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

ملخص الرحلة احلقلية االوىل أغسطس 2102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
حبرية الريان
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مقدمـة

وادي الريان منخفض كبري من احلجر اجلريى األيوسيىن يبلغ متوسط اخنفاضه 34م حتت مسـتوى سـ
البحر ويستقبل وادي الريان حـوا

البحر وأقصى نق ة اخنفاض على مستوى 43م حتت س
ً
م 4من مياه الصرف الزراعي سنويا متثل حوا  4/1الصرف الزراعي حملافظة الفيوم.
تكونت البحريتان الصناعيتان يف وادي الريان يف عـام  1794عنـدما

 052مليـون

مرـر مـنخفض اـحراوي ضفـا ض
7كم وتتصل ضنفـق طولـه حـوا

مياه الصرف الزراعي عن طريق إنشاء قناة مكشوفة ميتد طوهلا إىل حوا

5.5كم وذلك خلفض مستوى املياه اجلوفية يف املناطق احملي ة ضبحرية قارون.

تعترب من قة وادي الريان مبحافظة الفيوم حمرية طبيعية مبوجب قرار السيد ر يس جملس الوزراء رقم

 734لسنة  1757واملعدل ضالقرار رقم  0753لسنة  1779وتبلغ مساحتها حوا
البحرية

املس

األول

احمل ة

واف املوقع

1

أمام مصرف الوادى

0

أقصى شرق املس

4

وسط املس

3

أقصى مرب املس

املس

األول
األول

األول

5

أمام القناة املوالة ضني املس حني

4

الثانى

أمام مدخل املياه للرس

9
الثاني

 1957كم.0

وسط املس

5
7
12

أقصى مرب املس
جنوب املس

الثاني

الثاني

الثاني

أقصى اجلنوب عند اجلزر الرملية فى
املس

2

الثانى

النتا ـج واملناقشـة
اخلصا ص اهليدروكيريا ية
درجة احلرارة

 تراوحت درجة احلرارة ما ضني (  01.13-09.5درجة مئوية ) وسجلت اقل قيره عند
حم ة  5وسجلت اعلى قيرة عند حم ة  7وذلك مبتوسط عام  07.45درجة مئوية.

شفافية املياه

 تراوحت الشفافية ما ضني (121-52سم)وسجلت اقل قيره عند النق ه ( )1وسجلت اعلى
قيره عند حم ة  4وذلك مبتوسط عام  121.5سم.

امللوحة

 تراوحت امللوحة ما ضني ( )%15.11-%1.5وكانت اقل قيره عند احمل ه  1واعلى قيره
عند احمل ة 12وذلك مبتوسط عام .%12.0

درجة التوايل الكهرضي

 تراوح التوايل الكهرضى ما ضني ( )25.1-0.3مللى سيرن /سم وكانت اقل قيره عند
احمل ة  1واعلى قيره عند حم ة ( )12وذلك مبتوسط عام  15.41مللى سيرن /سم.

تركيز أيون اهليدروچني )(pH

 تراوحت قيم االس اهليدروجيىن ما ضني (  ) 6.8-5.0وسجلت اعلى قيره مبح ة  4واقل
قيره عند النق ة  4وذلك مبتوسط عام.5.3

األكسچني الذا ب )(DO

 تراوح االكسجني الذا ب ما ضني ( )13.5-4.7ملجم/لرت وسجلت اقل قيره عند احمل ة 0
واعلى قيره عند احمل ة  3وذلك مبتوسط  5.4ملجم/لرت.

األكسچني املستهلك ضيولوجيا )(BOD

 تراوح االكسجني املستهلك حيويا ما ضني ( )3.34-5.8ملجم/لرت وسجلت اقل قيره عند
النق ه  2وسجلت اعلى قيرة عند النق ه  6وذلك مبتوسط  4.94ملجم/لرت.

ك/محمود درويش
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األكسچني املستهلك كيريا يا )(COD

 سجل االكسجني املستهلك كيريا يا ما ضني ( )03.39-17.01ملجم/لرت وسجلت اقل قيرة
عند النق ه  3مرب املس

واعلى قيره عند احمل ة  4امام مدخل املياه وذلك مبتوسط

 01.9ملجم/لرت.
الكربيتيدات )(H2S

 توجد الكربيتيدات يف املاء يف اورة كربيتيد اهليدروچني الذي ينتج من حتويل
الكربيتات إىل كربيتيدات للحصول على األكسچني ضواس ة البكترييا الكربيتية املوجودة
يف الرسوضيات .أوضحت الدراسة احلالية عدم وجود الكربيتيدات يف مياه حبرية .

مبقارنة املتوس ات السنوية لبعض املتغريات اهليدروجرافية خالل الدراسة احلالية مبثيالتها
ً
من املستويات املسروح ضها دوليا وجد اآلتى:
 االس اهليدروجيىن جاء فى احلدود املسروح ضها ( )4.2-7.2جبريع مواقع البحرية.

 سجل االكسجني الذا ب تغري طفيفا يتعدى املسروح ضه فى ضعض نقاط البحرية حدود
املسروح ضها دوليا ( 3.2-10.4ملجم/لرت) مبعظم مواقع البحرية.

ً
 سجل االكسجني املستهلك ضيولوجيا تغري طفيفا اعلى من املسروح ضها دوليا ( أقل من
 4مليجرام/لرت) فى ضعض مواقع البحرية ضاستثناء حم ة  4و  5وسط املس

االول

وامام القناة فهرا فى حدود املسروح ضه.
الكلورفيل

أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية

الكلورفيل-أ

 تراوح الكلورفيل ما ضني اقل قيرة (  52.4-5.1ميكروجرام/لرت) وسجلت اقل قيره عند
احمل ه  9جنوب املس

الثانى وأعلى قيرة عند النق ه  1امام مصرف الوادى مبتوسط

عام للبحرية  04.17ميكروجرام/لرت .
املواد العالقة الكلية)(TSM

 تتغري تركيزات املواد الكلية العالقة على مدى واسع حيث سجلت أقل قيره للرحتوى(
 ) 31.5–17.3مليجرام/لرت وسجلت اقل قيره عند حم ة ( )12اجلزر الرمليه ضاجلنوب

4

وأعلى قيره عند احمل ة ( )1امام مصرف الوادى مبتوسط عام للبحرية 07.41
مليجرام/لرت.
مبقارنة نتا ج املتوسط السنوى للكلوروفيل-أ واملواد العالقة الكلية والذى

خالل الدراسة احلالية وجد التاىل:

احلصول عليه

 وجدت مستويات الكلوروفيل -أ يف حدود أقل من املستويات املسروح ضها دوليا ( -5.2
 132ميكروجرام/لرت) يف مجيع مواقع الدراسة .
 سجلت املواد العالقة الكلية جبريع مواقع الدراسة مستويات أعلى من احلدود
املسروح ضها دوليا ( 05مليجرام /لرت) ضإستثناء احمل ة .5,12

االمالح املغذية

 هـى عبـارة عـن مركبـات ذا بـة فى امليـاه ال بيعيـة وتعتـرب هـذه املركبـات املصـدر
الر يسـى لتغذيـة الكا نـات فى البيئـة املا يـة خصواـا الكا نـات الدقيقـة مثـل
البكرتيـا وال حالـب كرـا تعتبـر أساسيـة فى عرليـة الترثيـل الغذا ـى للنباتـات
واحليوانـات فـى هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة عن مركبات نيرتوجينية ,
فوسفورية وسليكات.

االمونيا )(NH4-N

 سجلت األمونيا ما ضني (  ) 2.14 – 2.253ميكروجرام/لرت وسجلت اقل قيره عند احمل ة
 4وسط املس

الالول وأعلى فى حم ة  3اقصى مرب املس

وذلك مبتوسط عام

للبحرية  2.1ميكروجرام/لرت .
النترييتات NO2-N

 سجلت النرتيتات ما ضني(  ) 32.34–0.25ميكروجرام/لرت وسجلت اقل قيره عند احمل ة
 4وسط املس

االول ضينرا أعلى تركيز كان فى حم ة واحد اما مصرف الوادى وذلك

مبتوسط عام  7.74ميكروجرام/لرت.
النرتات )(NO3-N

ك/محمود درويش
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 سجلت النرتات ما ضني (  )2.044 – 2.209ملجم/لرت وكانت اقل قيره عند حم ة  4وسط
املس

االول ضينرا أعلى تركيز كان عند حم ة واحد عند مصرف الوادى وذلك

مبتوسط عام 2.103ملجم/لرت.
النيرتوجني الكلى TN

 تراوحت قيم النيرتجني الكلى فى مياه البحرية ما ضني ( )4.44 – 4.35مليجرام/لرت
واقل قيره عند احمل ة  5امام القناة ضينرا أعلى تركيز كان عند حم ة  4وسط املس
االول مبتوسط عام  5.40مليجرام/لرت.

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكا نات املا ية ومنوهم .نظرا الن الفوسفور عنصر مري مازى
ويوجد فى ال بيعية على هيئة امالح فوسقورية مري ذا بة لذلك فهو ض بعية احلال يوجد

ضرتكيزات قليلة فى البيئة املا ية .يزداد تركيز الفوسفور فى املس حات املا ية نتيجة
للصرف الصحى او الصرف الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.
الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوحـــت تركيـــزات الفوســـفور الفعـــال فـــى ميـــاه البحـــرية مـــا ضـــني (57.1 – 10.1

ميكروجرام/لرت) وسجلت اقل قيره عند حم ة  3اقصى مرب املس وأكرب قيره عند احمل ة

 1امام مصرف الوادى مبتوسط عام  42.50ميكروجرام/لرت .

الفوسفور الكلى

 تراوحت تركيزات الفوسفور الكلى ضني ( )045.5-194.5ميكروجرام/لرت وسجلت اقل
قيرة عند حم ة  3مرب املس

وأكرب عند حم ة 4وسط املس

االول مبتوسط عام

 004.05ميكروجرام/لرت.

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

 تتواجد السيلكات فى الدياتومية مري املتكلسة وهى طحالب جمهرية وحيدة اخللية
جدرانها مشبعة ضالسيليكا وتتواجد ضالرتضة ,سجلت السيليكات تركيزات متفاوتة فى
مياه البحرية خالل العام حيث سجلت تركيز السليكات ما ضني ( )5.33-4.74وكانت
6

اقل قيرة عند احمل ة 4وسط املس

االول وأعلى تركيز عند احمل ة  7جنوب املس

الثانى ومبتوسط عام  4.24مليجرام/لرت.
مبقارنة املتوسط السنوى للرتغريات املختلفة والىت

احلصول عليها مبياه حبرية الريان

خالل الدراسة احلالية مبثيالتها من املستويات املسروح ضها دوليا وجد اآلتى:

 األمونيا وجدت فى احلدود املسروح ضها دوليا ( 2.25 – 0.0مليجرام /لرت).
 النرتات وجدت عامة أقل من احلدود املسروح ضها ( 13.9– 12.2ملجرام/لرت).
 وحبساب النتريوجني العضوى ألحواض البحرية املختلفة وهو قيرة الفرق ضني
النيرتوجني الكلى والنيرتوجني الغري عضوى ( األمونيا  +النيرتيتات  +النرتات ) وجد
دوليا (1.2مليجرام/لرت) يف معظم احمل ات

عامة اعلى من احلدود املسروح ضها
ضالبحرية.

 مركبات الفسفور الفعال وجدت اعلى من احلدود املسروح ضها دوليا (– 44
14ميكروجرام/لرت) فى املب احمل ات.
 مركبات الفسفور الكلية وجدت أنها اعلى من احلدود املسروح ضها دوليا (122 – 05
ميكروجرام/لرت).
الفلزات الثقيلة

أتض من نتا ج الدراسة احلاليه ما يلي:

 تراوح تركيز احلديد ما ضني ( 445.2 – 114.40ميكروجرام/لرت) .
 تراوح تركيز املنجنيز ما ضني ( 59.40 – 5.24ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النحاس ما ضني ( )4.5 – 2.5ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الزنك ما ضني ( 05.5 – 0.55ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الكروم ما ضني (31.22 – 5.44ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النيكل ماضني ( 14.24 –1.10ميكروجرام/لرت) .
 تراوح تركيز الكادميوم ما ضني (3.13 –1.03ميكروجرام/لرت
 تراوح تركيز الرااص ما ضني ( 49.35 -11.23ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الز بق ما ضني (2.29 – NDميكرجرام/لرت).

ك/محمود درويش
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املبيدات

 تراوح جمروع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsماضني ( 5.10إىل
 )12.30نانوجرام/لرت مبتوسط  9.14نانوجرام/لرت وتركيزات مركبات املبيدات الكلية
( )TPماضني  0.44نانوجرام/لرت إىل  9.44نانوجرام/لرت مبتوسط  5.10نانوجرام/لرت.

اهليدروكرضونات البرتولية

 تراوح متوس ات الرتكيز الكلى للرواد اهليدروكرضونية الذا بة فى مياه البحرية
ماضني ( 1.14-2.15ميكروجرام/لرت)وسجلت اقل قيره عند حم ة  0اقصى شرق املس
االول واعلى قيره عند حم ة  7جنوب املس

الثانى مبتوسط كلى جلريع عينات

البحرية يبلغ  2.42ميكروجرام/لرت.
امليكروضيولوجى (القولون الكلية -الربازية – السبحية)

 تشري نتا ج الدراسة أن العدد االحتراىل للبكرتيا الدالة على التلوث مبخلفات الصرف
الصحى تراوحت ضني ( 04222-522خلية 122/سم )4لبكرتيا القولون الكلية و(43-1522
خلية 122/سم )4للبكرتيا الربازية و( 15222-75خلية 122/سم )4للبكرتيا السبحيات,
وتشري النتا ج أن أعلى مستوى للتلوث سجل فى احمل ة رقم ( 4امام مدخل
املياه),ومن املالحظ أيضا زيادة أعداد البكرتيا الدالة على التلوث امليكروضى فى البحرية
الثانية عنه فى البحرية األوىل وذلك قد يرجع اىل انتشار املزارع السركية.

اهلا رات النباتية

راد  55نوعا من العوالق النباتية ضالبحرية والتي تنترى إىل ست عا الت أساسية وهرا.:

 19 نوعا من الدياتومات )(Diatoms

 19 نوع من ال حالب اخلضراء املزرقة )(Cyanophytes
 14 أنواع من ال حالب اخلضراء)(Chlorophytes
 4 انواع من ال حالب الذهبية

 4 أنواع من ال حالب السوطية )(Dinophytes
 0 نوعان من ال حالب االيوجلينيه

سادت الدياتومات عن ضاقى اجملروعات مكونه نسبة قدرها  %49.4من اجملروع الكلى للعوالق
النباتيه وسجلت اعلى كثافه للعوالق النباتيه وقدرها  312x1555خليه/لرت ضاحمل ة رقم ( 1
8

)(اما مصرف الوادى ) ضينرا سجلت اقل كثافه فى احمل ة رقم ( 3أقصى مرب املس

)ضقيرة 45

 312xخليه/لرت .
 ثم ال حالب اخلضراء املزرقه مكونه %09.4
 ثم ال حالب اخلضراء ضنسبة% 4.4
 ثم ال حالب السوطيات .%2.5
 ثم ال حالب الذهبيه ضنسبة . %2.9
 ثم االيوجلينيه ضنسبة .% 2.4
اهلا رات احليوانية

األول لوادى الريان حواىل 1571345كـا ن/م .4ضينرـا

ضلغت أعلى كثافة للهوا م احليوانية فى املس
إخنفضت جدا فى املس

املس

الثاني حيث سجلت متوسط كثافة  057034كا ن/م.4

االول
فى املس

 سادت جمروعة

األول مبتوسط كثافة  144973كا ن/م ,4وكانت السيادة

فى هذه اجملروعة لفصيلة
 تواجدت جمروعة ٌ

ويرقاتها.
فى املس

األول حبواىل  %11.9ضالضافه اىل ظهور انواع من جمروعة

ضنسبة ضئيله جدا خالل هذا املوسم ضلغ متوسط كثافة
 021242كا ن/م .4وكانت السيادة فى هذه اجملروعة
 كان تواجد جمروعة ٌ
 ضينرا مثلت

املس

فى املس

مبتوسط كثافة

ويرقاتها

األول مبتوسط كثافة  93752كا ن/م.4ضاحمل ة رقم( )1

مبتوسط كثافة  14545كا ن/م.4

الثانى

 سادت جمروعة

فى البحرية الثانية ضوادى الريان ولكن ضنسبة اعلى مبتوسط كثافة
و يرقاته فى البحرية الثانية.

 45944كا ن/م .4وقد ظهر

 تواجدت جمروعة الغري ضالنكوتونية مبتوسط كثافة  11514كا ن/م 4وكانت
هى األكثر تواجداضعد كلى متوسط كثافه . 3751

 احليوانات القاعية


راد  00نوعا من الالفقاريات القاعية ضبحريات وادي الريان ( 4مفصلية األرجل و  9ديدان حلقية و
 7رخويات).

ك/محمود درويش
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 سادت الرخويات ضاقي اجملروعات من اجملروع الكلي لالفقاريات القاعية ضينرا جاءت يف املركزين الثاني
والثالث كل من الديدان احللقية ومفصلية األرجل.
 oحيث سجلت الرخويات  7أنواع خالل ذلك املوسم وكان أنواع
و

و

هم األكثر انتشارا ضاملس

راد أي من هذه األنواع علي اإلطالق ضاملس
حبرية مثل

الثاني حيث استبدل هذه األنواع ضأنواع أخري

.

 oسجلت الديدان احللقية  9أنواع وأقتصر ظهور أنواع
و
ضاملس

األول و مل يتم

علي املس

و

الثاني .وراد نوع

األول.

 oسجلت مفصلية الرجل  4أنواع خالل ذلك املوسم ومل يتم راد أي نوع ممثال هلذه الفصيلة
ضاملس

األول ضينرا راد االنواع
ضاملس

و

الثاني.

النباتات املا ية

 ضتقييم الغ اء النباتى احلاىل ميكن تقسيم شكل وتوزيعات النباتات املا ية ضبحريات وادى الريان اىل
األتى-:
 oالنباتات املغرورة ضبحريات وادي الريان وتترثل يف األنواع التالية:


ديل احلصان



حامول املية



حريش

 oالنباتات النصف مغرورة (املستنقعات املا ية ) وتترثل فى االنواع التالية:


نبات احلجنة



-نبات الديس

 oنباتات املن قة الشاطئية حول البحريات النامية تترثل فى االنواع نبات ال رفا
.

– مسار حصر

 oالنباتات الصحراوية وامللحية حول البحريات تترثل فى  :نبات الرطريط األضيض
 -نبات العاقول

-الشنان
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الرواسب

مجع عينات الرواسب القاعية من نفس املواقع الىت

مجع عينات املياه منها

ضإستخدام الكباش اخلاص ضذلك ضغرض إجراء التحاليل والقياسات املختلفة عليها -:

النتا ج واملناقشة
الرواسب

احلجم الرملي )(Sand

تراوح ما ضني ( )%51.9 – %2.99حيث سجلت اقل قيرة فى حم ة رقم  11واعلى قيرة

فى حم ة رقم  1مبتوسط عام .%09.9

الغرين} ){Mud (Silt & Clay

تراوح ما ضني ( )%77.04 - %35.4حيث سجلت اقل قيرة فى حم ة رقم  1واعلى قيرة

فى حم ة رقم  11مبتوسط عام .%90.42

الكرضون العضوي

تراوح ما ضني ( )%5.92-%2.12حيث سجلت اقل قيرة فى حم ة رقم  12واعلى قيرة

فى حم ة رقم  1مبتوسط عام .%3.30

احملتوي العضوي

تراوح ما ضني ( )%18.29-%2.19حيث سجلت اقل قيرة فى حم ة رقم  0واعلى قيرة

فى حم ة رقم  10مبتوسط عام .%9.40

الفوسفور الكلى :

تراوح ما ضني ( )%955.8-%445.4حيث سجلت اقل قيرة فى حم ة رقم  7واعلى قيرة

فى حم ة رقم  1مبتوسط عام .%470.27

الفوسفور الغري العضوى :

تراوح ما ضني ( )%111.0-%52.4حيث سجلت اقل قيرة فى حم ة رقم0واعلى قيرة فى

حم ة رقم  4مبتوسط عام .%73.24

الفوسفور العضوى :

تراوح ما ضني ( )%059.1-%040.0حيث سجلت اقل قيرة فى حم ة رقم  7واعلى قيرة

فى حم ة رقم  1مبتوسط عام .%057
ك/محمود درويش
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النيرتوجني الكلى :

تراوح ما ضني ( )%1092-%934حيث سجلت اقل قيرة فى حم ة رقم  3واعلى قيرة فى

حم ة رقم  1مبتوسط عام .%554

الفلزات الثقيلة

 تراوح تركيز احلديد ما ضني (  130* 11.88-5.24ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط 12.94
ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  4واعلى قيرة فى احمل ة .12

 تراوح تركيز املنجنيز ما ضني(  08.39-11.44ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط 00.40
ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  3واعلى قيرة فى احمل ة .9

 تراوح تركيز النحاس ما ضني (  08.61-4.59ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط 12.14
ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  3واعلى قيرة فى احمل ة .4

 تراوح تركيز الزنك ما ضني ( 18.11-2.75ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط 5.51
ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  4واعلى قيرة فى احمل ة .5

 تراوح تركيز الكروم ما ضني (  05.29-14.54ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط 00.51
ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  3واعلى قيرة فى احمل ة .9

 تراوح تركيز النيكل ماضني (10.52-0.47ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط 9.00
ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  3واعلى قيرة فى احمل ة .4

 تراوح تركيز الكادميوم ما ضني (  5.34 – 2ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط 2.05
ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  5واعلى قيرة فى احمل ة .5

 تراوح تركيز الرااص ما ضني ( 261.6-34.53ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط 191.44
ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  5واعلى قيرة فى احمل ة .3

 تراوح تركيز الز بق ما ضني(  2.23-2.20نانوجرام/لرت) وذلك مبتوسط 2.24

ميكروجرام/لرت حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  5واعلى قيرة فى احمل ة .0

 تراوح تركيز الكوضلت ما ضني ( 4.07-1.37ميكروجرام/لرت) حيث كانت اقل قيرة فى
احمل ة  3واعلى قيرة فى احمل ة .4

املبيدات

مركبات الفينيل متعدد الكلور ()PCBs

تراوح ما ضني (  2.30-2.10نانوجرام/جرام) مبتوسط عام  2.05نانوجرام/جرام.

مركبات املبيدات الكلية ()TP

تراوح ما ضني ( 3.25- 2.14نانوجرام/جرام) مبتوسط عام  2.0نانوجرام/جرام حيث

كانت اقل قيرة فى احمل ة  12واعلى قيرة فى احمل ة .7
12

اهليدروكرضونات البرتولية

تراوح الرتكيز الكلى للهيدروكرضونات البرتولية ما ضني (3.20-2.25ميكروجرام/جرام)

مبتوسط عام  2.19ميكروجرام/جرام حيث كانت اقل قيرة فى احمل ة  0واعلى قيرة فى

احمل ة .7
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