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ِمذِت

متزً اٌبغرياث ادلظي٠ت أّ٘١ت الخظاد٠ت باٌغت ٔظيا دلا حخّ١ز بٗ ِٓ أػّاق ػغٍت ٚعيوت ِ١اٖ ٘ادئت ٚخظٛبت ػاٌ١ةت
فأٙا حؼخرب ِيبٚ ٝعؼأاث طب١ؼ١ت دلخخٍف أٔٛاع األمسان االلخظاد٠ت ٌة١ش فمةد داخةً ٘ةلٖ اٌبغةرياث ٔٚظةيا دلةا

حخؼيع ٌٗ ٘لٖ اٌبغرياث ِٓ ػٍّ١اث طيف ِضخّية دلخخٍف أٔٛاع ادلٍٛراث اٌظٕاػ١ت ٚاٌظغ١ت ٚاٌزراػ١ت مما ٠ةثري
ػٍ ٝوً ِٓ صٛدة ٛٔٚػ١ت ِ١اٖ ٘لٖ اٌبغةرياث ٚنٔخاصٙةا اٌضةّىٝذ ٌةلٌه فةاْ اٌربٔةاِش ادلمةدط ٌٍيطةذ اٌب ١ةٝ

ٌٍبغرياث ادلظي٠ت ٙ٠ذف اىل ادلخابؼت اٌذٚر٠ت ذللٖ اٌبغرياث ٌٍٛلٛف ػٍ ٝاٌظيٚف اٌب١ ١ت ٚادلٍٛرةاث ادلةثرية ػٍٙ١ةا
ف ٝاألٚلاث  ٚاألِاوٓ ادلخخٍفت بغيع ٚػغ بئاِش لةٌٍ ِٝٛغةذ ِةٓ حةهرري ٘ةلٖ ادلٍٛرةاث ٚٚلةف اٌخةذ٘ٛر ادلضةخّي
ٌٍبغرياث ٚٚػغ اخلطد ادلضخمبٍ١ت حلّا٠خٙا ٚعً ِشاوٍٙا ٚحّٕ١خٙا ادلضخذاِتذ

ٚطف اٌبغرية:

حمغ حبرية اٌربد ً٠ٚف ٝحمافظت مشاي صٕ١اء ٚحشغً ِؼظُ اٌضاعً اٌضٕ١ا ٜٚػٍ ٝاٌبغي ادلخٛصد ٚمتخذ بطٛي 58

وُ حمي٠با ٠ٚظ ً ألظ ٝػيع ذلا  22وُ ٚحبٍغ ِضاعخٙا عٛاىل  086وةُٚ ، 2حؼخةرب حبةرية اٌربد٠ٚةً ِةٓ أ٘ةُ
اٌبغرياث ادلظي٠ت ٌىٙٔٛا ألً اٌبغرياث اٌشّاٌ١ت حٍٛرا وّا أٔٙا حتخ ٜٛػٍ ٝأٔٛاع ػاٌ١ت اجلٛدة ِٓ األمسان ٚاٌىت
٠ظذر ِؼظُ أخاصٙا ٌٍخارس  ِٓ ٝ٘ٚ ،اٌبغرياث اٌؼغٍت ػاٌ١ت ادلٍٛعت ع١ذ  ٠داٚط اٌؼّك بٙا بني (0ذِ 0 -6د)

٠ ٚفظً اٌبغرية ػٓ اٌبغي ادلخٛصد شي٠د صاعٍ ٝرٍِ٠ ٝداٚط ػيػٗ ِٓ  َ 066اىل  0وُ ٚحخظً باٌبغي ادلخٛصد
ػٓ طي٠ك فخغخاْ طٕاػ١خاْ ٠طٍك ػٍٙ١ا اٌبٛاغ١ز ع١ذ حيذد حبادي ٌٍّ١اٖ بني اٌبغرية ٚاٌبغي ادلخٛصد ِٓ خالي

ػٍّ١ت ادلذ ٚاجلزرذ

مت أخ ل ػٕ١اث ِائ١ت ٚرصٛب١ت لاػ١ت ِٓ اٌبغرية بغيع ن صياء اٌخغاٌ١ةً اذل١ذرٚو١ّ١ائ١ةت  ،األِةالط ادلغل٠ةت ،
اٌم١اصاث اٌبىدٌٛٛ٠ص١ت ِ ،ضخ٠ٛاث اٌفٍزاث اٌزمٍ١ت  ،ادلب١ذاث اٌىٍٛر١ٔٚت ِٚشخماحٙا ٚاذل١ذرٚويبٔٛاث اٌبد١ٌٚت

اٌىٍ١ت باإلػافت نىل حمذ٠ي وخٍت اذلائّاث إٌباح١ت ٚاحلٛ١أ١ت  ٚدراصت بؼغ اخلٛاص اجلٛ١و١ّ١ائ١ت بٙاذ

حخُ ػٍّ١ت اٌيطذ ِٓ خالي ٔ 02مطت ِٛزػت ٌخشًّ ِضاعت اٌبغرية ٚادلظارف اٌخ ٟحظب ػٍٙ١ا ٚ ،فّ١ا  ٍٝ٠ب١اْ
بٕخائش حتٍ ً١ػٕ١اث ادل١اٖ ٚاٌيٚاصب اٌىت مجؼج ِٓ اٌبغرية ٚادلظارفذ
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اخلٛاص اذل١ذرٚو١ّ١ائ١ت دل١اٖ اٌبغرية
درصت احلةيارة -:

تراوحت درجة ح اررة مياه بحيرة البردويل ما بين (< 6<,62 – 6:,درجة مئوية) بمتوسط عام في البحيرة ( 6;,88درجة مئوية).

اٌشفاف١ت -:

تراوح قيم شفافية مياه بحيرة البردويل ما بين ( 892 - 569سم) بمتوسط عام لمبحيرة (; 628,5سم).

ادلٍٛعت -:

أوضحت النتائج أن مموحة مياه البحيرة أعمى مىن ماليهتيىا فىي البحىر المتوسىط ويلىً نتيجىة لضىحالة بحيىرة البردويىل وتعىرض مياىيىا

لمتبخر المستمر .كما تتفاوت درجة مموحة البحيرة تفاوتا واضحا بين المحطات المختمفة تبعا لقربيا أو بعىدىا مىن البىوا،يحي حيىث تقىل
في المحطات المقابمة لمبو،احي حيث تراوحت المموحة ما بين (= )‰ 9:,52 – ‰ 82,8وكان المتوسط العام (=.)‰ 8;,8

درصت اٌخٛط ً١اٌىٙيب-: ٟ

تراوحىت قىيم التولىيل الكيربىىي بىين أقىل قيمىىة (;= :5,مممىي سيمن/سىم) بينمىىا لسىجمت أعمى قيمىىة ( <5,68مممىي سيمن/سىم) وكىىان
المتوسط العام في البحيرة ( ;5,2:مممي سيمن/سم).

األس اال٠ذرٚص-: ٟ ٕ١

أوضىىحت الد ارسىىة أن ميىىاه البحي ىرة تقىىل فىىي الجان ى

القمىىو وتراوحىىت قىىيم األس الييىىدروجين لميىىاه البحي ىرة ب ىىين (.)<,8: – <,62

بمتوسط عام في البحيرة (.)<,72

األوضضني اٌلائب -:

تراوح تركيح األكسجين اليائ

بين ( ;,67 – 8,75مميجرام/لتر) بمتوسط عام في البحيرة (< 9,:مميجرام/لتر).

األوض١ضني احل ٞٛ١ادلّخض (-: )BOD

تراوحت قيم األكسيجين الحيو الممتص بين ( 6,27 – 2,77مميجرام/لتر) بمتوسط عام في البحيرة ( 5,59مميجرام/لتر).

األوضض ني اٌى١ّ١ائ ٟادلضخٍٙه (-: )COD

تراوحت قيم األكسيجين الكيميائي المستيمً بين ( 76,<: – 58,62مميجرام/لتر) بمتوسط عام في البحيرة ( 62,2:مميجرام/لتر).

اٌىرب٠خ١ذاث -:

أوضىىحت الد ارسىىة عىىدم تسىىجيل أ وجىىود لمكبريتيىىدات فىىي ميىىاه البحيىرة نتيجىىة لحيىىادة تركيىىح األكسىىرين الىىيائ

فىىي ميىىاه البحيىرة ط ىوال

العام وكيلً عدم وجود ملادر تموث في البحيرة.
مبمارٔت اٌذراصت احلاٌ١ت ٌ ٍخظائض اذل١ذرٚو١ّ١ائ١ت ٌبغرية اٌربد ً٠ٚبادلضخ٠ٛاث ادلضّٛط بٙا د١ٌٚا ٚصذ ا٢ح:ٝ


سجل األس الييدروجيني ) (pHمستويات في حدود المسموح بيا دوليا ( ):.2 -=.2بجميل مواقل البحيرة (متوسط عام

.)<.72


سجل األكسجين اليائ

مستويات في حدود المسموح بيا دوليا ( 8.2-56.:مميجرام/لتر) بجميل مواقل البحيرة بمتوسط عام

(< 9.:مميجرام/لتر).


سجل األكسجين المستيمً حيويا ( )BODمستويات اقل من الحدود المسموح بو دوليا ( 7.2-:.2مميجرام/لتر) بمعظم

مواقل البحيرة بمتوسط عام ( 5.59مميجرام/لتر).

اٌىٍٛرف-ً١أ  ،ادلٛاد اٌؼاٌمت اٌىٍ١ت -:

 تى ى ىراوح قى ى ىىيم الكموروفيى ى ىىل -أ بى ى ىىين ( 2,<75 – 2,285ميكروج ى ى ىرام /لت ى ىىر) ومتوسى ى ىىط محتى ى ىىو الكموروفيى ى ىىل ف ى ى ى البحي ى ى ىرة (2,782ميكروجرام/لتر).
 -بالنسبة لممواد العالقة فقد تراوحت بين ( 5;,:<9 – 8,7<9ممجم/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 99,859مميجرام/لتر)

ادلغةل٠اث -:

ىىىي عبىىارة عىىن مركبىىات نيتروجينيىىة يائبىىة فى المي ىىاه الطبيعيىىة وتعتىىبر ى ىىيه المركبىىات الملىىدر الرئيس ى لتغيي ىىة الكائنىىات فى البيئ ىىة

المائيىة (األمونيا  -النيتريتات  -النترات  -النيتروجين الكم ).


تراوحت األمونيا بين ( 2.2=; – 2.256ممجم/لترنيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة يلل ال ( 2.275مميجرام/لترنيتروجين).



تبين أن النتريت نسبتو ضئيمو جدآ ويتراوح بين ( 8.=7= - 5.=8ميكروجرام/لترنيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة (===6.
ميكروجرام/لترنيتروجين).




تراوحت قيم النترات بين ( 2,6;< – 2,255ممجم/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة  2,2:7ممجم/لتر نيتروجين).

أما النيتروجين الكم

فتراوحت قيمتيا بين (<<= 6.:67 - 2.ممجم/لتر نيتروجين) بمتوسط عام لمبحيرة (=5.98

ممجم/لترنيتروجين).

اٌفةٛصةفٛر ( اٌفٛصفاث اٌفؼاي ٚاٌىٍ-: )ٝ


أظيرت النتائج أن تركيح الفوسفور الفعال ضئيل حيث يتراوح بين ( 5;,;;6 – 7,7<9ميكروجرام/لترفوسفور) بمتوسط عام

لمبحيرة ( ;,779ميكروجرام/لترفوسفور).
 أما تركيح الفوسفور الكم

يتراوح بين (< 656.5<; – 7<.9ميكروجرام/لترفوسفور) بمتوسط عام لمبحيرة

;=52<.ميكروجرام  /لترفوسفور .

اٌضٍ١ىاث اٌفؼاٌت -:

تراوحت قيم السميكات الفعالة ما بين (= 5.272-2.55ممجم/لترسميكا) بمتوسط عام لمبحيرة (2.779ممجم/لترسميكا).

مما صبك ٠خؼظ اْ -:
بحيرة البردويل نظيفة وتركيز كل العناصر بها ضعيفة حيث أنها تقريبا أقل البحيرات كمها لكل العناصرر وتتقاربرة ارداك وكمهرا ر
حدود تياه البحر وذلك لعدم صب أي تموثات بها سواء صناعية أو زراعية التغيرات بها طفيفة.

مبمارٔت ٔخائش اٌذراصت احلاٌ١ت بادلضخ٠ٛاث اٌذ١ٌٚت دل١اٖ اٌبغرياث احؼظ ِا:ٍٝ٠
 األمونيا وجدت في الحدود المسموح بيا دوليا ( 2,229 – 6,6ممجم/لتر) بجميل مناطق البحيرة.
 النيتريتات وجدت أقل من الحدود المسموح بيا دوليا ( 9,2 – :2ميكروجرام/لتر) بجميل محطات البحيرة.
 النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بيا بكالير ( 58,; – 52,6ممجم/لتر) في جميل مناطق البحيرة.
 مركبات الفسفور الفعالة وجدت أقل من الحدود المسموح بيا دوليا (5: – :7ميكروجرام/لتر) بمعظم مناطق البحيرة.
 مركبات الفسفور الكمية وجدت أنيا في الحدود المسموح بيا دوليا ( 522 – 69ميكروجرام/لتر) بمعظم مناطق البحيرة باستالناء
المحطات  656,5<; - 56=( 55- :ميكروجرام/لتر) .

اٌفٍزاث اٌزمٍ١ت:
 تراوح تركيح الحديد ما بين ( ;<,=;7 – 5<,827ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (< 77,88ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيح المنجنيح ما بين ( 8.:99 – 5.:6:ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 6.785ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيح النحاس ما بين ( 6.56: – 5.286ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (<; 5.:ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيح الحنً ما بين (=;; 7;.2:: – 56.ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (<; 67.8ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيح الكروم ما بين ( 9.=55 – 2.56:ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 6.86ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيح النيكل ما بين (< 7.:;2 – 2.75ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 6.7<6ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيح الكادميوم ما بين ( 6.=97 – 5.<76ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (=; 6.6ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيح الرلاص ما بين ( 7.;7< – 6.<29ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة (< 7.69ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيح الحئبق ما بين ( 2.252 - 2.252ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام لمبحيرة ( 2.25ميكروجرام/لتر).

ادلب١ذاث (ِٚ ) TPيوباث اٌبا٠فِ ً١ٕ١خؼذدة اٌىٍٛر (-: )PCBs
 تراوحت مجموع تركي احت مركبات البايفينيل متعددة الكمور ( )PCBsما بين ( 77,695 – 8,6<6نانوجرام/لتر) بمتوسط عام
( 5<,2:7نانوجرام/لتر).

 وتراوحت تركيحات مركبات المبيدات الكمية ( )TPما بين ( :,:29 – 5,958نانوجرام/لتر) بمتوسط عام (==<6,
نانوجرام/لتر).

اذل١ذرٚويبٔٛاث اٌبد١ٌٚت اٌىٍ١ت -:

تراوح متوسطات التركيح الكم لممواد الييدروكربونية يات األلل البترول مابين ( 2,8; – 2,28ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام

(= 2,5ميكروجرام/لتر).

اٌذالئً اٌبىخري٠ت (اٌم ٌْٛٛاٌىٍ١ت – اٌرباز٠ت  -اٌضبغ١ت) -:
تىم اسىىتخدام تواجىىد البكتيريىىا الدالىىة عمى التمىوث بالمخمفىىا ت اآلدميىىة بالميىىاه والمسىىتخدمة محميىىا وعالميىا ( )Total coliforms (TCي
)(Fecal coliform (FCي ) (Fecal streptococci (FSكمقيىاس لجىودة الميىاه مىن وجىو نظىر اللىحة العامىة لإلنسىان ويلىً فىي
ميىىاه الشىىر وميىىاه امسىىتحمام والش ىواطا ويلىىً لحمايىىة اإلنسىىان مىىن األم ىراض التىىي تنتقىىل عىىن طريىىق الميىىاه وكىىيلً فىىي ميىىاه البحي ىرات
لمحفىىاظ عم ى الالىىروة السىىمكية وحمايىىة األسىىماً مىىن تىىتالير لىىر( المخمفىىات اآلدميىىة (أ أن وجىىود ىىىيه البكتيريىىا يعن ى احتمىىامت قويىىة
لوجود بكتريا أخر مسببة ألمراض خطيرة).
ولقىىد اسىىتخدم مقيىىاس المجموعىىة األوروبيىىة ()European commission, 1988

لميىىاه ش ىواطا وامسىىتحمام وىىىو نفىىس المقي ىاس

الملر لو احرة اللحة والسكان ( )Ministry of health, 1996والي أقر الحدود المسموح بيا فىي ىىيه الميىاه بىتم تحيىد عىن (922
خميىة522 /مىل) مىن بكتيريىا ) Total coliforms (TCوأم تحيىد عىن ( 522خميىة 522 /مىل) لكىل مىن بكتيريىا Fecal coliform
) (FCوبكتيريىىا ) Fecal streptococci (FSعمى ى الت ىوالي .كمىىا اس ىىتخدم المقيىىاس الملىىر ل ىىو احرة اللىىحة والس ىىكان )6222

 )Ministry of health,والي يحدد عدم حيادة العىدد الكمى لبكتيريىا ) Total coliforms (TCفىي ميىاه البحيىرات (م اربىي األسىماً)
عن ( ;2خمية 522 /مل) كيلً في مياه الملار( والمسموح بلرفيا في مياه البحيرات عن ( 9222خمية 522 /مل).
تعتبر بحيرة البردويل من أنق

بحيرات ملر الشمالية فيي م تستقبل مياه ملار( وتعتبر محمية طبيعية وبناءا عم

يلً وعند

تطبيق معيار جودة المياه ) )Ministry of health, 6222فتكون نتائج الرحمة الحقمية (أ،سطس :)6259
 - 5من وجيو نظر اللحة العامة األدمية وخالة الليادين نتيجة تعامميم مل المياه وعند تطبيق معيار جودة المياه الميكورة
عاليو وجد أن جميل محطات البحيرة تقل ف نطاق الحدود المسموح بيا من أعداد البكتريا المشار إلييا وتعتبر بحيرة نظيفة
ف ىيا الوقت من السنة (خهل أ،سطس  )6259حس

مقياس و احرة اللحة الملر .

 - 6في مرابي األسماً في مياه البحيرة (مياه البحيرة كميا) فتن أعداد البكتيريا المشار إلييا لم تتعد

الحدود المسموح بيا في

جميل محطات البحيرةي وبناء عم يلً تعتبر البحيرة كميا ،ير مموالة ولالحة لتربية وليد األسماً في ىيا الوقت من
السنة (خهل أ،سطس .)6259

اذلائّةاث اٌ ٕباح١ةت
اٌخٛز٠غ اٌزِٕٚ ٟادلىأ ٟدلخٛصد اٌؼذد اٌىٌٍٍٙ ٝائّاث إٌباح١ت يف حبرية اٌربد:ً٠ٚ



سىىجمت خمسىىة مجموعىىات مىىن اليائمىىات النباتيىىة ف ى البحي ىرة وى ى الىىدياتومات والنائيىىة السىىوط والطحال ى

الخض ىراء والخض ىراء

المحرقة واأليوجمينات.


رلد في بحيرة البردويل  ;5نوع من اليائمات النباتية مشتممة عمي < 7جىنسي منيىا < 7نىوع مىن الىدياتومات تنتمىي إلىي <7

ج ىىنس و = 5ن ىىوع م ىىن النائي ىىة الي ىىد

( 56ج ىىنس) و  :ن ىىوع م ىىن الطحالى ى

الخضى ىراء ( 7ج ىىنس) و; أنى ىواع م ىىن الطحالى ى

الخضراء المحرقة ( 8أجناس) ونوع واحد لكل من الميوجمينات.


سجمت متوسط أعداد اليائمات النباتية في موسم اللي( لعام  6259بقيمة قدرىا (=; 752 × 66.2وحدة  /لتر).



سجمت أعم إنتاجية ف المحطتىين ( 5ي  )6حيىث بمغىت قيميىا عمىي التىوالي ( :2226وحىدة/لتىر) و ( 87629وحىدة/لتىر).
بينمىا كانىىت أقىىل إنتاجيىىة فىىي محطىىة  8ومحطىىة ; ومحطىة  :حيىىث بمغىىت قيميىىا عمىىي التىوالي (; 76:وحىىدة/لتىىر) و (87;2
وحدة/لتر) و ( 9=56وحدة/لتر).

اٌخٛط١اث
 ارتفعت نسبة اليائمات النباتية المنتمية لممياه العيبة مما يشير إلي وجود ملدر تموث أو ملدر لمياه عيبة.
 يج

المحافظة دائما عمي فتحتي البو،اح اللناعية مفتوحة دائما منتشار اليائمات النباتية نسبيا بالقر منيما.

 المحافظىة عمىىي البحيىرة مىىن التمىىوث لظيىىور بعىىض اليائمىىات النباتيىىة الدالىىة عمىىي التمىىوث وأيضىىا األنىواع الخالىىة بالميىىاه العيبىىة
وىىىيا يعنىىي دخ ىىول ميىىاه عيبىىة أو مي ىىاه لىىر( إلىىي البحيى ىرة ويج ى

معرفىىة مل ىىدرىا والحىىد منيىىا وي ىىرج أنيىىا مىىن األ ارض ىىي

المستلمحة حراعيا بشمال سيناء.
 ويج
 يج

عمل دراسات إضافية لمعرفة األسبا

المؤدية إلي نقص اإلنتاجية بالبحيرة.

الحد من حيادة المموحة في البحيرة.

اذلائّاث احلٛ١أ١ت

تىىم جمىىل عينىىات الميىىاه مىىن  56محطىىة فىىي بحي ىرة البردويىىل تمالىىل البيئىىات المختمفىىة فىىي البحي ىرة ويلىىً لتقىىدير إنتاجيتيىىا مىىن

اليائمات الحيوانية خهل لي(  6259وتبين من تحميل العينات أن األعمىاق التىي تىم عنىدىا جمىل العينىات ضىحمة جىدا
م تتعىىد المت ىىر أو المت ىىر ونلىى( حي ىىث أن معظ ىىم األنى ىواع التىىي لس ىىجمت تمال ىىل ف ىىي اليرقىىات خال ىىة يرق ىىات القشى ىريات
مجدافيىة األرجىل مكونىىة حىوالي < % 7مىن المجمىىوع الكمىي لميائمىات الحيوانيىىة وأكالىر مىن  % ::مىىن مجمىوع القشىريات

الكميىة والتىىي تمالمىىت بتسىىعة أنىواع تمييىىا فىىي الكالىرة العدديىىة نىوع (أيالونىىا نانىىا) مكونىىا أكالىر مىىن  % 6:مىىن مجمىىوع القشىريات

بىىالبحيرة وحى ىوالي  % 59م ىىن المجم ىىوع الكم ىىي لميائم ىىات الحيواني ىىة .كم ىىا كون ىىت الرخوي ىىات حى ىوالي ; % 7م ىىن المجم ىىوع الكم ىىي
لميائمات وقد ساد منيا الرخويات جناحية األرجل بنسبة  % 75من المجموع الكمي.

هذا التوسم بتسعة طوائف ه -:

وقد تتثمت تاتوعات الهائتات الحيوانية

 - 5األوليات :تمالمت بنوعين من المالقبات ونوع من اليدبيات ي باإلضافة إلي سبعة أنواع من الجرسيات مكونين في
مجموعيم = % 6.من المجموع الكمي لميائمات وقد سادت المالقبات عمي الجرسيات ي وقد تركحت األوليات في
معظميا عمي المحطات الغربية .

 - 6اإلسفنجيات :تمالمت في األشواً وظيرت عمي الهث محطات فقط ىي < 52,=,مكونة حوالي .%2.8:
 - 7الجوفمعويات :تمالمت في ميدوسات األوبيميا وظيرت عمي المحطة الحادية عشرة بنسبة .%2.5
 - 8الديدان الخيطية :ظيرت عمي المحطة العاشرة بنسبة ضئيمة جدا ()%2.29
 - 9الحمقيات :تمالمت بيرقات الديدان عديدة األشواً وتركحت عمي المحطات الوسطي من الخامسة حتي الالامنة

فقط

بنسبة حوالي .%2.:
-:

العجميات الدوارة تمالمت بالهالة أنواع كما في الجدول (جدول  )56وقد ظيروا عمي المحطات األولي والالانية والسابعة

بكميات ضئيمة جدا (.)%2.69

;  -المفلميات تمالمت بتسعة أنواع من القشريات مجدافية األرجل ويرقاتيا بنسبة  %8:.9باإلضافة إلي يرقات نوع من
متفرعات

القرون ونوع من ،مديات الدرقة وقد سادت في معظميا عمي المحطات

الغربية وقد كونت القشريات في

مجموعيا = % 8:.من المجموع الكمي لميائمات.
<  -الجمدشوكيات ظيرت

عمي المحطة السادسة فقط بنسبة . % 2.5

=  -الرخويات تمالمت بيرقات لفائحية الخياشيم

مكونة  % :.57من المجموع الكمي لميائمات

باإلضافة

الرخويات

جناحية األرجل بتكالر من  % 72من المجموع اليائمات الحيوانية الكمية  .ىيا وقد بمغ عدد األنواع الموجودة في البحيرة
حوالي < 6نوعا وساد منيم يرقات مجدافية األرجل بنسبة  % 7;.9تمييا الرخويات مكونة .% 7:.=7

احلٛ١أاث اٌماػ١ةت

تتكون الرواس

بعضيا مىن مىواد عضىوية ( )sludgeوىى مكونىة مىن فضىهت لىر( لىحي وح ارعىي ولىناعي والىبعض األخىر مىن

طمي رممي ) )siltورممي وألدا( كمايمي:

 - 5مواد عضوية وفضهت نباتية وحيوانية ) (sludgeبالمحطات رقم  5و :
 - 6طم رمم ( (siltوالدا( بالمحطات رقم  6و  7و < و 55
 - 7طم رمم وحشائش بحرية بالمحطة رقم 9
 - 8طم رمم بالمحطة رقم 56
 - 9رمل والدا( بالمحطة رقم ;
 - :مواد عضوية طم رمم والدا( بالمحطة رقم =
;  -مواد عضوية ورمل ناعم بالمحطة رقم 52
<  -رمل ناعم بالمحطة رقم 8

تم تسجيل  76نوع من الكائنات القاعية حيث ان الكائنات القاعية الحية كانت متمالمة ف عدد = 5نوع أساسا في قاع البحيرة كما ىو
مسجل بجدول رقم  57منيم بامضافة ال
وامطومات وامنابي

عدد  57نوع من الكائنات الغير حية متمالمة ف

العديد من املدا( من الرخويات

الكمسية لمديدان عديدة امشواً.

والنباتات المائية  hydrophyteمتمالمة ف نوعين  Halophila stipulaceaو نوع  Posidoniaسجمتا بمعظم المحطات ما

عدا المحطات رقم  5و  8و  52و  55و  56حيث قدرت متوسط الكالافة العددية ب ى = 75فرع  /متر مربل وبنسبة  % 68.8من
المجموع الكم لهحياء القاعية حيث قدر متوسط المجموع الكم لمكالافة العددية لممجاميل ب ى  5726كائن  /متر مربل.
ويتكون الييكل العام الحيوانات القاعية أساسا من الدا( فار،ة كمسية من الرخويات يوات اللدفتين والبطنقدميات وامطومات حيث
شممت ىيه البنية  57نوعا من الكائنات القاعية الغير حية ومن لكائنات الحية القاعية شممت عم = 5نوعاي وتم رلد  52مجاميل

من الكائنات القاعية منيم < مجاميل Sea grasses, Algae, nematodes, polychaetes, Insecta larvae, Ostracoda,
bivalves,
حيث قدرت الكالافة العددية بمتوسط عدد عم الترتي

ب ى  319فرع  /متر مربل و  86فرع  /متر مربل و  79كائن  /متر مربل

و  529كائن  /متر مربل و  <5كائن  /متر مربل ; 99كائن  /متر مربل و < 6كائن  /متر مربل و ; 57كائن  /متر مربل
وبالتالي تم تقدير تمً المتوسطات عم الترتي

بنسبة  %68.9و ; %7.و ; %6.و  %<.5و  %:.5و ; % 86.و % 6.6

 % 52.9من متوسط الكالافة العددية الي قدر ب ى  5726كائن  /متر مربل.
تن األنواع السائدة تن األحياء القاعية الت رصدها ه كالتال :

 - 5الديدان عديدة امشواً ( ,Nereis pelagica , Capitella capitata, Nereis irrorata, Cirratulus ciratus
)Glycera convolata

 - 6النيموتودا Enoplis mersdionalis

 - 7الحشائش البحرية ()Halophila stipulacea , Posidonia oceanica

 - 8اوستركودا Sclerochilus contortus

 - 9الرخويات يات اللدفتين ((Brachiodontes, Crista pectinata, Tellina ablicans , Loripes lucinalis

إٌباحاث ادلائ١ت
المحطات  6و  :52تواحد العبان الماء  Zostera marinaسائدا
المحطات  7و  :9ساد الطحم
محطة  ::تواجد فييا الطحم

Cymodocea nodosa

امخضر  Caulerpa proliferaبمفرده

امخضر  C. proliferaو العبان الماء ) Z. marina (eelgrassو العش

محطة ; :رلد الطحم امخضر  C. proliferaو العش Cymodocea nodosa

المحطات < و = :تواجد كه من امعشا  Cymodocea nodosaو العبان الماء Zostera marina
محطة  :55ساد العش

امخضر  Ruppia cirrhosaبمفرده

بحيىرة البردويىل فى لىي(  6259سىجمت فييىا األعشىا المتوطنىة فى معظىم المحطىات تحىت امختبىاري مالىل العبىان المىاء Zostera

 marinaكما تواجد ىىيا العشى

عنىد بو،ىاح  IIأيضىا و مسىقط ابمىيس و الىرواق .كمىا رلىد معىو العشى

أيضا  .Ruppia cirrhosaو من ناحية أخر رلد الطحم
تتسب

 Cymodocea nodosaو

األخضر  Caulerpa proliferaف كالير من المحطىات أيضىا و الىي

جيورة فى نقىص امكسىجين و نفىور امسىماً فى أمىاكن تواجىده (المحطىات  7و  9و ;) .ىىيا و مبىد مىن امشىارة الى أن ىىيه

المحمي ة الطبيعية تستمد حيويتيا من استيطان امعشا

المتوطنة الت م تحال تنمو عم مدار العام.

