وزارة الذولت لشئىن البـيئت
جهبز شئىن البـيئت
قطبع نىعيت البـيئت
اإلدارة املركسيت لنىعيت امليبه

ملخص
نتبئج الرحلت احلقليت األوي " أغسطس " 5102
لبـرنبمج الرصذ البـيئى للبـحرياث املرصريت
" بـحرية مريىط "

ِمذِت

متثً اٌبـحرياث ادلظي٠ت أّ٘١ت الخظبد٠ت بـبٌغت ٔظيا دلب حخّ١ز بـٗ ِٓ أػّبق ػـحٍت ٚريوـت ِ١ـبٖ ٘بدوـت  ٚظٛبــت

ػبٌ١ت فبٔٙب حؼخبـي ِيبـٚ ٝرؼبٔبث ؿبـ ١ؼ١ت دلخخٍف أٔٛاع األمسبن االلخظـبد٠ت ٌـ١ش فمـؾ دا ـً ٘ـ ٖ اٌبــحرياث

ٔٚظيا دلب حخؼيع ٌٗ ٘ ٖ اٌبـحرياث ِٓ ػٍّ١بث طيف ِضخّية دلخخٍف أٔٛاع ادلٍٛثبث اٌظٕبػ١ت ٚاٌظح١ت ٚاٌزراػ١ـت
ممب ٠ؤثي ػٍ ٝوً ِٓ جٛدة ٛٔٚػ١ت ِ١بٖ ٘ ٖ اٌبـحرياث ٚإٔخبجٙب اٌضّىٌ .ٝـ ٌه فـبْ اٌبــئبِج ادلمـح ٌٍيطـذ

اٌبـ١ئٌٍ ٝبـحرياث ادلظي٠ت ٙ٠ذف اىل ادلخببـؼت اٌذٚر٠ت ذل ٖ اٌبـحرياث ٌٍٛلـٛف ػٍـ ٝاٌظـيٚف اٌبــ١ئ١ت ٚادلٍٛثـبث
ادلؤثية ػٍٙ١ب ف ٝاألٚلبث  ٚاألِبوٓ ادلخخٍفت بـغيع ٚػغ بـئبِج لٌٍ ِٝٛحذ ِٓ حأثري ٘ ٖ ادلٍٛثبث ٚٚلف اٌخـذ٘ٛر

ادلضخّي ٌٍبـحرياث ٚٚػغ اخلـؾ ادلضخمبـٍ١ت حلّب٠خٙب ٚرً ِشبوٍٙب ٚحّٕ١خٙب ادلضخذاِت.

ٚطف اٌبـحرية

حمغ بـ حرية ِيٛ٠ؽ ف ٝألظ ٝغيبـ ِٕـمت اٌذٌخب مشبي ِظي ٚحٕمضُ اٌبـ حرية إىل ػذة أرٛاع ِمـؼت بـٛاصـت
ؿيق ٚجضٛر وّب أٔٙب ال حخظً ِبـبشية بـبٌبـ حي ادلخٛصؾٌٚ ،ىٓ حخُ ػٍّ١ت ػخ ادل١بٖ اٌزاوذة إىل اٌبـحي ادلخٛصؾ
ػٓ ؿي٠ك حمـت رفغ ادلىش٠ ،ؼخبـ ي ِظيف اٌمٍؼت ٚاٌؼّٚ َٛو ا حيػت إٌٛبـ بر٠ت ادلظبدر اٌيو١ض١ت ٌٍّ١بٖ فٝ

بـحرية ِيٛ٠ؽ ،حيذ اٌبـحرية بـؼغ ادلزارع اٌضّى١ت ٚاٌمي ٜاٌضىٕ١ت ٚو ا األراػ ٟاٌزراػ١تٚ ،حبـٍغ ِضـبرت
اٌبـحرية ربٌ١ب رٛاىل  6888وِ ٍٛ١ح ِيبـغ اِ ٜب ٠ؼبدي  77اٌف فذاْ ٚ ،ميثً اٌغـبء إٌبـبح ٝبـٙب رٛاىل %6687

ِٓ ادلضبرت اٌىٍ١ت ٌٍبـحرية ،حؼخبـي بـ حرية ِيٛ٠ؽ رٛع ِبو ٝػحً ححا ٚأػّبلٗ بـني ِ 086ح ِ 686 ٚح

بـّخٛصؾ ِ 0886حا.

متج ػٍّ١ت اٌيطذ ِٓ الي ٔ 70مبؽ ِٛزػت ٌخشًّ أرٛاع اٌبـ حرية ٚادلظـبرف اٌخـ ٟحظـب

ػٍٙ١ب
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احملـت
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احلٛع اجلٕٛبـ ٟاٌغيبـٟ
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ادلٛلغ

اٚي ِزرػت  7000فذاْ (شبدر اٌضّه)

أ ي ِزرػت  7000فذاْ (احلبـبصبث)
أِبَ ِظيف اٌمٍؼت

مشبي شيق وٛبـي ٞأبـ ٛاخلري
ٔظف رٛع 6000فذاْ

أِبَ ؿٍّبـبث ادلىش

أٚي رٛع  5000فذاْ

أ ي رٛع 5000فذاْ أِبَ جنغ اٌشيارِت

أِبَ اٌخٕم١ت اٌغيبـ١ت

ٚصؾ رٛع  2000فذاْ

ٔٛػ١ت ادل١ــــبٖ

اخلٛاص اذل١ذرٚو١ّ١بو١ت دل١بٖ اٌبـحرية
درجت احلـيارة:

تراوحت درجة ح اررة مياه بحيرة مريوط بين ( 00.22 - 09.72درجة مئوية) بمتوسط عام ( 07.92درجة مئوية).

اٌشفبف١ت:

أوضحححت ارد ارسححة ارحاريححة تيج ح اة رومووخححات وارمنوعححات ارمت وعححة ارت ح تو ح

ح اربح ححيرة عححن طريححد عححدد مححن ارم ححار

أ حبحت ميححاه

اربحيرة أقل شعا ية بل تتميز بارعكارة ارواضحة حتح و حوت ارشحعا ية إرح ( 02سحم) بي محا جسحجوت أعوح قيمحة ( 002سحم) بمتوسحط عحام
اربحيرة ( 00.22سم).

ادلٍٛرت:

مياه بحيرة مريوط مياه شروب وقد أوضحت ار تائج أن ه اك تعاوتحا موحوظحا ب حين مووححة ميحاه اوححواض ارمنتوعحة ارمكو حة روب ححيرة وقحد
جسجوت أقل قيمة ( )‰0..0بي ما ٌسجوت أعو قيمة ( )‰ 2.29بمتوسط عام (.)‰ 0.07

درجت اٌخٛط ً١اٌىٙيبـ:ٟ

تراوحت قيم ارتو يل اركهربح بين ( 00.09 – 0.90موو سيمن/سم) بمتوسط عام روبحيرة ( 2.20موو سيمن/سم).

األس اذل ١ذرٚج:ٟٕ١

أوضحت اردراسة ارحارية أن مياه اربحيرة ت ع

ارجا ب ار ووي كما أن قيم اوس ارهيدروجي

ح ح ه ححقا اروق ححت م ححن ارع ححام .وتراوح ححت ق ححيم اوس ارهي ححدروجي

كا ت أعو قوحي محن ارمعحدات ارطبيعيحة

رمي ححاه اربحيح حرة ب ححين ( .)..02 – 9.90بمتوس ححط ع ححام روبحيح حرة (.)..00

األوضجني اٌ اوب:

تححائج ارد ارس ح ة ارحاريححة أن تركيححز اوكسححيجين ارححقائب ح ارمحطححات ارمنتوعححة ح اربحي حرة يتححمخر ب ححرب ارمحطححات مححن م ححادر ارتوححوث

(ارم ار ) حيحث رحم يحتم تسحجيل أم قيمحة رنكسح ين ( 2.22مويجرام/رتحر) ح ارمحطتحين ( 0أمحام م حر ار وعحة) و( 2امحام طومبحات
ارمكح ححس) .وقح ححد سح ححجوت أعو ح ح قيمح ححة  00.00مويجرام/رتح ححر ح ح محطح ححة ( 0م ت ح ح

حح ححوض ارح ح ح 2222ح ححدان) بمتوسح ححط عح ححام (0..0

مويجرام/رتر).

األوض١جني احل ٞٛ١ادلّخض (-: )BOD

تراوحت قيم اوكسيجين ارحيوي ارممتص بين ( 077.72 – 00.00مويجرام/رتر) بمتوسط عام

األوضج ني اٌى١ّ١بو ٟادلضخٍٙه (-: )COD

أوض حححت ار ت ححائج أن قيم ححة اوكسح حجين اركيمي ححائ ارمس ححتهوك ق ححد و ححوت ارح ح

اربحيرة ( 90.20مويجرام/رتر).

أعوح ح قيم ححة ( 000.9.مويجرام/رت ححر) بارمحط ححة ( 0أم ححام

م ر ار وعة) ارمحمل بم واع منتوعة من ارمووخات بي ما جسجوت أقل قيمحة ( 00.00مويجرام/رتحر) ح محطحات ( 0و 0و 0و .و)02
حوض ار ح  022حدان عوح
حوض ارح  2222دان و جع ارشرارمة وم ت
(أنر حوض ارحبسات وشمال كوبرم ابو ارنير وم ت
ارتوار ) بمتوسط عام روبحيرة ( 90.29مويجرام/رتر).

اٌىبـي٠خ١ذاث:

اردراسة ارحارية تم تسجيل وجود روكبريتيدات

ر

ارمحطة  0أمام م ر ار وعة وارمحطة  2امام طومبات ارمكس تيجة إلر اء مياه

ح وغيرها وكا ت ار يم ارمسجوة ( 00.00و  00.70مويجرام/رتر) عو ارتوار  .ورم يتم تسجيل وجود روكبيريتيدات

باق ارمحطات.

ً
مبمبرٔت اٌذراصت احلبٌ١ت ٌٍخظبوض اذل١ذرٚو١ّ١بو١ت ٌبحرية ادلٕزٌت ببدلضخ٠ٛبث ادلضّ ٛبٙب د١ٌٚب ٚجذ ا٢ح:ٝ
 وجد اوس اايدروجي

)(pH

حدود ارمستويات ارمسموح بها دوريا ( )2.2-7.2بجميع اجزاء اربحيرة (متوسط عام .)..00

 وجححد ااكسححجين ارححقائب ح ح حححدود ارمسححتويات ارمسححموح به ححا دوري حا ( 0.2-00.2مويجرام/رتححر) ح معظ ححم مواقححع اربحي حرة باس ححتخ اء
ارمحطات  . 2 0 0 0و  0.70 , ND( 02و  00.00و NDو  2.00و 0.70مويجرام/رتر عوح ارتحوار ) وبمتوسحط عحام
باربحيرة ( 0..0مويجرام/رتر).
 وجححود زيححادة موحوظححة بمسححتويات ااكسححجين ارحيححوي ارممححتص بمعظححم مواقححع اربحي حرة عححن ارحححدود ارمسححموح بهححا دوري حا (0.2 - 2.2
مويجرام/رتر) وبمتوسط عام باربحيرة ( 90.20مويجرام/رتر).

اٌىٍٛرف-ً١أ  ،ادلٛاد اٌؼبٌمت اٌىٍ١ت:
تراوح قيم اركوورو يل -أ مابين ( 0.27ميكروجرام /رتر) و ( .9.02ميكروجرام /رتر) بمتوسط عام روبحيرة ( 02.00ميكروجرام /رتر)

وبحار سبحة رومواد ارعار ة د تراوحت بين أقل قيمة ( 09.20مويجرام /رتر) وأعو قيمة ( 00.02مويجرام /رتر) بمتوسط عام روبحيرة

( 00..0مويجرام /رتر).

ادلغـ ٠بث:
ه عبحارة عحن مركب حات يتروجي يحة قائب ححة ح ارميححاه ارطبحيعيححة وتعتحب حر هححقه ارمركب ح حات ارم ححدر اررئيس ح رتيقيححة اركائ ححات ح اربحيئححة
ارمائيحة (اومو يا  -ار يتريتات  -ار ترات  -ار يتروجين اركو ).
 تراوحت قيم اومو يا بين ( 00.07 – 2.20مويجرام /رتر يتروجين) بمتوسط عام روبحيرة ( 0.90مويجرام /رتر). تراوحححت قححيم ار يتريتححات بححين ( 000.90 - 0.22ميكروجحرام /رتححر يتححروجين) بمتوسححط عححام روبحيحرة ( 90.27ميكروجحرام /رتححريتروجين).
 تراوحت قيم ار ترات بين ( 2.27 - 2.20مويجرام /رتر يتروجين) بمتوسط عام روبحيرة ( 2.02مويجرام /رتر). -بحار سبحه رو يتروجين اركو

د أشارت ارتحاريل ار أن أقل تركيز ( 0.07مويجرام /رتر يتروجين) بي ما أكبر تركيز (07.02

مويجرام/رتر يتروجين) بمتوسط عام روبحيرة ( 0.02مويجرام /رتر يتروجين).

اٌفـٛصـفٛر ( اٌفٛصفبث اٌفؼبي ٚاٌىٍ:) ٝ

 أوضححت ار ياسححات أن أقححل تركيحز روعوسححعور ارععححال ( 00.27ميكروجحرام /رتححر وسححعور) ح حححين أن أعوح تركيححز (0002.0ميكروجرام /رتر وسعور) وبمتوسط عام روبحيرة ( 007.07ميكروجرام /رتر) روعوسعات ارععارة.

 كمححا تبححين مححن ار ياسححات أن أقححل تركيححز روعوسححعور اركو ح ( 0..90ميكروجحرام /رتححر وسححعور) وكا ححت أعو ح تركيححز (0922.09ميكروجرام /رتر وسعور) وبمتوسط عام روبحيرة ( 072.00ميكروجرام/رتر).

اٌضٍ١ىبث اٌفؼبٌت:
تراوحت قيم ارسويكات بين ( 00.00 – ..0.مويجرام /رتر سويكا) بمتوسط عام روبحيرة ( 00..0مويجرام /رتر).

مبمبرٔت ٔخبوج اٌذراصت احلبٌ١ت ببدلضخ٠ٛبث اٌذ١ٌٚت دل١بٖ اٌبحرياث احؼح ِب: ٍٝ٠
 -اومو يا وجدت

ارحدود ارمسموح بها دوريا ( 2.220 – 0.0مويجرام /رتر) بمعظم أحواض اربحيرة باستخ اء ارمحطه ( 0أمام

م ب م ر ار وعة) & ( 2طومبات ارمكس) ه أعو من ارحدود ارمسموح بها دوريا ( 0.00 & 00.07مويجرام/رتر).

 -ار يتريتات وجدت

ارحدود مسموح بها دوريا ( 0.2 – 22ميكروجرام/رتر) باستخ اء ارمحطات 0

2

020.00( 7

 .0.79 000.90ميكروجرام/رتر).
 -ار ترات وجدت عامة أقل بكخير من ارحدود ارمسموح بها ( 00.9 – 02.2مويجرام/رتر) بجميع أحواض اربحيرة اربحيرة.

 -مركبات ارعسعور ارععال وجدت

ارحدود ارمسموح بها دوريا (02 – 20ميكروجرام/رتر) بمعظم أحواض اربحيرة بإستخ اء

ارحوض اررئيس باإلضا ه ار محطة  0002.0 - 99..2( .ميكروجرام/رتر).
-

مركبات ارعسعور اركوية وجدت أ ها أعو بكخير من ارحدود ارمسموح بها دوريا ( 022 – 00ميكروجرام/رتر) بمعظم محطات
اربحيرة باستخ اء ارمحطات  02 9 0حيث تراوحت بين ( 0922.09 - 0..90ميكروجرام/رتر).

اٌفٍزاث اٌثمٍ١ت:
 تراوح تركيز ارحديد مابحين ( 002.222 – 02.770ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( .0.002ميكروجرام /رتر). تراوح تركيز ارم ج يز ما بحين ( 0.000 – 2.020ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( 2.790ميكروجرام /رتر). تراوح تركيز ار حاس مابحين ( 00.00. – 0.900ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( 0.020ميكروجرام /رتر). تراوح تركيز ارز ك مابحين ( 07.90 – 02.00ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( 00..0ميكروجرام /رتر). -تراوح تركيز اركروم ما بحين ( 0.070 – 2.099ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( 0..02ميكروجرام /رتر).

 تراوح تركيز ار يكل ما بحين ( 07.00 - 0..90ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( 00.022ميكروجرام /رتر). تراوح تركيز اركادميوم ما بحين ( 0.707 - 0.207ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( 0.00.ميكروجرام /رتر). تراوح تركيز ارر اص مابحين ( 0..709 – 0.007ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( 9.000ميكروجرام /رتر). -تراوح تركيز ارزئبد مابحين ( 2.200 – 2.220ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة ( 2.229ميكروجرام /رتر).

ادلبـ ١ذاث (ِٚ )TPيوبـبث اٌبـ ب٠فِ ً١ٕ١خؼذدة اٌىٍٛر (:)PCBs
تراوحت مجموع تركيزات مركبحات اربحايعي يل متعددة اركوور ( )PCBsمابحين ( 024092 – 04000ا وجرام /رتر) بحمتوسط عام روبححيرة
( 94220ا وجرام /رتر) وتراوحت تركيزات مركبحات ارمبحيدات اركوية ( )TPما بحين ( .4790 – 24770ا وجرام /رتر) بحمتوسط عام
( 0422.ا وجرام /رتر).

اذل١ذرٚويبـ ٔٛبث اٌبـ ح١ٌٚت اٌىٍ١ت:
تراوح متوسطات ارتركيز اركو

رومواد ارهيدروكربحو ية قات او ل اربحترور

مابحين ( 2402 – 2400ميكروجرام /رتر) بحمتوسط عام

روبحيرة ( 2409ميكروجرام /رتر).

اٌذالوً اٌبـ ىخري٠ت ( اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١ت – اٌبـياز٠ت  -اٌضبـح١ت):

 تم استندام تواجد اربكتيريا اردارة عو ارتووث بارمنوعات اآلدمية بارمياه وارمستندمة محويا وعارميا ( )Total coliforms (TC) (Fecal streptococci (FS) (Fecal coliform (FCكم ياس رجودة ارمياه من وجه ظر ار حة ارعامة ر سان وقرك
مياه ارشرب ومياه ااستحمام وارشواطئ وقرك رحماية اا سان من اومراض ارت ت ت ل عن طريد ارمياه وكقرك

مياه اربحيرات

ر ارمنوعات اآلدمية (أم أن وجود هقه اربكتيريا يع

إحتماات قوية

روحعاظ عو ارخروة ارسمكية وحماية اوسماك من تمخير
روجود بكتريا أنرم مسببة ومراض نطيرة).

 ور د استندم م ياس ارمجموعة اووروبية ( )European Commision , 1998رمياه شواطئ وااستحمام وهو عس ارم ايسارم رم ( )Ministry of health, 1996وارقم أقر ارحدود ارمسموح بها

هقه ارمياه بما تزيد عن  500 cfu/100mlمن

بكتيريا ) Total coliforms (TCوأا تزيد عن  100cfu/mlركل من بكتيريا ) Fecal coliform (FCوبكتيريا )Fecal (FS
 streptococciعو ارتوار  .كما استندم ارم ياس ارم رم روزراة ار حة وارسكان ) )Ministry of health, 0772وارقم يحدد
عدم زيادة ارعدد اركو ربكتيريا )Total coliforms (TC
مياه ارم ار وارمسموح ب ر ها

مياه اربحيرات (مراب ااسماك) عن  70 cfu/100mlوكقرك

مياه اربحيرات عن .0222 cfu/100 ml

 وتعتبر بحيرة مريوط نزان رمياه ار ر ارمووخة بارمنوعات اآلدمية ه تست بل مياه ارم ار ارزراعية من ن ل خ ث م ار(ار وبارية وارعموم وار وعة) وب اءا عويه وع د تطبيد معيار جودة ارمياه ارمقكورة عاريه ) )Ministry of health, 0772تكون
تائج اررحوة ارح وية أغسطس -:0200
 - 0من وجهه ظر ار حة ارعامة اودمية ونا ة ار يادين تيجة تعاموهم مع ارمياه وع د تطبيد معيار جودة ارمياه ارمقكورة
عاريه:

 ارمزرعة ارسمكية

ط سجوت أعداد كبيرة من اربكتريا ارمشار إريها

شرد اربحيرة وجد أن ارمحطة رقم ( 0شرد ارمزرعة)

تعود ارحدود ارمسموح بها وتعتبر مووخة بي ما ارمحطة رقم ( 0غرب ارمزرعة) كا ت أعداد اربكتريا

وتعتبر ظيعة.

ارحوض اررئيس وارمحطة () 7

 ارمحطات ()2 0 0 0

تعود ارحدود ارمسموح بها وتعتبر مووخة بي ما ارمحطات ()9 .

ارشمار اريرب كا ت أعداد اربكتريا

مراب اوسماك

-0


ارمزرعة ارسمكية



جميع ارمحطات

)2 0 0

ارحوض ارشمار اريرب سجوت أعداد عارية من اربكتريا
ارحوض ارج وب

ارحدود ارمسموح بها وتعتبر ظيعة.

مياه اربحيرة:

شرد اربحيرة ارمحطة رقم ( 0شرد ارمزرعة) ورقم ( 0غرب ارمزرعة)

من اربكتريا تعود ارحدود ارمسموح بها وتعتبر مووخة وغير
ارمزرعة ارسمكية

ارحدود ارمسموح بها

ارحة رتربية اوسماك.

وارمحطة ()02

اريرب

ارحوض

شرد اربحيرة سجوت أعداد كبيرة

شرد اربحيرة ارمحطة رقم ( 0شرد ارمزرعة) ورقم ( 0غرب ارمزرعة) وارمحطات (0

ارحوض اررئيس وارمحطات ()9 .

ارحوض ارج وب اريرب وارمحطات ()7402

سج وت أعداد عارية من اربكتريا تعود ارحدود ارمسموح بها وتعتبر شديدة ارتووث وغير

ارحوض ارشمار اريرب

ارحة رتربية اوسماك.

اذلبوّـبث إٌببح١ـت


سجوت نمس مجموعات من ارهائمات ار باتية

اربحيرة وارم ار وه اردياتومات وارطحارب ارنضراء وارنضراء ارمزرقة

وخ ائية ارسوط واويوجوي ات.



مخوت اربحيرة  00.وعا من ارهائمات ار باتية ت تم ار  00ج س
وسجل من ارعدد ارحار باربحيرة ( ر ي

 07 )0200وعا من اردياتومات ت تم  00ج س

ارنضراء ت تم ار  00ج س  00من ارطحارب ارنضراء ارمزرقة ت تم ار
ارسوط ت تم ار  0أج اس


 02وعا من ارطحارب

 00ج س و 0أ واع من ارطحارب ارخ ائية

 00وع من اايوجوي ات ت تم ار ج سين.

وقد سجوت اربحيرة متوسط ا تاجية وقدره ( 002× 000.0وحدة/رتر)
0

ترة اردراسة ارحارية وسجوت اعو متوسط ا تاجية
0

ارحوض اررئيس ( 02×909.0وحدة/رتر) نا ة محطة رقم  02×002..0( 0وحدة/رتر) ويويها ارمزرعة ارسمكية
0

(02×002.70

وحدة/رتر) خم ارحوض ارج وب اريرب

( 002×000.2وحدة/رتر).

0

(02×000.2

وحدة/رتر) وارحوض ارشمار

اذلبوّبث احلٛ١أ١ت
تم جمع عينات لمهائمات الحيوانية من عشرة محطات تمثل البيئات المختمفة ببحيرة مريوط وهي كالتالي:
 .0ارمحطات  0 0تمخل حوض ارمزرعة ارسمكية.
 .0ارمحطات  2 0 0 0تمخل ارحوض اررئيس .
 .0ارمحطات  . 9تمخل ارحوض ارج وب اريرب .
 .0ارمحطات  02 7تمخل ارحوض ارشمار اريرب .

اريرب

-

وقد أظهرت ار تائج أن م ط ة ارحوض ارج وب اريرب ه أعو ارم اطد إ تاجية روهائمات ارحيوا ية بمتوسط قدره (× 90.0
 002كائن/متر )0بي ما كا ت م ط ة ارحوض اررئيس أقل ارم اطد إ تاجية بمتوسط قدره ( 002 × 0..0كائن/متر .)0كما
اركخا ة ارعددية روهائمات ارحيوا ية

أظهرت ار تائج تباي ا واضحا

ارمحطات ارت تمخل كل من اوحواض اوربعة حيث

سجوت ارمحطة رقم  0وارت تمخل آنر مزرعة  0222دان (ارحباسات) أعو إ تاجية قدرها ( 002 × 79كائن/متر )0بي ما
أ نعضت اإل تاجية إر أقل قيمة عو مستوي اربحيرة عو اإلط د

ارمحطة رقم  0أمام م ر ار وعة (02 × 9

0

كائن/متر .)0كما سجوت ارمحطة رقم  2وارت تمخل طومبات ارمكس إ تاجية عارية م ار ة بباق محطات ارحوض اررئيس حيث
بويت ( 002 × 92كائن/متر.)0
 من احية ارتركيب ار وع روهائمات ارحيوا ية د سجوت اردراسة  02وعا من ارهائمات ارحيوا ية ت تم إر  00ج س مخوتهاخ خة مجموعات حيوا ية هم :ارعجويات اردواره ) (Rotiferaار د يات ) (Ostracodaمجدا يات اورجل )(Copepoda
 -وقد سادت مجموعة ارعجويات اردواره )(Rotifera

معظم ارمحطات باربحيرة ماعدا ارمحطة رقم  .وارت تمخل آنر حوض

 0222دان أمام جع ارشرابه حيث سادت مجموعة ار د يات ) (Ostracodaوارمحطة رقم  02وارت تمخل حوض 0222
دان حيث سادت مجموعة مجدا يات اورجل ). (Copepoda
 وقد مخوت مجموعة ارعجويات اردواره ) (Rotiferaبمكبر عدد من اوج اس ( 7أج اس) أكخرها شيوعا ج س )(Brachionusارقي يعتبر أحد داات ارتووث ارعضوي

اربيئة ارمائية.

 وقد مخوت مجموعة مجدا يات اورجل بج سين هما)Nitocera Acanthocyclops and Copepoda) :-

كما تم جمع عي ات روهائمات ارحيوا ية من ارخ خة م ار اررئيسية ارت ت ب
ار وبارية وم ر ار وعة .وقد أظهرت ار تائج ازدياد اركخا ة ارعددية
كخا ة عددية سجوت

بحيرة مريوط :م ر ارعموم وم ر

م ر ار وبارية ( 002 × 00كائن/متر )0بي ما أقل

م ر ار وعة ( 002 × 2كائن/متر.)0

احلٛ١أبث اٌمبػ١ـت
 أظهرت تائج دراسة رسوبيات ار اع ارمجموعة من بحيرة مريوط عن تواجد وعان من أحياء ار اع ارحية؛ ممخوة رمجموعتينوه  :ارحشرات Insectaممخوة بارطور اريرق  Chironomus larvaeوار وع  Melanoides tuberculataمن
اربط دميات  Gastropodaمن اررنويات.
 تسيدت مجموعة اربط دميات رمشاركتها بمتوسط كخا ة كوية أعو عو مستوم اربحيرة ( 027كائن/م )0مكو ة سبة % 77.0من مجموع ار سبة اركوية وحياء ار اع باربحيرة وسجوت بجميع أحواض اربحيرة – وريس بكل ارمحطات  -بإستخ اء
ارحوض ارج وب اريرب

وا نعض متوسط اركخا ة اركوية رمجموعة ارحشرات إر ( 0كائن/م )0ط مكو ة سبة %2.2

وسجل ارطور اريرق روحشرات بارمحطة ( )0ط بحوض ارمزرعة ارسمكية.
 تواجد ار وع  Melanoides tuberculataبمحطت كل من حوض ارمزرعة ارسمكية ( 0و )0وارمحطة ( )0بارحوضاررئيس ومحطت ارحوض ارشمار اريرب ( 7و  )02وانتع تماما من محطت ارحوض ارج وب اريرب  .سجوت أعو
كخا ة رهقا ار وع بارمحطة ()02؛ حيث شارك ب ح  07.2كائن/م 0مكو ا سبة  % 00.0من سبته اركوية باربحيرة يويها
ارمحطة ( )0بكخا ة  00..كائن/م 0وب سبة  % 00.2وا نعضت سبة مشاركته بارمحطات ارباقية ( 0و  0و  – )7حسب
ترتيب كخا تهم ت ازريا  -إر  00.0و  02.2و  %9عو ارترتيب.
 -تسيد هقا ار وع

جميع محطات اوحواض ارمنتوعة حيث أ ه اروحيد ارمسجل يها؛ باستخ اء ارمحطة ( )0حيث شاركه

ارطور اريرق روحشرات ب سبة  % 0ط.

يست تج م ما سبد مدم ارتدهور اريير مسبود

أحياء ار اع باربحيرة وارقم رم يسجل مخوه من قبل عو مدم س ين هقه اردراسة؛

حيث رم ت ل هقه اوحياء إر توك ارحارة ارمتردية ارمسجوة عويها حاريا وهقا يدل عو تعرض اربحيرة روعديد من ارمووخات متعددة
ارم ادر واريير مسبوقة مما أ دم إر تدهور ار ظام اربيئ باربحيرة وارواضح تمخيره عو أحياء ار اع وبارتار عو اوحياء اونرم
ار هاية إر تدهور ارمنزون ارسمك باربحيرة.

ارمتواجدة يها؛ كل هقا يؤدم

إٌببحبث ادلبو١ت
محطة  0و  : 2ساد ار بات ارطا
محطة  :0ر د ورد ار يل ارطا

ورد ار يل  Eichhornia crassipesبمعرده
و ايضا ار بات ارميمور نشوش ارحوت  Ceratophyllum demersumو ار بات ار ائم

Polygonum
محطة  :9تواجد ار بات ارطا

نس ارماء  Pistia stratiotesو ارعشب ارمعمرPanicum repens

محطة  :.ر د نس ارماء  P. stratiotesبمعرده
محطة  :7ر د ار بات ار ائم Polygonum sp.
محطة  :02ر د ار بات ارميمورNajas marina
بحيرة مريوط رم يظهر يها أم ت وع بات
ارتووث نا ة

مياهها

ي

 0200وركن ر دت ار باتات ارمائية ارت تتحمل درجات عارية من

ارحوض اررئيس و أمام طومبات ارمكس (محطات  0و  0و .)2د ر د يها ورد ار يل ارطا

و أيضا ار بات

ارميمور نشوش ارحوت  Ceratophyllum demersumكما تواجد يها ارعشب اربطباط  ) ).Polygonum spو ارمعرو
ب درته عو امت اص ارمعادن ارخ يوة وتواجد هقه ار باتات عامة يساعد عو ارتنوص من ارمووخات .أما
(ارمحطات  9و  ).د ر د ار بات ارطا
ارعشب ارمعمر ارقم ي مو سريعا

نس ارماء  Pistia stratiotesو ارمعرو

ارحوض ارج وب اريرب

بتواجده وسط اربيئة ارمووخة كما تواجد

ارم اطد ااستوائية و شبه ااستوائية و هو  Panicum repensو يطود عويه ارطوربيد رتحموه

ارتووث و ارمووحة ارمتوسطة .أما ارحوض ارشمار اريرب (ارمحطات  7و  )02و ت ع أمام محطة ارت ية اريربية رم يكن ه اك ت وع
أيضا و ر د ار بات اروحيد ارميمور حورية ارماء ارشوكية  Najas marinaو أيضا ي مو

اروسط ارمووث.

