمك البلطى .مبقارنة املستوةات احلالية مبثيالتها من املستوةات املسموح بها عامليا
ً
وجد أن خليع املسـتوةات احلاليـة تقـع يف إطـار احلـدود املسـموح بهـا دوليـا جلميـع

الفلزات الثقيلة طبقا ملنظمة الرصحة العاملية )(FAO, 1989

املبيدات
تــياوح جممــوع تيكيــزات ميكبــات فينيــل متعــددة الكلــور ( )PCBsمــابني ,8912

نانوجيام/جيام بعينات البلطي اجلاليلي إىل  68,4,نانوجيام/جيام ألمساك القياميط

مبتوسط  48192نانوجيام /جيام وتيكيـزات ميكبـات املبيـدات الكليـة ( )TPمـابني
 48378نانوجيام/جيام (البلطي اجلاليلي) إىل  68374نانوجيام/لرت (أمساك القياميط)

مبتوسط  48131نانوجيام/جيام .كما تياوحت جمموع ميكبات  TP & PCBsمـابني
 18993نانوجيام /جيام بعينات البلطي اجلاليلي إىل  728,51نانوجيام/جيام بأمساك
القياميط مبتوسط كلى  98499نانوجيام/جيام.

ومبقارنة النتائج احلالية باملستوةات العاملية جند أنه مل تتعدى متوسطات مستوةات
ً
 HCHs ،PCBs ،DDTsاملقاسة بأمساك حبرية ميةوط احلد املسموح به بيئيـا وهـو
ً
 5333نانوجيام/جيام 2333 ،نانوجيام/جيام 23 ،نانوجيام/جيام طبقا ملنظمة السوةد
لألغذةة ( .)SFR 1983وكذلك احلال بالنسبة مليكبات  aldrine & Dieldrinمقارنة
مبنظمات .WHO & USEPA
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