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مقدمـة

وادي الريان منخفض كبري من احلجر اجلريى األيوسيىن يبلغ متوسط اخنفاضـ 34م حتـ
سال الب ر ويتتقبل وادي الريـان وـوا

وأقصى نقاة اخنفاض على متتوى 43م حت
ً
الصرف الزراعي سنويا متثل ووا  4/1الصرف الزراعي حملافظة الفيوم.
تكون

متـتوى سـال الب ـر

 052مليـون م 4مـن ميـا

الب ريتان الصناعيتان يف وادي الريان يف عام  1374عندما مت غمر منخفض ص راوي بفائض ميا الصرف

الزراعي عن طريق إنشاء قناة مكشوفة ميتد طوهلا إىل ووا

متتوى امليا اجلوفية يف املناطق احملياة بب رية قارون.

3كم وتتصل بنفـق طولـ وـوا

5.5كـم وللـخل ضفـض

تعترب مناقة وادي الريان مب افظة الفيوم حممية طبيعية مبوجب قرار التـيد رئـيجم سلـجم الـو راء رقـم 334

لتنة  1353واملعدل بالقرار رقم  0353لتنة  1337وتبلغ متاوتها ووا
الب رية

املتال األول

احملاة

وصف املوقع

1

أمام مصرف الوادى

0

أقصى شرق املتال األول

4

وسط املتال األول

5

أمام القناة املوصلة بني املتا ني

4

أمام مدخل امليا للمتال الثانى

7

وسط املتال الثاني

3

املتال الثاني

 1753كم.0

أقصى غرب املتال األول

أقصى غرب املتال الثاني

5

جنوب املتال الثاني

3

أقصى اجلنوب عند اجلزر الرملية فى

12

املتال الثانى
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اضصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

تراوو

درجة احلرارة ما بني ( 03.7 –07.1درجة مئوية) مبتوسط (  03.14و  07.54درجـة مئويـة)

باملتال األول والثاني على التوا  ,متجال متوسط عام فى املتا ني ( 05.51درجة مئوية).

شفافية امليا
تراوو

ُ

الشفافية ما بني أقل قيمة  45سم  ,بينما سـجل

أعلـى قيمـة 152سـم  ,مبتوسـط ( 43و

 115سم) باملتال األول والثاني على التوا  ,متجال متوسط عام يف املتا ني ( 34.5سم)
امللووة

ً
ً
تفاوت درجة امللووة تفاوتا واض ا بني املتـا ني ,ويـ
ُ
بينما سجل أعلى قيمة ( )% 00.5مبتوسط (  1.73و  )% 00.4باملتال األول والثاني علـى التـوا ,
تقـل يف األول متـجلة أقـل قيمـة (.)%1.31

مبتوسط عام يف املتا ني (.)%10.23

درجة التوصيل الكهربي
ُ
تراوح التوصيل الكهربى ما بني  0.23مللي سيمن/سم ) باملتال األول بينما سجل

أعلى قيمـة

( 42.3مللي سيمن/سم)أقصى جنوب املتال الثـاني  ,مبتوسـط ( 0.40و03.4مللـي سـيمن/سـم)
باملتال األول والثاني على التوا  ,متجال متوسط عام يف املتا ني ( 14.17مللي سيمن/سم).

تركيز أيون اهليدروچني )(pH
أوض

الدراسة أن ميا حبريات وادي الريان تقع يف اجلانب القلـوي وتراووـ

قـيم تركيـز أيـون

اهليــدروجني للميــا بــني ( , )5.34 – 5.37مبتوســط (  5.50و )5.75باملتــال األول والثــاني علــى

التوا  .مبتوسط عام يف املتا ني .5.52

األكتچني الذائب )(DO
تراووــــ

قــــيم األكتــــجني الــــذائب مــــابني (  3.2 – 4.47مليجــــرام/لــــر) مبتوســــط (5.27

و7.274مليجــرام/لــر) باملتــال األول والثــاني علــى التــوا  ,مبتوســط عــام يف املتــا ني (7.3

مليجرام/لر).
ً
األكتچني املتتهلخل ويويا )(BOD

ً
تــراوح قــيم األكتــچني املتــتهلخل ويويــا بــني ( 3.57 – 1.43مليجــرام/لــر) ,مبتوســط (0.70

و4.17مليجــرام/لــر) باملتــال األول والثــاني علــى التــوا  ,ومتوســط عــام يف املتــا ني (0.33
مليجرام/لر).
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األكتچني املتتهلخل كيميائيا )(COD
تراوو

قيم األكتيجني املتتهلخل كيميائيا بني ( 03.54 – 13.53مليجرام/لر) مبتوسط

(01.74و04.33مليجرام/لر) باملتال األول والثاني على التوا  ,مبتوسط عام يف املتا ني
(00.4مليجرام/لر).

الكربيتيدات )(H2S
توجد الكربيتيدات يف املاء يف صورة كربيتيـد اهليـدروچني الـذي ينـتج مـن حتويـل الكربيتـات إىل

كربيتيدات لل صول على األكتچني بواساة البكترييا الكربيتية املوجـودة يف الرسـوبيات .أوضـ
الدراسة احلالية عدم وجود الكربيتيدات يف ميا حبرية .

الكلورفيل أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية
الكلورفيل-أ

تــراوح الكلورفيــل مــا بــني (  014.1 – 120.4ميكروجــرام/لــر)  110.5-44.1( ,ميكروجــرام/لــر )
باملتــال األول والثــاني علــى التــوا

والثاني على التوا

مبتوســط ( 144.53و  50.54مليجــرام/لــر) باملتــال األول

 ,مبتوسط عام للب رية 104.45ميكروجرام/لر .

املواد العالقة الكلية)(TSM
تراوو

تركيزات املواد الكلية العالقة بني( 03.3-11.7مليجرام/لر) مبتوسط (13.4-00.30
 ,مبتوسط عام للب رية 15.74ميكروجرام/لر .

مليجرام/لر) باملتال األول والثاني على التوا
االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات لائبـة فى امليـا الابيعيـة وتعتـرب هـذ املركبـات املصـدر الرئيتـى
لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكريـا والا الـب كمـا
تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيـل الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى هـذ البيئـة وهذ األمالح
عبارة عن مركبات نيروجينية  ,فوسفورية وسليكات.
األمونيا )(NH4-N
سجل

األمونيا ما بني ( 2.744 –2.251مليجرام/لر) مبتوسط ( 2.034-2.025مليجرام /لر)

باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني (2.051مليجرام /لر).
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النيريتات NO2-N
تراوو

متوساات تركيزات النيريتات بني (4.75 – 11.3ميكروجرام/لر) باملتال األول والثاني

على التوا

مبتوسط عام يف املتا ني ( 11.4ميكروجرام/لر).

النرات )(NO3-N
تراوح تركيز النرات بني ( 2.027 –2.205مليجرام /لر) مبتوسط ( 2.12و 2.251مليجرام /لر)
باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني ( 2.274مليجرام /لر).

النيروجني الكلي

تراوح تركيز النيروچني الكلي بني ( 4.27 – 2.44مليجرام/لر)مبتوسط ( 1.75-1.54مليجرام /لر)
باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني (1.43مليجرام /لر).

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم .نظرا الن الفوسفور عنصر غري غا ى ويوجد

فى الابيعية على هيئة أمالح فوسفورية غري لائبة لذلخل فهو بابعية احلال يوجد بركيزات
قليلة فى البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور فى املتا ات املائية نتيجة للصرف الص ى او
الصرف الصناعى او الزراعى مما يؤدى إىل العديد من املشاكل البيئية.
الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوح تركيز األورثوفوسفات بني ( 13.5 – 4.4ميكروجرام/لر)

ميكروجرام/لر) باملتال األول والثاني على التوا

مبتوسط (  11.2و 3.35

مبتوسط عام يف املتا ني (7.30

ميكروجرام/لر)
الفوسفور الكلى
تراوح

تركيز

الفتفور

الكلي

بني

(42.30

–

007.30

(124.74و75.45ميكروجرام/لر) باملتال األول والثاني على التوا
( 53.57ميكروجرام/لر).

ميكروجرام/لر)

مبتوسط

ومبتوسط عام يف املتا ني

التيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تراوح تركيز التليكات بني ( 4.20 –3.21مليجرام/لر) مبتوسط (  3.47و 5.77مليجرام/لر)

باملتال األول والثاني على التوا

مبتوسط عام يف املتا ني ( 5.27مليجرام /لر)..
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الفلزات الثقيلة

أتضل من نتائج الدراسة احلالي ما يلي:

 تراوح تركيز احلديد ما بني (553.33-35.70ميكروجرام /لر) مبتوسط عام 024.35ميكروجرام/لر.
 تراوح تركيز املنجنيز ما بني (47.03-11.34ميكروجرام/لر) مبتوسط عام 07.03ميكروجرام /لر.
 تراوح تركيز الزنخل ما بني ( )13.44-5.42ميكروجرام/لر) مبتوسط عام 10.27ميكروجرام/لر.
 تراوح تركيز الن اس ما بني ( 4.14 -1.35ميكروجرام/لر) مبتوسط عام  4.51ميكروجرام/لر.
 تراوح تركيز الكروم ما بني (35.72-13.02ميكروجرام/لر)مبتوسط عام 03.51ميكروجرام/لر.
 تراوح تركيز النيكل مابني ( 3.35-2.55ميكروجرام/لر) مبتوسط عام 3.51ميكروجرام/لر .
 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (1.35-2.252ميكروجرام/لر مبتوسط عام  2.344ميكروجرام/لر.
 تراوح تركيز الرصاص ما بني (05.55- 11.75ميكروجرام/لر) مبتوسط عام 02.33ميكروجرام/لر.
 تراوح تركيز الزئبق ما بني (0.574 –NDميكرجرام/لر) مبتوسط عام 0.103ميكروجرام/لر.

تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsواملبيدات

تراوح سموع تركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPوتركيـزات مركبـات فينيـل متعـددة الكلـور

( )PCBsمـــابني  2.51نـــانوجرام/لـــر إىل  1.07نـــانوجرام/لـــر مبتوســـط  2.52نـــانوجرام/لـــر,
2.40نانوجرام/لر إىل  1.22نانوجرام/لر مبتوسط 2.44نانوجرام/لر بعينات ميـا حبـرية الريـان

على الرتيب.

اهليدروكربونات البرولية

تراوح متوساات الركيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى ميا الب رية ما بني 2.14

ميكروجرام/لر إىل  2.44ميكروجرام/لر  ,مبتوسط كلى  2.42ميكروجرام/لر.
امليكروبيولوجى (القولون الكلية -الربا ية – التب ية)
العدد االوتماىل للبكريا الدالة على التلوث مبخلفات الصرف الص ى فى الب ـرية األوىل تراووـ

بـني 3

 012 × 03و 012× 03 - 3و342-042خليــة  122 /ســم 4لبكريــا القولــون الكليــة والربا يــة والتــب ياتالربا ية على التواىل.
أما بالنتبة للب رية الثانية فقد تراوو

أعدادها بـني  012× 34 - 3و 012× 34 - 4و 12× 03 - 152

0

خلية  122 /سم 4لبكريا القولون الكلية والربا ية والتب يات الربا ية على التواىل.
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اهلائمات النباتية

مت رصد  47نوعا من العوالق النباتية بب ريات وادي الريان خالل موسم الصيف  0213والتي تنتمى
إىل ستة عائالت أساسية ( 13نوعا من الدياتومات  13نوعا من الا الب اضضراء املزرقة و  00نوعا من

الا الب اضضراء  3نوع من التوطيات و  1نوع من الا الب الذهبية و  0نوع من الا الب
االيوجلينية).

سادت الا الب اضضراء املزرقة عن باقي اجملموعات مكونة نتبة قدرها % 52من اجملموع الكلي

للعوالق النباتية .بينما جاءت الدياتومات يف املركز الثاني مكونا نتبة قدرها  . %05.3يف وني ان
الا الب اضضراء مثل
مثل

املركز الثال

بنتبة قدرها  %15.5من اجملموع الكلي للعوالق النباتية .كما

التوطيات والكريبتوفيتى والا الب الذهبية نتبة قليلة جدا من اجملموع الكلي للعوالق

النباتية.

اهلائمات احليوانية

سجل متوسط كثافة اهلوائم احليوانية خالل فصل الصيف فى الب رية األوىل بوادى الريان

57222كائن/م .4بينما إرتفع

إىل ثالثة أضعاف فى الب رية الثانية وي

170222كائن/م4نتيجة إ دهارها فى مجيع حماات.

سجل

متوسط كثافة

احليوانات القاعية

مت رصد أودى عشر نوعا من الالفقاريات القاعية بب ريات وادي الريان ( 1مفصلية األرجل و  4ديدان

ولقية و  7رخويات)
سجل

كان

أعلى كثافة وقدرها  502كائن/م 0باحملاة رقم ( 4أمام مدخل امليا للمتال الثاتى) بينما

احملاة رقمي ( 4وسط املتال األول) هى األفقر بهذ احليوانات ( 32كائن/م.)0

سادت الرخويات باقي اجملموعات مكونة  %40.3من اجملموع الكلي لالفقاريات القاعية بينما جاءت يف
املركزين الثاني و الثال

كل من الديدان احللقية و مفصلية األرجل مكونا نتبة قدرها  04.4و%5.3

من اجملموع الكلي لالفقاريات القاعية على التوا .

سجل

 4أنواع من الديدان احللقية بب ريات وادي الريان وأقتصر ظهور أنواع  Neries succineaو

 Tubificida spعلي املتال الثاني .ورصد نوع  Limnodrilus hoffmeisteriباملتال األول.

كما أوض

الدراسة االختالف الكبري يف تراكيب الالفقاريات القاعية بب ريات وادي الريان وي

سادت الالفقاريات القاعية املميزة للميا العذبة مثل  Melanoides tuberculataو Theodux

 niloticusو  Cleopatra bulimoidesو  Limnodrilus hoffmeisteriباملتال األول وأختفائها كليا
باملتال الثاني  ,استبداهلا باألنواع املميزة للميا املاحلة مثل
وNeries succinea
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Cerastoderma glaucum

النباتات املائية
خالل عمليات الرصد واملتابعة تبني ان أهم االنواع النباتية املنتشرة وول الب ريات هى:

) )Phragmites australis, Tamarix nilotica and Juncus rigidusاحلجنة والعبل ومرمسار ,وكلها

نباتات لات طابع متتديم ,وي

تعترب تلخل االنواع النباتية هى أكثراالنواع أنتشارا مبعظم بيئات

مناقة الدراسة على طول شاطىء الب رية العليا والتفلى علما بأنة ال يوجد انواع وولية.
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نوعية الرواســـب
مت مجع عينات الرواسب القاعية من نفجم املواقع الىت مت مجع عينات امليا من الب رية بغرض إجراء الت اليل

والقياسات التالية طبقا للارق القياسية لكل منها -:

احملتوى العضوي

الكربون العضوي يف الرسوبيات احلديثة لب ريات وادي الريان تراوح بني اعلي قيمة  %4.11امام مصرف الوادي باملتـال

االول (حماة  ,)1و اقل قيمة  %1857عند شرق املتال االول (حماـة  , )0ودلـ

النتـائج علـي ان حمتـوي املـادة العضـوية

يراوح بني اعلي قيمة  %12.54امام مصرف الوادي باملتال االول (حماة  ,)1و اقل قيمة  %4.00عنـد عنـد شـرق املتـال

االول (حماة . )0

احملتوى املائي

يعترب احملتوي املائي للرسوبيات من أهم العوامل املؤثرة يف العمليات الكيميائية و الفيزيائية و البيولوجية التي

تؤثر علي الرسوبيات يف النظام البيئي وبدراسة احملتوي املائي املالق لرسوبيات القاع احلديثة أوض

النتائج أن

أعلي قيمة  %52.10أمام مصرف الوادي باملتال األول(حماة , )1واقل قيمة  %35.45شرق املتال األول (حماة .)0

الفوسفور الغري عضوى(األورثوفوسفات)

النتائج أن تركيزات الفوسفور املتاح أو الغري عضوي يف رسوبيات حبرية وادي الريان يراوح بني أقل قيمة
أوض
ُ
(  77.0ميكروجرام/جرام) يف حماة ( 12أقصى اجلنوب عند اجلزر الرملية فى املتال الثانى) ,بينما سجل أعلى

قيمة ( 135.04ميكروجرام/جرام) يف حماة (1أمام مصرف الوادي) .مبتوسط عام يف املتا ني (33.5
ميكروجرام/جرام).

الفوسفور العضوى
أوض

النتائج أن حمتوى رسوبيات حبـرية وادي الريـان مـن الفوسـفور العضـوي تراووـ

ميكروجرام/جرام) يف حماة ( 12أقصى جنوب املتال الثاني) .بينمـا كانـ

بـني أقـل قيمـة (023.51

أعلـى قيمـة (031.40ميكروجـرام/جـرام)

متجلة يف حماة ( 1أمام مصرف الوادي) والتي تتميـز بوجـود نشـاي صـيدي فيهـا وتتـتقبل ميـا الصـرف احململـة

بكميات وأنواع خمتلفة من املواد العضوية .مبتوسط عام يف املتا ني  050.3ميكروجرام/جرام.

الفتفور الكلي

ُ
النتائج أن تو يع الفوسفور الكلي ل نفجم تو يع الفتفور العضوي .وقد سجل أقل قيمة (051.74
أوض
ُ
ميكروجرام/جرام) يف حماة (12أقصى جنوب املتال الثاني) ,بينما سجل أعلى قيمة ( 343.55ميكروجرام/جرام)
يف حماة ( 1أمام مصرف الوادي) .مبتوسط عام يف املتا ني ( 437.0ميكروجرام/جرام).

النيروجني الكلى

(731ميكروجرام/جرام) يف حماـة

توضل نتائج النيروچني الكلي يف رسوبيات حبرية وادي الريان أن أقل قيمة كان
ُ
( 12أقصى جنوب املتال الثاني) ,بينما سجل أعلـى قيمـة ( 1357ميكروجـرام/جـرام) يف حماـة ( 1أمـام مصـرف
الوادي) .مبتوسط عام يف املتا ني  531ميكروجرام/جرام.

كربيتيد اهليدروجني

تراوح تركيزات الكربيتيدات يف رواسب حبرية وادي الريان بني  0ميكروجرام/جرام يف حماـة ( )12جنـوب الب ـرية و

 071.44ميكروجرام/جرام يف حماة ()0وسط الب رية.

9

العناصر الثقيلة

 -يراوح تركيز احلديد بني ( 4.0 0.32مليجرام/جرام) مبتوسط قدر ( 5.40مليجرام/جرام).

 يراوح تركيز املنجنيز بني (444.33 – 114.43ميكروجرام/جرام) مبتوسط عام ( 074.04ميكروجرام/جرام). يراوح تركيز الزنخل بني ( 115.55 – 44.03ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 54.34ميكروجرام/جرام). يراوح تركيز الن اس بني ( 32.04 – 0.42ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 11.02ميكروجرام/جرام). -يراوح تركيز النيكل بني ( 34.70 – 1.11ميكروجرام/جرام) مبتوسط (14.31ميكروجرام/جرام).

 -يراوح تركيز الكروم بني ( 54.10 – 7.51ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 05.55ميكروجرام/جرام).

 -يراوح تركيز الرصاص بني ( 10.44 – 5.43ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 5.55ميكروجرام/جرام).

 يراوح تركيز الكادميوم بني ( 2.742 – 2.402ميكروجرام/جرام) مبتوسط (2.533ميكروجرام/جرام).-

يراوح تركيز الزئبق بني ( 0.243 – NDميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 0.065ميكروجرام/جرام).

املبيدات ) (TPومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور )(PCBs
تراوو

سموع تركيزات مركبات ( )PCBsبـني ( 0.291 – 0.065نـانوجرام/جـرام) مبتوسـط عـام للرواسـب (0.180

نانوجرام/جرام) ,وتراوو

تركيزات املبيـدات الكليـة ( )TPمـابني ( 0.101 – 0.019نـانوجرام/جـرام) مبتوسـط عـام

( 0.074نانوجرام/جرام) بعينات رواسب الب رية.

اهليدروكربونات البرولية

تراوح متوساات الركيز الكلى للمواد اهليدروكربونية لات األصل البروىل مابني  0.03ميكروجرام/جـرام إىل 0.18

ميكروجرام/جرام  ,مبتوسط كلى  0.09ميكروجرام/جرام.
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