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ملخص
نتائج الرحلة احلقلية األوي " أغسطس " 2022
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املرصرية
" حبرية مريوط "
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مقدمة

متثل البحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بالغة نظيا ملا تتميز به من أعماق ضحلة وحيكة مياه هادئة وخرصوبة عاليةة
فانها تعترب ميبى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقترصادةة لةي

فقةد داخةل هةله البحةريات ونظةيا ملةا

تتعيض له هله البحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أنواع امللوثات الرصناعية والرصحية والزراعية مما ةةثثي

على كل من جودة ونوعية مياه هله البحةريات وننتاجهةا السةم ى .لةلل فةاا الربنةاممل املقةلر لليصةد البي ةى

للبحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابعة الدورةة هلله البحريات للوقوف على الظيوف البي ية وامللوثةات املةثثية عليهةا
فى األوقات و األماكن املختلفة بغيض وضع بيناممل قةومى للحةد مةن تةهثري هةله امللوثةات ووقةف التةدهور املسةتمي
للبحريات ووضع اخلطد املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية

تقع حبرية ميةوط فى أقرصى غيب منطقة الدلتا مشال مرصي وتنقسم البحرية نىل عةدة أحةواض مقطعةة بوا ةطة

طيق وجسور كما أنها ال تترصل مبارية بالبحي املتو د ول ن تتم عملية ض املياه الزائدة نىل البحةي املتو ةد
عن طيةق حمطة رفع امل

ةعترب مرصيف القلعة والعموم وكلا تيعة النوبارةة املرصادر اليئيسية للمياه فى حبرية

ميةوط حيد البحرية بعض املزارع السم ية والقيى الس نية وكلا األراضي الزراعية وتبلغ مساحة البحرية حاليةا

حواىل  6888كيلو مل ميبع اى ما ةعادل  71الف فداا وميثل الغطاء النبةاتى بهةا حةواىل  %6687مةن املسةاحة
ال لية للبحرية تعترب حبرية ميةوط حوض مائى ضحل تةلاور أعماقةه بة

ملا.

 086مةل و  686مةل مبتو ةد 0886

متت عملية اليصد من خالل  70نقاط موزعة لتشمل أحواض البحرية واملرصارف التي ترصب عليها
احلوض

احملطة

األحواض السم ية

7

احلوض اليئيسي

6

2
4
5
6

احلوض اجلنوبي الغيبي

1

احلوض الشمايل الغيبي

9

8
70

املوقع

اول مزرعة  7000فداا (رادر السم )
أخي مزرعة  7000فداا (احلبا ات)
أمام مرصيف القلعة

مشال ريق كوبيي أبو اخلري

نرصف حوض 6000فداا

أمام طلمبات امل

أول حوض  5000فداا

أخي حوض 5000فداا أمام جنع الشيارمة

أمام التنقية الغيبية

و د حوض  2000فداا

نوعية امليةةةةاه
2

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

ج
( 6005 -28درجةة م وةةة)  .وقةد ةتلت أقةل قيمةة ة حمطةة 6

تياوحت درجة حيارة ميةاه حبةرية ميةةوط بة
ُ
(طلمبات امل ) بينما تلت أعلى قيمة ة حمطة ( 7املزرعة السم ية) مبتو د عام  2905درجة م وةة .

الشفافية -:

ً
نتيتة للملوثات واملخلفات املتنوعة التي تلقى ة البحرية عن طيةق عدد من املرصارف أصبحت مياه البحرية أقةل
رفافية بل تتميز بالع ارة الواضحة حىت وصلت الشفافية ة احملطات  ( 2أخي حوض احلبا ات) اىل  760م وهي
ُ
ُ
أعلي قيمة تلت بينما تلت اقل قيمة ( 70م) باحملطة ( 6أمةام مرصةيف القلعةة ) مبتو ةد عةام ة البحةرية
 4905م.

امللوحة -:

ً
أوضحت النتائمل أا هناك تفاوتا كبريا ب ملوحة مياه األحواض املختلفة امل ونة للبحرية حية تياوحةت القةيم
ج
ُ
تلت أقل قيمة ة حمطة ( 6أمام مرصيف القلعة) أمام .بينما تلت أعلى
ما ب ( 6086 7065جم /لل) حي

قيمة ة حمطة  ( 2أخي حوض احلبا ات) مبتو د عام  6085جم /لل .

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياوحت قيم التوصيل ال هيبي ب

( 72006 – 6071مللي يمن /م) وقد تلت أقةل قيمةة ة حمطةة ( 6رةيق

احلوض اليئيسي) أمام مرصيف القلعة و تلت أعلى قيمة ة حمطة  ( 2أخي حوض احلبا ات) مبتو د عام 6099

مللي يمن /م

األس االةدروجيني -:

تياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البحرية ب
ُ
كما تلت أعلى قيمة ة احملطة  ( 4مشال كوبيي أبو اخلري) مبتو د عام للبحرية .8051

األكست

( .)8015– 8045وقد تلت أقل قيمة ة حمطة ( 8جنع الشةيارمة)

اللائب -:

مل ةتم تستيل أى قيمة لألكسچ

اللائب (0000مليتيام/لل) ة احملطت

( 6أمام مرصيف القلعة) واحملطة ( 6امام

طلمبةةات امل ةة ) .وقةةد ةةتلت أعلةةى قيمةةة  6084مليتةةيام/لةةل ة حمطةةة( 2احلبا ةةات) مبتو ةةد عةةام 4011
مليتيام/لل.

األكسيت

ً
املستهل حيوةا (-: )BOD

تياوحت قيم األكسيت

ً
املستهل حيوةا ب

( 85086 – 52006مليتيام/لل) حي

ُ
تلت أقل قيمةة ة حمطةة 5

(منترصةةف احلةةوض اليئيسةةي) وأعلةةى قيمةةة ة حمطةةة ( 6أمةةام مرصةةيف القلعةةة) مبتو ةةد عةةام ة البحةةرية (6704

مليتيام/لل).

األكسچ

ً
املستهل كيميائيا (-: )COD

تياوحت تيكيزات األكسچ

ً
املستهل كيميائيا ما ب

( 45106 – 6602ملتةم/لةل) حية

ةتلت اقةل قيمةة ة

حمطة ( 2احلبا ات) بينما تلت اعلى قيمة باحملطة ( 6أمام مرصيف القلعةة) مبتو ةد عةام للبحةرية (227052

ملتم/لل).

ال ربةتيدات -:
3

مت تستيل وجود لل ربةتيدات ة احملطات  6أمام مرصيف القلعة و  6أمام طلمبةات امل ة

وكانةت القةيم املسةتلة

 20014 - 47075مليتيام/لل على اللتيب .ومل ةتم تستيل وجود لل بريةتيدات ة باقي احملطات.

مبقارنة مستوةات املتغريات اهليدروكيميائية لبحرية ميةوط خالل الدرا ة احلالةة مبثيالتهةا مةن
ً
احلدود املسمور بها دوليا وجد اآلتى:


ً
وجد األس االةدروجيىن ) (pHة حدود املستوةات املسمور بها دوليا ( )9-6جبميةع اجةزاء البحةرية (متو ةد



وجد االكست

ً
اللائب ة حدود املستوةات املسمور بهةا دوليةا ( 400-7206مليتةيام/لةل) ة معظةم مواقةع



وجود زةادة ملحوظة مبستوةات االكست
ً
بها دوليا ( 600-600مليتيام/لل) .

عام . )5 .8

البحرية با تثناء احملطات  6 6الىت تالرت فيها االكست

اللائب .

املستهل بيولوجيا ببعض مواقع البحةرية عةن احلةدود املسةمور

ال لورفيل-أ املواد العالقة ال لية -:


تياور قيم ال لوروفيل -أ ب

الغيبي )

( 8005 - 602مي يوجيام/لل) وكانت اقل قيمة

تلت باحملطة  ( 70احلوض

بينما اعلى قيمة فستلت باحملطة ( 1أول حوض  5000فداا للبحرية) مبتو د عام للبحرية (2808

مي يوجيام/لل) ومبقارنة تل النتائمل مع احلدود املسمور بها دوليا وجدت مستوةات ال لوروفيل -أ ة احلدود

املسمور بها دوليا (  740 -500مي يوجيام/لل) ة معظم احملطات.


وبالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت ب

(  2608ة  1101مليتيام/لل ) حي

تلت اقل قيمة باحملطة 70

( احلوض الغيبي ) بينما اعلى قيمة فستلت باحملطة ( 6أمام مرصيف القلعة) مبتو د عام للبحرية 49008

مليتيام/لل ومبقارنة نتائمل الدرا ة احلالية مبثيالتها من احلدود املسمور بها دوليا وجدت املواد العالقة
ال لية أعلى من احلدود املسمور بها دوليا ( 2500مليتيام/لل) مبعظم احملطات.

املغةلةات -:

هي عبارة عن ميكبات نيلوجينية ذائبةةة فةى امليةةاه الطبيعيةةة وتعتةةرب هةةله امليكبةةات املرصةةدر اليئيسةةى
لتغلةةة ال ائنةات فى البي ةة املائيةة (األمونيا  -النيلةتات  -النلات  -النيلوج
 تياوحت قيم األمونيا ب

(  ) 74058 -0027مليتيام  /لل نيلوج

ال لى).

وكانت اقل قيمة باحملطة رقم ( 8أمام

جنع الشيارمة) وأعلى قيمة وجدت فى حمطة ( 6أمام مرصيف القلعة) مبتو د عام للبحرية 2005

مليتيام/لل.

 تياوحت قيم النيلةتات ب

(  )20089 -0017مي يوجيام  /لل نيلوج

وكانت اقل قيمة فى حمطة 6

(أمام مرصيف القلعة) وأعلى قيمة وجدت باحملطة ( 1أول حوض  5000فداا) و مبتو د عام للبحرية
721048مي يوجيام/لل.

 تياوحت قيم النلات ب

 00001ة  0066مليتيام  /لل نيلوج

وكانت اقل قيمة باحملطة رقم ( 6أمام

مرصيف القلعة ) وأعلى قيمة وجدت باحملطة ( 4منترصف احلوض اليئيسي) مبتو د عام  0026مليتيام/لل

 تياوحت قيم النيلوج

ال لى ب

( 79004 –2068ملتم/لل نيلوج ) وكانت اقل قيمة مبحطة ( 2حوض

املزارع السم ية) وأعلى قيمة وجدت فى حمطة ( 6أمام مرصيف القلعة ) مبتو د عام ( 1006ملتم/لل

نيلوج ).

الفةو ةفور ( الفو فات الفعال وال لى) -:
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 تياوحت قيم الفو فور الفعال ب
( 2حوض املزارع السم ية)

تلت اقل قيمة مبحطة

( 771608 – 77مي يوجيام  /للفو فور) حي

بينما اعلى قيمة ف انت فى حمطة ( )6أمام مرصيف القلعة وكاا املتو د

العام للبحرية ( 292099مي يوجيام /لل فو فور).

( 2551047 –62095مي يوجيام /لل فو فور) وكانت

 وبالنسبة للفو فور ال لى فقد تياوحت القيم ب
ً
حمطة  ( 70احلوض الغيبي ) أقل تيكيزا للفو فور ال لى فى ح

كانت احملطة ( 6أمام مرصيف القلعة) هى

األعلى تيكيزا واملتو د العام للبحرية ( 510051مي يوجيام /لل فو فور).

السلي ات الفعالة -:

تياوحت قيم السلي ات ب

 501باحملطةة ( 6طلمبةات امل ة ) و  50066مليتةيام  /لل ةلي ا وذلة باحملطةة ( 4

احلوض اليئيسي) ومبتو د عام للبحرية 71086مليتيام/لل.

مما بق ةتضح اا -:

ً

كانت حمطه  6وهى تقع أمام مرصب مرصيف القلعة مبارية أكثي احملطات تهثيآ جبميةع أنةواع امللوثةات البي يةه

حي ة

كانةةت أعلةةى تيكيةةز فةةى كةةال مةةن املةةواد العالقةةة &األمونيةةا& النيلوج ة

ال لةةى ( & 74058& 1101

79004مليتيام  /لل نيلوج ) الفو فور الفعال وال لى ( 2551 &771608مي يوجيام  /للفو فور).

مبقارنة نتائمل الدرا ة احلالية باملستوةات الدولية ملياه البحريات اتضح ماةلى:

األمونيا وجدت فى احلدود املسمور بها دوليا ( 00005 – 202مليتيام /لل) مبعظم أحواض البحرية با تثناء



احلوض اليئيسى باحملطات ( 6أمام مرصب مرصيف القلعة) ( 6طلمبات امل

بها دوليا( 206 &74058مليتيام/لل).

) فهى أعلى من احلدود املسمور



النيلةتات وجدت فى احلدود مسمور بها دوليا ( 500 – 60مي يوجيام/لل) با تثناء احملطات 8 1 6 4



النلات وجدت عامة أقل من احلدود املسمور بها ( 7401– 7000مليتيام/لل) ة مجيع أحواض البحرية

( 272006 420089 206056 656086مي يوجيام/لل) فهى أعلى من احلدود املسمور بها.
البحرية.

وحبساب النتريوج



العضوى ألحواض البحرية املختلفة وهو قيمة الفيق ب

النيلوج

ال لى والنيلوج

الغري عضوى ( األمونيا  +النيلةتات  +النلات ) وجد عامة أكثي من احلدود املسمور بها

(700مليتيام/لل) ة مجيع مناطق البحرية.

دوليا

ميكبات الفسفور الفعال وجدت أعلى من احلدود املسمور بها دوليا (76– 66مي يوجيام/لل) باحلوض



اليئيسى باحملطات 777808 766064 290028 771608 ( 6 5 4 6مي يوجيام/لل) وفى احلدود املسمور بها

بباقى احملطات.

ميكبات الفسفور ال لية وجدت أنها أعلى ب ثري من احلدود املسمور بها دوليا ( 700 – 25مي يوجيام/لل)



باحلوض اليئيسى واحملطات  9& 8&1حي

الفلزات الثقيلة:




تياور تيكيز احلدةد ما ب

تياور تيكيز املنتنيز ما ب
تياور تيكيز النحاس ما ب

تياوحت ب

 2551047 -761006مي يوجيام/لل.

(76209 – 4505مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 9404مي يوجيام/لل).
(750-605مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 6508مي يوجيام/لل.

( 66018 – 5065مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (7908مي يوجيام/لل.
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تياور تيكيز الزن ما ب

تياور تيكيز ال يوم ما ب

تياور تيكيز الني ل ما ب

( 9608 – 2808مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (5106مي يوجيام/لل).
( 101 – 504مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 601مي يوجيام/لل).
( 77 - 205مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 8مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال ادميوم ما ب
تياور تيكيز اليصاص ما ب

تياور تيكيز الزئبق ما ب

( 606 - 006مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 7مي يوجيام/لل).

( 5905 – 2006مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (2606مي يوجيام/لل).

( 00485 - 00796مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 00666مي يوجيام/لل.

املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة ال لور (-: )PCBs

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsماب
مبتو د عام للبحرية ( 5011نانوجيام/لل).

 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما ب
نانوجيام/لل).

( 70054 – 2086نانوجيام/لل)

( 72006 – 2046نانوجيام/لل) مبتو د عام (5062

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متو طات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل ماب

مي يوجيام/لل) مبتو د عام ( 706مي يوجيام/لل).

(6046 –0058

الدالئل الب تريةة (القولوا ال لية – الربازةة  -السبحية) -:

تعترب حبرية ميةوط خزاا ملياه الرصيف امللوثة باملخلفات اآلدمية فهى تستقبل مياه املرصارف الزراعية مةن خةالل

ثالث مرصارف هى (تيعة النوبارةة ومرصيفى العموم والقلعة) وبناءا عليه وعند تطبيق معيار جودة املياه
) فت وا النتائمل كاالتى -:

 - 7من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتيتة تعاملهم مع املياه وعند تطبيق معيار
جودة املياه امللكورة عاليه:

• املزرعة السم ية فى ريق البحرية احملطة رقم ( 2غيب املزرعة)

تلت أعداد كبرية من الب لةا تفوق

احلدود املسمور بها وتعترب ملوثة بينما احملطة رقم ( 7ريق املزرعة) كانت أعداد الب لةا فى احلدود

املسمور بها وتعترب نظيفة.

• مجيع احملطات فى احلوض اليئيسى ( )6 5 4 6واحملطة ( )8فى احلوض اجلنوبى الغيبى واحملطات (9
 )70فى احلوض الشماىل الغيبى تلت أعداد عالية من الب لةا تفوق احلدود املسمور بها وتعترب

ردةدة التلوث ماعدا احملطة ( )1فى احلوض اجلنوبى الغيبى كانت أعداد الب لةا فى احلدود املسمور

بها وتعترب نظيفة.

 - 2فى ميابى األمساك فى مياه البحرية:

• املزرعة السم ية فى احملطة رقم ( 7ريق املزرعة) ورقم ( 2غيب املزرعة) فى ريق البحرية تلت أعداد
كبرية من الب لةا تفوق احلدود املسمور بها وتعترب ملوثة.

• مجيع احملطات فى احلوض اليئيسى ( )6 5 4 6واحملطة ( )8فى احلوض اجلنوبى الغيبى واحملطات (9
 )70فى احلوض الشماىل الغيبى تلت أعداد عالية من الب لةا تفوق احلدود املسمور بها وتعترب

ردةدة التلوث ماعدا احملطة ( )1فى احلوض اجلنوبى الغيبى كانت أعداد الب لةا فى احلدود املسمور

بها وتعترب نظيفة.
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نوعية اهلائمات

اهلائمةات النباتيةة

 -1قدر املتو د العام للبحرية فى هلا املو م بة  670 x 6060686وحدة  /لل كما تلت اعلةى كثافةة بةاحلوض
اجلنوبي الغيبي واقل كثافة فى املزرعة السم ية وهلا ع ة

مةا مت رصةده ة صةيف  2070و  2077حية

تلت أعلةي كثافةة بةاحلوض اليئيسةي مبتو ةد كثافةة أقةل حبةوايل النرصةف ( 7560619و 70 x 7660666

6

وحده/لل علي التوايل).
-2

ادت البحرية عموما الدةاتومات  % 64091اما االةوجلينات والطحالب اخلضياء املزرقة الدالةة علةى التلةوث

-3

تل احلوض اجلنوبي الغيبى اكثي االحواض تلوثا لظهور الطحالب اخلضياء املزرقةة بنسةبة  %9025وخاصةة

فمثلت  0047و  5096و  % 64091على التواىل

حمطة ( )1وتلته احلوض اليئيسي بنسبة  % 4087خاصة ة حمطة ( )5وتلته حمطة ()8 1

 -4و تلت ة احملطةة ( )1أنةواع اليوتيفةيا والةة  Ciliophoraكمةا ةتل النةوع األول ة حمطةة ( 7و  )2باملزرعةة
السم ية.

-

أما دةداا النماتودا فستلت ة احملطة ( )9من احلوض الشمايل الغيبي.

وكل هله األنواع امللكورة دالة علي تلوث احلةوض اجلنةوبي الغيبةي واحلةوض الشةمايل الغيبةي واملزرعةة

السم ية.

 -5عموما ظهي االةوجيلنات فى مجيع االحواض بنسب خمتلفة ماعدا املزرعة السم ية

اهلائمات احليوانية

 أظهيت النتائمل أا منطقة احلوض اجلنوبى الغيبى هى أعلى املناطق ننتاجية للهائمات احليوانية مبتو د
قدره  670 x721كائن/مل 6بينما كانت منطقة املزرعة السم ية أقل املناطق ننتاجية مبتو د قدره 5805

 670 xكائن/مل.6

ً
ً
 كما أظهيت النتائمل تبانيا واضحا ة ال ثافة العددةة للهائمات احليوانية ة احملطات التي متثل كل من
األحواض األربعة حي

تلت احملطة رقم  1والتي متثل أول حوض  5000فداا أعلى ننتاجية قدرها x797

 670كائن/مل 6بينما اخنفضت اإلنتاجية نيل أفل قيمة على مستوى البحرية على األطالق ة احملطة رقم 6
أمام مرصيف القلعة ( 670 x 21كائن/مل .)6كما

تلت احملطة رقم  5والتي متثل نرصف حوض  6000فداا

ننتاجية عالية مقارنة بباقى حمطات احلوض اليئيسى حي بلغت  670 x782كائن/مل.6
ً
 من ناحية اللكيب النوعى للهائمات احليوانية فقد تلت الدرا ة  74نوعا من اهلائمات احليوانية
تنتمى نيل  9أجناس مثلتها مخسة جمموعات حيوانية هم :األوليات ( )Protozoaالدةداا ()Nematoda
العتليات الدواره ( )Rotiferaالرصدفيات ( )Ostracodaجمدافيات األرجل (.)Copepoda

 وقد تالحظ

يادة جمموعة العتليات الدواره ( )Rotiferaة احملطات أرقام  70 1 2 7بينما

ادت

الرصدفيات ( )Ostracodaة احملطات أرقام  .9 5 4 6وقد تواجدت جمموعة جمدافيات األرجل ()Copepoda

ب ثافة عددةة عالية ة احملطات أرقام . 8 6

7

ً
 وقد مثلت جمموعة العتليات الدواره بهكرب عدد من االجناس ( 6أجناس) أكثيها ريوعا جن

Brachionus

اللى ةعترب أحد دالالت التلوث العضوى ة البي ة املائية .وقد مثلت جمدافيات األرجل ()Cepepoda

جبنس

هما  Acanthocyclops and Nitoceraبينما مثلت األوليات ( )Protozoaجبن

واحد فقد.

 وتعترب جمموعة الدةداا ( )Free living nematodsأحد دالالت التلوث العضوى ة البي ة املائية وقد
تواجدت ة احملطات أرقام  70 9 8 1 6 6كما

احملطة رقم  1والىت متثل أول حوض  5000فداا.

تل تواجد لريقة الدودة ال بدةة ( )Fashiola larvaة

احليوانات القاعيةة

أظهيت نتائمل درا ة ر وبيات القاع اجملموعة من حبرية ميةوط عن تواجد  8أنواع من أحياء القاع احلية فى

البحرية؛ ممثلة لة  4جمموعات وهى :القشيةات ( Crustaceaنوعاا) واحلشيات ممثلة بالطور الريقى

 Chironomuslarvaeوأخريا جمموعة اليخوةات واملمثلة بنوع واحد من ذوات املرصياع
البطنقدميات.

و 4أنواع من

راركت جمموعة القشيةات بهعلى ال ثافات فى البحرية (707040كائن/م)2؛ من جمموع ال ثافة ال لية ألحياء

القاع ( 707100كائن/م)2؛ حي

كونت نسبة %9904؛نتيتة للزةادة فى كثافة النوع  Cyprideislittoralisمن

قشيةات األ لاكودا األكثي انتظاما وكثافة ب

باقى اجملموعات فى النسبة الض يلة الباقية.

أحياء القاع؛ خاصة فى حمطىت احلوض الشماىل الغيبى.وراركت

النباتات املائية


حمطة  6و  4و  :5اد النبات املستعمي الطافى ورد النيل  Eichhornia crassipesمبفيده.



حمطة  :6تواجد ورد النيل  water hyacinthsو أةضا حامول املاء من صنف. Potamogeton pusillus



حمطة  :1اد حامول املاء صنف  P. pectinatusمبفيده.



حمطة  :8اد خنشوش احلوت مبفيده. Ceratophyllum demersum



حمطة  :9رصد النبات القائم  Scirpus maritimusو املغمور حامول املاء صنف. P. pusillus



حمطة  :70تواجد احلامول صنف  P. pectinatusو أةضا املغمور. Najas flexilis

النباتات املائية الىت تلت فى أغسط

 2072كانت ضعيفة التنوع و تشري اىل ا تميار التلوث حي

تواجدت

النباتات الدالة عليه مثل ورد النيل و احلامول  Potamogetonو خنشةوش احلةوت  Ceratophyllumخاصةة فةى

احلوض اليئيسى و احلوض اجلنوبى الغيبى .و ةتل صةنف جدةةد مةن احلةامول  P. pusillusللمةية األوىل فةى
حبرية ميةوط و رمبا للمية األوىل أةضا باليجوع اىل املياجع املتاحةة .و هةلا احلةامول األخةري ةعةيف بقدرتةه علةى

التهقلم على البي ات املختلفة بدرجةة كبةرية و قةد ةتل فةى حمطةة ( 6احلةوض اليئيسةى) و حمطةة ( 9احلةوض

الشماىل الغيبى) و هو األقل تلوثا حي

ةقع أمام حمطة التنقية الغيبية وذل ةثكد منوه فى بي ةات متباةنةة

حبسب املياجع العاملية .و تل أةضا النبات املغمور  N. flexilisفى احلوض الشماىل الغيبى األقل تلوثا حي

أنه

ةفضل النمو فى البي ة النظيفة و للل كاا مغلفا بطبقة متحللة اخلالةا .كما تل النبات القةائم  Scirpusفةى

نف

احلوض و معيوف بتحمله للملوحة العالية.

نوعية اليوا ةةةب
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مت مجع عينات اليوا ب القاعية من نف

املواقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية وذل خالل رهي أغسط

 2072بغيض نجياء التحاليل والقيا ات التالية طبقا للطيق القيا ية ل ل منها -:

احملتوى العضوي

ال يبوا العضوي ة الي وبيات احلدةثة لبحرية ميةوط تياور ب

اعلي قيمة  % 6088تلت فى حمطة ( )6بينما

اقل قيمة  %7067تلت فى حمطة ( )7مع متو د قدرة  .% 6086بينما تل احملتوى العضوي أعلى قيمة 72068

 %فى حمطة ( )6واقل قيمة  %209فى حمطة ( )7مبتو د .% 6095

احملتوى املائي

ةعترب احملتوي املائي للي وبيات من أهم العوامل املثثية ة العمليات ال يميائية و الفيزةائية و البيولوجية

التي تثثي علي الي وبيات ة النظام البي ي وبدرا ة احملتوي املائي املطلق لي وبيات القاع احلدةثة أوضحت
النتائمل أا اعلي قيمة  %90عند حمطة ( )9واقل قيمة %7.عند حمطة ( )4مع متو د قدرة .% 1106

الفو فور الغري عضوى

ُ
أوضحت النتائمل أا تيكيزات الفو فور املتار أو الغري عضوي ة ر وبيات احلوض اليئيسي لبحرية ميةوط تلت
ُ
أعلى قيمة ( 7666066مي يوجيام/جيام) ة حمطة ( )6بينما تلت أقل قيمة ( 712018مي يوجيام/جيام) ة
حمطة  70مبتو د عام ة البحرية  142058مي يوجيام/جيام.

الفو فور العضوى

ُ
أوضحت النتائمل أا أعلى من الفو فور الغري العضوي .وقد تلت ( 259074مي يوجةيام/جةيام) ة حمطةة 1بينمةا

كانت أقل قيمة ( 5046مي يوجيام/جيام) مستلة ة حمطة  9مبتو د عام ة البحرية  18046مي يوجيام/جيام.

الفسفور ال لي

أوضحت النتائمل أا توزةع الفو فور ال لي ة ر وبيات البحرية غريمتشابه مع توزةع كلٍ من الفو فور العضوي
ُ
ول نه متشابه وميتبد بالفو فور الغري عضوى .وقد تلت أعلى قيمة ( 7660054مي يوجيام/جيام) ة حمطة
ُ
( )5بينما تلت أقل قيمة ( 256072مي يوجيام/جيام) ة حمطة  70مبتو د عام ة البحرية 142058

مي يوجيام/جيام .

النيلوج

ال لى

مع أا نتائمل النيلوچ

ال لي ة ر وبيات حبرية ميةوط توضح أا له توزةع غري منتظم داخةل البحةرية

ال لي ة

نال أا هناك زةادة واضحة ة احلوض اليئيسي بسبب تهثري مرصيف القلعة .وةقل تيكيز النيلوچ
ُ
ُ
ر وبيات باقي أحواض البحرية .وقد تلت أعلى قيمة ( )% 4078ة حمطةة  70؛ بينمةا ةتلت أقةل قيمةة

( )% 0087ة حمطة  .4مبتو د عام ة البحرية .% 204

العناصي الثقيلة

 ةلاور تيكيز احلدةد ب ( 78124 861مي يوجيام/جيام) مبتو د قدره ( 70298مي يوجيام/جيام). ةلاور تيكيز املنتنيز من ( 986 -205مي يوجيام/جيام) مبتو د عام ( 482مي يوجيام/جيام). ةلاور تيكيز الزن من ( 149076 – 2808مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 710مي يوجيام/جيام). ةلاور تيكيز النحاس ب -ةلاور تيكيز الني ل ب

( 276018 – 405مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 48027مي يوجيام/جيام).

( 57091 – 1092مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 29028مي يوجيام/جيام).
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 -ةلاور تيكيز ال يوم ب

 -ةلاور تيكيز اليصاص ب

( 61069 – 5066مي يوجيام/جيام) مبتو د (29061مي يوجيام/جيام).

 ةلاور تيكيز ال ادميوم ب-

ةلاور تيكيز الزئبق ب

( 762066 -102مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 60095مي يوجيام/جيام).
( 707 – 0066مي يوجيام/جيام) مبتو د (0055مي يوجيام/جيام).

( 70296 - 00777مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 00065مي يوجيام/جيام).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور )(PCBs
تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات ( )PCBsب

( 00497 – 00711نانوجيام/جيام) مبتو د عةام لليوا ةب (00297

نانوجيام/جيم) وتياوحت تيكيزات املبيةدات ال ليةة ( )TPمةاب
( 0022نانوجيام/جيام) بعينات روا ب البحرية.
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( 006 – 00756نةانوجيام/جةيام) مبتو ةد عةام

