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

ملخص
نتائج الرحلة احلقلية األوي " أغسطس " 3102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
" حبرية قارون"
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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 تة ثري هةله امللوثةات ووقةف التةدهور املسةتمي
للبحريات ووضع اخلطد املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية:

حبرية قاروا هي ثالث أكرب البحريات يف مجهورةة مرصي العيبية وتعترب من أقدم البحريات الطبيعية يف العامل
مي ن اعتبار حبرية

ومتثل اخلزاا اليئيسي ملياه الرصيف الزراعي لألراضي املنزرعة يف حمافظة الفيوم وبلل
ً
ً
قاروا مفتار التنمية واليقي حملافظة الفيوم حيث تلعب دورا رئيسيا يف كمية األراضي املنزرعة باملنطقة .وتقع

حبرية قاروا يف منخفض الفيوم اللي ةوجد يف الرصحياء الغيبية على بعد مائة وثالثة كيلو مل جنوب غيب
ً
ً
القاهية وتبلغ مساحتها حوايل  05ألف فداا وةلاور عمقها ما بني مخسة أمتار شيقةا نىل أثني عشي ملا
ً
ً
غيبةا ومنسوب سطح املياه فيها  50م وتلاور نسبة امللوحة فيها  20-23جم/لل .وتعد حبرية قاروا جزءا من
حبرية مورة

القدمية التي زارها املثرخ هريودوت عام أربعمائة ومخسني قبل امليالد .وتوجد يف حبرية قاروا

جزةية تعيف بالقيا اللهبي.

متت عملية اليصد من خالل ( )05نقاط موزعة لتشمل مساحة البحرية

احملطة
0

وصف املوقع
أمام مرصيف البط
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أمام األوبيج

2

أقرصى مشال شيق البحرية

5

أمام لساا أبو نعمة

0

خور معيوف (وسد البحرية)

6

مشال جزةية القيا(وسد البحرية)

7

أمام مرصيف الوادى

8

أمام قيةة مرصي للتعمري

9

غيب البحرية

05

مالحة ميزار (أقرصى غيب البحرية)
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نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية قةاروا بةني ( 3950 – 3052درجةة م وةةة) مبتوسةد عةام يف البحةرية (37522

درجة م وةة).

الشفافية -:

تياوحت شفافية املياه ببحرية قاروا بني ( 070 - 05سم) مبتوسد عام يف البحرية ( 005سم).

امللوحة -:

تياوحت درجة امللوحة مبياه حبرية قاروا بني ( 5650 – 03539جم  /لل ) مبتوسد عام يف البحةرية ( 2857جةم /

لل ).

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياور درجة التوصيل ال هيبي مليةاه حبةرية قةاروا بةني ( 2755 – 9506مللةي سةيمن/سةم) مبتوسةد عةام يف

البحرية ( 20526مللي سيمن/سم).

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتياوحةت قةيم تيكيةز أةةوا اهليةدروجني مليةاه

البحرية بني ( )855 - 756مبتوسد عام يف البحرية .8530

األكسجني اللائب -:

أوضحت النتائمل تفاوت تيكيز األكسچني اللائب تفاوتا بسيطا بني القطاعات املختلفة للبحرية حيةث تةياور

بني (  8598-5580مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 7580مليجيام/لل).

ً
األكسيجني املستهل حيوةا (-: )BOD

ً
أوضحت الدراسة تةياور قةيم األكسةچني املسةتهل حيوةةا بةني ( 8526 – 558مليجةيام/لةل) مبتوسةد عةام يف

البحرية  7507مليجيام/لل.

ً
األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD

تياوحت قيم األكسيجني املستهل كيميائيا بني ( 38503 – 09537مليجيام/لل) مبتوسد عةام يف البحةرية (

 3552مليجيام/لل).

ال ربةتيدات -:

ً

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لل ربةتيدات يف مياه البحرية نتيجة لزةادة تيكيز األكسچني

اللائب يف مياه البحرية طوال العام.

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:

 تياور قيم ال لوروفيل -أ ( 36590 – 852مي يو جيام  /للكلوروفيل ) مبتوسد عام للبحرية 02537
مي يو جيام  /للكلوروفيل.
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 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت بني (  2750 – 03572مليجيام/لل مبتوسد عام 35506
مليجيام/لل.

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  -النيلوجني ال لى).


تياور تيكيز األمونيا بني ( 55636 – 55588مي يوجيام /لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 55350مي يوجيام

/لل).


تياور تيكيز النيلةتات بني ( 05855 – 550مي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية (38575



تياور تيكيز النلات بني ( 55889 – 55575مي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 553مي يوجيام/لل).



تياور تيكيز النيلوچني ال لي بني ( 357 – 559مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 3503مليجيام/لل).

مي يوجيام/لل).

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:


تةةةياور تيكيةةةز األورثوفوسةةةفات بةةةني ( 5653 – 252مي يوجةةةيام/لةةةل) مبتوسةةةد عةةةام يف البحةةةرية (07506
مي يوجيام/لل).



تةةياور تيكيةةز الفسةةفور ال لةةي بةةني ( 37759 – 00550مي يوجةةيام/لةةل) مبتوسةةد عةةام يف البحةةرية (08759
مي يوجيام/لل).

السلي ات الفعالة -:

تياور تيكيز السيلي ات بني ( 00569 – 7555مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 9500مليجيام/لل).

الفلزات الثقيلة:










تياور تيكيز احلدةد ما بني ( 853575 – 6956مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (30850مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز املنجنيز ما بني ( 78578 – 3750مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 5256مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز النحاس ما بني ( 6568 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 2533مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزن ما بني ( 0565 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 357مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال يوم ما بني (  63598 – 27585مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 5859مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز الني ل ما بني ( 9503 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 3597مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال ادميوم ما بني ( 0578 - 552مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 0500مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز اليصاص ما بني( 6950 – 50555مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 06577مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزئبق ما بني ( 55269- NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 55580مي يوجيام/لل).

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

تياور جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة ال لور ( )PCBsوتيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPمابني

( 5 - 5593نانوجيام/لل) مبتوسد  3505نانوجيام/لل 0503 – 5527( ،نانوجيام/لل) مبتوسد  0558نانوجيام/لل

بعينات مياه حبرية قاروا على اللتيب.

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:
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تياور متوسد اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ال لية مابني ( 2552 – 5502مي يوجيام/لل) مبتوسد كلى

 0556مي يوجيام/لل.

الدالئل الب تريةة (القولوا ال لية – الربازةة  -السبحية) -:
من خالل نتائمل اليصد وعند تطبيق معيار جودة املياه

) فت وا نتائمل اليحلة احلقليةة

كاالتى  :من وجهة نظي الرصحة األدمية وخرصوصا الرصادةن نتيجة تعاملهم املباشي مةع امليةاه فةاا أعةداد الب لةةا
الدالة على التلوث مبخلفات الرصيف الرصحى زادت عن احلدود املسمور بها فى مياه البحةرية ، ،فيمةا عةدا احملطةة

رقم (5أمام لساا أبو نعمة) و احملطة رقم (0خور معيوف  -وسد البحةرية) و احملطةة رقةم ( 6مشةال جزةةية القةيا-

وسد البحرية) و احملطة رقم ( 9غيب البحرية)  ،وذل لبعد هله املواقع عن املرصارف (البط
املرصدر اليئيسى للتلوث بالبحرية.

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات

أسفيت النتائمل عن تعيةف  56نوع من العوالق النباتية ببحرية قاروا خالل اغسط

نىل مخ

والوادى) والىت تعترب

 3502و التي تنتمى

عائالت أساسية ( 39نوعا من الدةاتومات و 5أنواع من اخلضياء املزرقة و 8نوعا من الطحالب اخلضةياء و2

أنواع من السوطيات و 3أنواع من الطحالب اللهبية).

أظهيت النتائمل أا أقرصى كثافة للعوالق النباتية حيث بلغةت  505 095خليةة/لةل ،ثةم تنةاقىل نىل أدنةى

كثافة هلا بقيمة  505 05خلية/لل.

أظهيت نتائمل الفحىل املعملي أا أكثي جمموعات العوالق النباتية كثافة مثلت يف الدةاتومات وكانت هةله

اجملموعة تقل كلما اجتهنا حنو الغيب .كما أوضحت النتائمل السيادة املطلقة لة (الدةاتومات) على باقي اجملموعةات

م ونة نسبة  %5256من اجملموع ال لى للعوالق النباتية بنسب تلاور بني  % 3353و  % 7659باحملطة رقةم ( 0أمةام
مرصيف البط ) واحملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادي) على التوايل .وأوضحت النتائمل السيادة املطلقةة لةة  0أنةواع

من هله اجملموعة .وأظهيت النتةائمل أا ( )Cyclotella meneghinianaاكثةي انةواع هةله اجملموعةة كثافةة م ونةا

نسبة  %3552من نمجايل العد ال لي للدةاتومات.

جاءت السوطيات يف امليكز الثاني من حيث زةادة ال ثافة م ونة نسبة قدرها  %2058من نمجايل العد ال لةى

للعوالق النباتية و مت رصد  3نوع سائدة من هله اجملموعة.

كما أظهيت نتائمل الفحةىل املعملةي أا (  Prorocentrum micansو  )Prorocentrum scutellumهمةا أكثةي

األنواع كثافة حيث مت رصده ب عداد كبريه جدا .كما لوحظ اا  Prorocentrum micansش ل نسبة .% 86

سجلت الطحالب اخلضياء املزرقة امليكز الثالث بنسبة قدرها  % 0352من اجملموع ال لةى للعوالةق النباتيةة و

مثلت هله اجملموعة بة  3نوع هما ( Chroococcus dispersusبنسبه  %2655و Merismopedia punctataبنسبه

.)%2655

جاءت الطحالب اخلضياء يف امليتبة اليابعة حيث ش لت نسبة  %0053من نمجايل العةد ال لةي للطحالةب .أمةا

عن جمموعة الطحالب اللهبية فقد ظهيت برصورة غةري منتظمةة و شة لت نسةبه صةغرية جةدا بلغةت  %050مةن

امجاىل ال ثافة ال لية للعوالق النباتية.
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اهلائمات احليوانية

أساسةا مةن جمموعةة  Rotiferaحيةث بلغةت

ت ونت اهلوائم احليوانية فى حبرية قاروا خالل اغسةط

نسبة  %70من العدد ال لى للهةوائم احليوانيةة بااضةافة نىل جممةوعىت  Copepodaو Protozoaاللتةاا
تواجدا بنسبة  3050و % 052من العدد ال لى على اللتيب .بلغ متوسد كثافة اهلوائم احليوانيةة خةالل
هلا الفرصل  903055كائن/م ، 2سجلت احملطة 2أعلى كثافة للهوائم احليوانيةة حيةث سةجلت 0778555

كائن/م ، 2بينما سجلت احملطة  6أقل كثافة ( 303555كائن/م )2خالل فرصل الرصيف .كانةت Brachionus

 plicatilis cf. rotundiformisو Synchaeta spp.هما األكثي ننتشةارا حيةث كونةا حةواىل  %87و %02مةن

العدد ال لى جملموعة  .Rotiferaمثلت األطةوار املختلفةة لريقةات جمموعةة  Copepodaالنسةبة األعلةى

للتواجد خالل هلا الفرصةل حيةث شة لت حةواىل % 89مةن األعةداد ال ليةة هلةله اجملموعةة و كةاا نةوع
 Paracartia latisetosaهو السائد  .تواجدت جمموعة  Protozoaبسيادة أنواع تنتمى لطائفة  Ciliatesو

تواجد جن

 Euplotesبنسبة حواىل  % 30من العدد ال لى هلله اجملموعة ..كما تواجدت بعض األنواع

األخيى الىت تنتمى نللى بعض اجملموعات الغري بالن تونية.

احليوانات القاعيةة

مت رصد ستة عشي نوعا من الالفقارةات القاعيةة ببحةرية قةاروا ( 0جوفمعوةةات و 5مفرصةلية األرجةل و  5دةةداا

حلقية و  7رخوةات) خالل اغسط

 .3502سجلت أعلى كثافة وقةدرها  0555كةائن/م 3بينمةا كانةت أقةل كثافةة

(متوسد  85كائن/م .)3سادت مفرصلية اليجةل بةاقي اجملموعةات م ونةة  %0059مةن اجملمةوع ال لةي لالفقارةةات
القاعية بينما جاءت يف امليكز الثاني و الثالث كل من الدةداا احللقية و اليخوةات م ونةا نسةبة قةدرها  3255و

 %0052من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية على التةوايل بيمنةا مثلةت اجلوفمعوةةات نسةبة قةدرها  % 955مةن
اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية.

كونت مفرصلية األرجل ممثال ب  5أنواع حوايل  %0059من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بةالبحرية خةالل هةلا
و

املوسةم وهةم
.

و

و

كونت الدةداا احللقية ممثال ب  5أنواع حوايل  %3255من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بالبحرية خةالل تلة

املوسم و كاا نوعي

هما األكثي انتشارا بالبحرية .

و

سجل سبعة أنواع من اليخوةات ببحرية قاروا خالل هلا املوسم م ونا  %0052من اجملمةوع ال لةي لالفقارةةات و

كاا نوعي

النباتات املائية

هما األكثي انتشارا.

و

تعترب منطقة حبرية قاروا ذات غطاء نباتي متناثي جدا يف البي ات الرصحياوةة حول البحرية ،حيث ةقترصي نىل

حد كبري مبنطقة جبل قطيانى أو مبناطق ال ثباا اليملية القيةبة من شاطئ البحرية.

ةت وا الغطاء النباتي بالقيب من البحرية من األنواع

مع وجود كثافة من النوع

 .وفى املناطق الزراعية حول البحرية هناك جبانب الغطاء

الطبيعي امل وا من بعض جانب األنواع الربةة هناك تنوع كبري من النباتات املائية او اليطبة مثل

التالية:

وفى املناطق املتامخة هلا ةتواجد ب ثية وةنتشي االنواع
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.

نوعية اليواسةةةب
مت مجع عينات اليواسب القاعية من نف

املواقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية بغيض نجياء التحاليل

والقياسات التالية طبقا للطيق القياسية ل ل منها -:

احملتوى العضوي

تياور تيكيز ال يبوا العضوي يف اليسوبيات احلدةثة للبحرية بني اعلي قيمة  ، % 8539و اقل قيمة  %0566مع

متوسد قدرة  ، .%5500بينما سجل احملتوى العضوي اعلي قيمة  ، %05539و اقل قيمة  %3586مع متوسد قدرة

.% 750

احملتوى املائي

ةعترب احملتوي املائي لليسوبيات من أهم العوامل املثثية يف العمليات ال يميائية و الفيزةائية و البيولوجية
التي تثثي علي اليسوبيات يف النظام البي ي وبدراسة احملتوي املائي املطلق ليسوبيات القاع احلدةثة أوضحت

النتائمل أا اعلي قيمة  ، %75557واقل قيمة  %38500مبتوسد قدره .% 65559

الفوسفور الغري عضوى

أوضحت النتائمل أا تيكيزات الفوسفور املتار أو الغري عضوي يف رسوبيات البحرية ةلاور بني أعلى قيمة (07955

مي يوجيام/جيام) و أقل قيمة ( 8653مي يوجيام/جيام) .مبتوسد عام يف البحرية  00353مي يوجيام/جيام.

الفوسفور العضوى

ُ
أوضحت النتائمل أا أعلى قيمة من الفوسفور العضوي قد سجلت ( 25257مي يوجيام/جيام)  ،بينما كانت أقل قيمة

( 30350مي يوجيام/جيام)  ،مبتوسد عام يف البحرية  32650مي يوجيام/جيام.

الفسفور ال لي

أوضحت النتائمل تيكيز الفوسفور ال لي يف رسوبيات البحرية تياور بني أعلى قيمة ( 58250مي يوجيام/جيام)

بينما كانت أقل قيمة ( 25850مي يوجيام/جيام)  ،مبتوسد عام يف البحرية  25857مي يوجيام/جيام .

النيلوجني ال لى

ُ
توضح نتائمل النيلوچني ال لي يف رسوبيات البحرية أا له توزةع غةري منةتظم داخةل البحريةوقةد سةجلت أعلةى
ُ
قيمة ( 857مي يوجيام/جيام) ؛ بينما سجلت أقةل قيمةة ( 0736مي يوجةيام/جةيام)  ،مبتوسةد عةام يف البحةرية
0050مي يوجيام/جيام .

كربةتيد اهليدروجني

تياور تيكيزات ال ربةتيدات يف رواسب البحرية بني ( 0250 - 83مي يوجيام /جم ) ،مبتوسد عةام للبحةرية قةدره

38050مي يوجيام /جم.

العناصي الثقيلة

 -ةلاور تيكيز احلدةد بني ( 05506 005206مليجيام /جيام) مبتوسد قدره ( 02529مليجيام /جيام).

 ةلاور تيكيز املنجنيز بني ( 87750 – 306520مي يوجيام/جيام) مبتوسد عام ( 00753مي يوجيام/جيام). ةلاور تيكيز الزن بني ( 7250 – 2057مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 05576مي يوجيام/جيام).7

 ةلاور تيكيز النحاس بني ( 55583 – 06569مي يوجيام/جيام) مبتوسد (39528مي يوجيام/جيام). -ةلاور تيكيز الني ل بني ( 78509 – 23500مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 0353مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز ال يوم بني ( 66593 – 20590مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 56590مي يوجيام/جيام).

 ةلاور تيكيز اليصاص بني ( 29506 – 30520مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 20500مي يوجيام/جيام). ةلاور تيكيز ال ادميوم بني ( 5562 – 5520مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 5550مي يوجيام/جيام).-

ةلاور تيكيز الزئبق بني ( 55559 – 55552مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 55557مي يوجيام/جيام).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور )(PCBs

تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور ( )PCBsبني ( 35337 – 55670نةانوجيام/جةيام)

مبتوسد عام لليواسب البحرية ( 0528نانوجيام/جيم) ،وتياوحت تيكيزات املبيدات ال ليةة ( )TPمةابني (– 55356

5585نانوجيام/جيام) مبتوسد عام ( 55055نانوجيام/جيام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكيبونات البلولية

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني  5506 – 5556مي يوجيام/جيام ،

مبتوسد كلى  5505مي يوجيام/جيام.
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