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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 ةةؤثي

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 املةؤثية 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 جنو ري
ً
ً
القاهية وتبلغ مساحتها حوايل  05ألف فداا وةلاور عمقها ما بني مخسة أمتار شيقةا نىل أثني عشي ملا
ً
ً
ريبةا ومنسو سطح املياه فيها  50م وتلاور نسبة امللوحة فيها  20-23جم/لل .وتعد حبرية قاروا جزءا من
حبرية مورة

القدمية التي زارها املؤرخ 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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خور معيوف (وسد البحرية)
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مشال جزةية القيا(وسد البحرية)
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أمام مرصيف الوادى
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مالحة ميزار (أقرصى ري
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البحرية
البحرية)

نوعية امليةةةةاه
اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة:

تياوحت درجة حيارة مياه حبةرية قةاروا بةني (0030 –0232درجةة م وةةة) مبتوسةد عةام يف البحةرية ( 05353درجةة

م وةة).

الشفافية:

تياوحت شفافية املياه ببحرية قاروا بني ( 60 - 05سم) مبتوسد عام يف البحرية ( 58سم).

امللوحة:

تياوحت درجة امللوحة مبياه حبرية قاروا بني ( 26370 – 06303جم  /لل ) مبتوسد عام يف البحرية ( 23350جم/لل ).

درجة التوصيل ال هيبي:

تياور درجة التوصيل ال هيبي ملياه حبرية قاروا بني ( 5237 – 09367مللي سيمن/سةم) مبتوسةد عةام يف البحةرية

( 29330مللي سيمن/سم).

األس االةدروجيني:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتياوحت قيم تيكيز أةوا اهليةدروجني مليةاه البحةرية بةني

( )930 - 8327مبتوسد عام يف البحرية .8390

األكسجني اللائب:

أوضحت النتائمل تفاوت تيكيز األكسچني اللائب تفاوتا بسيطا بني القطاعات املختلفة للبحرية حيث تياور بةني (-5363

 08397مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 02353مليجيام/لل).

ً
األكسيجني املستهل حيوةا (:)BOD

ً
أوضحت الدراسة تياور قيم األكسچني املستهل حيوةا بني ( 00369 - 0358مليجيام/لةل) مبتوسةد عةام يف البحةرية

 00328مليجيام/لل.

ً
األكسچني املستهل كيميائيا (:)COD

تياوحت قيم األكسيجني املستهل كيميائيا بةني ( 27300 - 38305مليجةيام/لةل) مبتوسةد عةام يف البحةرية (22356

مليجيام/لل).

ال ربةتيدات:

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لل ربةتيدات يف مجيع قطاعات البحرية.

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية:

 تياور

قيم ال لوروفيل -أ ( 780 – 6530مي يو جيام  /للكلوروفيل ) مبتوسد عام للبحرية 362353

مي يوجيام/للكلوروفيل.

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت بني ( 55337 - 07353مليجيام/لل) مبتوسد عام  36393مليجيام/لل.
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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 ( 83087 – 53583مي يوجيام /لل) مبتوسد عام يف البحرية (53988

مي يوجيام/لل).


تياور تيكيز النيلةتات بني (30398–NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية (03350مي يوجيام/لل).



تياور تيكيز النلات بني (53025 –53525مي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية (53563مي يوجيام/لل).



تياور تيكيز النيلوچني ال لي بني (05366 – 2339مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية (5377
مليجيام/لل).

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى):


تةةياور تيكيةةز األورثوفوسةةفات بةةني ( 6337 – 0532مي يوجةةيام/لةةل) مبتوسةةد عةةام يف البحةةرية (32305
مي يوجيام/لل).



تياور تيكيةز الفسةفور ال لةي بةني ( 720379 – 00833مي يوجةيام/لةل) مبتوسةد عةام يف البحةرية (389305
مي يوجيام/لل).

السلي ات الفعالة:

تياور تيكيز السيلي ات بني ( 0532 – 8376مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 9307مليجيام/لل).

الفلزات الثقيلة:

تيكيز

احلدةد



تياور



تياور تيكيز املنجنيز ما بني ( 20338 – 9385مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 36330مي يوجيام/لل).

(056352مي يوجيام/لل).






ما

بني

(–50306

092353مي يوجيام/لل)

مبتوسد

عام

للبحرية

تياور تيكيز النحاس ما بني ( 2395 – 0378مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 3392مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزن ما بني ( 26335 – 8300مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 30300مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز ال يوم ما بني (09338 – 3356مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 05336مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الني ل ما بني ( 09358 – 0305مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 00363مي يوجيام/لل).



تياور تيكيز ال ادميوم ما بني (3363–53985مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (03035



تياور تيكيز اليصاص ما بني (27350– 05339مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (33330مي يوجيام/لل).

مي يوجيام/لل).


تياور تيكيز الزئبق ما بني ( 53000 - 53550مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 53590مي يوجيام/لل).

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

تياور جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة ال لور ( )PCBsوتيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPمابني
( 33328 – 03252نانوجيام/لل) مبتوسد  03850نانوجيام/لل 03690 – 53097( ،نانوجيام/لل) مبتوسد 53987

نانوجيام/لل بعينات مياه حبرية قاروا على اللتيب.
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اهليدروكيبونات البلولية ال لية:

تياور متوسد اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ال لية مابني ( 5372 – 5325مي يوجيام/لل) مبتوسد كلى

 5305مي يوجيام/لل.

الدالئل الب تريةة (القولوا ال لية – الربازةة  -السبحية):

أوضحت النتائمل أا العدد االحتماىل للب لةا الدالة على التلوث مبخلفات الرصيف الرصحى فةى ميةاه حبةرية قةاروا

تياوحةت بةني 305 × 56 -25و  305 × 00 – 2و305× 00 - 32خليةة  055 /سةم 2ل ةل مةن ب لةةا القولةوا ال ليةة
والربازةة والسبحيات الربازةة على التواىل .ومن املالحظ أا احملطة رقةم  ( 0أمةام مرصةيف الةبط ) واحملطةة رقةم 7

(أمام مرصيف الوادى) سجال أعلى األعداد للب لةا الدالة على التلوث بالنسبة للبحةرية وذلة ةيجةع اىل ت ثيهمةا

مبياه الرصيف الرصيف الزراعى ملرصيفى البط

والوادى وماحتملة من خملفات الرصيف الرصحى.

وعند تطبيق معاةري اجلودة للمياه فاا أعداد الب لةا الدالة على التلةوث مبيةاه حبةرية قةاروا زادت عةن احلةدود
املسمور بها فى احملطة رقم( 0أمام مرصيف الوادى) و احملطة رقةم (0خةور معيةوف -وسةد البحةرية) و احملطةة رقةم

(7أمام مرصيف الوادى)  ،وذل

هله املواقع من املرصارف (البط

لقي

والةوادى) والة

تعتةرب املرصةدر اليئيسةى

للتلوث بالبحرية ،ومن املالحظ زةادة أعداد السبحيات الربازةة عن أعداد ب لةةا القولةوا الربازةةة وذلة لقةدرتها
على حتمل امللوحة العالية ،وكلل
البحريات.

وجد أا مياه مرصيفى البط

اهلائمةات النباتيةة:

والوادى زادت عن احلدود املسمور برصةيفها فةى

اهلائمات

أسفيت النتائمل عن تعيةف  39نوع من العوالق النباتية ببحرية قاروا خالل موسم الشتاء  3500و التي تنتمى

نىل ست عائالت أساسية ( 03نوعا من الدةاتومات  2أنواع من اخلضياء املزرقة  0نوعا من الطحالب اخلضياء  0أنواع

من السوطيات و 3أنواع من الطحالب اللهبية واالةوجلينية  3نوع) .ومقارنتا بالعام املاضي خالل هلا املوسم فقد
لوحظ اخنفاض لعدد االنواع امليصودة داخل البحرية.

أظهيت نتائمل توزةعات العد ال لى للعوالق النباتية خالل الدراسةة احلاليةة (شة ل( )07جةدول )00 ،02أا أقرصةى

كثافة له سجلت يف احملطة رقم ( 6مشال جزةية القةيا(وسةد البحةرية)) حيةث بلغةت  5 05x 5965خليةة/لةل ،ثةم
تناقص نىل أدنى كثافة هلا يف احملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادي) بقيمة  5 05x 250خليةة/لةل .أمةا عةن التوزةةع

اجلغيايف للعوالق النباتية فقد لوحظ انتشار الزدهار للعوالق النباتية فى مجيع احنةاء البحةرية علةى رةري املعتةاد

وبرصفة خاصة يف احملطة رقم (6مشال جزةية القيا(وسد البحرية)) فقد سجلت اعلى كثافة مع وجةود تغةري طفيةف
فى كثافة العوالق النباتية بني احملطات املختلفة وصوال آلدني كثافة هلا يف احملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادي)

أظهيت نتائمل الفحص املعملي أا أكثةي جمموعةات العوالةق النباتيةة كثافةة مثلةت يف السةوطيات وكانةت هةله

اجملموعة تقل فقد امام مرصيف البط

ومرصيف الوادى .كما أوضحت النتةائمل السةيادة املطلقةة لةة (السةوطيات)

على باقي اجملموعات م ونة نسبة  %9639من اجملموع ال لى للعوالق النباتية بنسب تلاور بةني  %5730و % 9938

باحملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادي) واحملطة رقم ( 6مشال جزةية القيا(وسد البحةرية)) علةى التةوايل .وأوضةحت
النتةائمل السةةيادة املطلقةةة لالنةةواع التاليةةة مةةن هةةله اجملموعةةة Prorocentrum minimum :و Prorocentrum
.scutellum
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وأظهيت النتائمل أا ( )Prorocentrum minimumاكثي انواع هله اجملموعة كثافة م ونا نسبة قةدرها  % 94.1مةن
امجايل العد ال لي للسوطيات .بينما ( )Prorocentrum scutellumش ل نسبة  % 036من امجايل العد ال لي هلله

اجملموعة كما مت رصد  Prorocentrum minimumبرصورة كبريه جدا يف مجيع احملطات حمةل الدراسةة (شة ل -05

 .)00ومقارنتا بالعام املاضى فقد كانت السيادة املطلقة للدةاتومات حيث مثلةت نسةبة  %09مةن اجملمةوع ال لةى
للعوالق النباتية و جاءت السوطيات يف امليكز الثاني من حيث زةادة ال ثافة م ونة نسبة قدرها  %26من نمجةايل

العد ال لى للعوالق النباتية علي ع

الدراسة احلالية.

أسفيت النتائمل احلالية خالل موسم الشتاء  3500عن وجود الدةاتومات يف امليكز الثاني من حيث زةةادة ال ثافةة

م ونة نسبة قدرها  %333من نمجايل العد ال لى للعوالق النباتية و مت رصةد  2أنةوع سةائدة مةن هةله اجملموعةة
واحتفظت احملطة رقم ( 0خور معيوف (وسد البحرية)) واحملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادى) ب كرب كثافة مةن هةله

األنواع بنسبة  2936و  % 6035على التوايل من نمجايل العد ال لي هلله اجملموعة .كما مت رصةد هةله االنةواع مةن
العوالق النباتية فى معظم احملطات حمل الدراسة.

كما أظهيت نتائمل الفحص املعملي أا هله االنواع هي ( Cyclotella glomerataو  Cyclotella meneghinianaو

 )Nitzschia acicularisوأظهيت النتائمل أا ( )Cyclotella meneghinianaاكثي انواع هله اجملموعة كثافة م ونةا

نسةةبة قةةدرها  %31مةةن امجةةايل العةةد ال لةةي للةةدةاتومات .بينمةةا شة لت ( Cyclotella glomerataو Nitzschia
 )acicularisنسبة قدرها  % 0530ل ال منهما من امجايل العد ال لي هلله اجملموعة.

سجلت الطحالب اخلضياء امليكز الثالث بنسبة ض يلة بلغت  % 530من اجملموع ال لى للعوالق النباتية.

أما عن باقي اجملموعات الطحلبية فقةد ظهةيت برصةورة رةري منتظمةة و شة لت نسةبه صةغرية جةدا بلغةت %532

بالنسبة للطحالب اللهبية و  %530بالنسبة للطحالب اخلضياء املزرقة و  % 530للطحالةب االةوجلينيةة مةن امجةاىل

ال ثافة ال لية للعوالق النباتية

اهلائمات احليوانية:

سادت جمموعة  Copepodaخالل هلا الفرصل حيث كونت حةواىل  % 70مةن األعةداد ال ليةة للهةوائم احليوانيةة.

بينمةةا بلغةةت نسةةبة كةةل مةةن جمموعةةة  Protozoaو  Rotiferaحةةواىل  05و  %0037مةةن العةةدد ال لةى للهةةوائم
احليوانية على اللتيب .نىل جانةب اجملموعةة الغةري بالن تونيةة الة

احليوانية.

كونةت حةواىل  % 2مةن جمموعةة اهلةوائم

بلغ متوسط ثافة اهلوائم احليوانية خالل فرصل الشتاء فى حبرية قةاروا  036755كةائن/م .2وكانةت أعلةى كثافةة

للهوائم احليوانية خالل الدراسة فى احملطة  0و  7حيث سجلت  255555و  39655كائن/م 2على اللتيب بينمةا

سجلت باقى احملطات كثافات متقاربة وكانت أدنى كثافة 30555كائن/م.2

احليوانات القاعيةة:

 مت رصد أربعة عشي نوعا من الالفقارةةات القاعيةة ببحةرية قةاروا ( 0جوفمعوةةات و  3مفرصةلية األرجةل و  5دةةداا
حلقية و  7رخوةات) خالل هلا املوسم وأظهيت النتائمل التباةن الواضح يف كثافة الالفقارةات القاعية ببحرية قةاروا
خالل املوسم احلايل.

 سجلت أعلى كثافة وقدرها  0065كائن/م 3باحملطة رقم( 3أمام األوبيج) بينما كانت احملطة رقةم ( 5أمةام لسةاا أبةو
نعمة) هي األفقي بهله احليوانات (متوسد  55كائن/م.)3
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 سادت الدةداا احللقية باقي اجملموعات م ونة  %6539من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بينمةا جةاءت يف امليكةز
الثاني و الثالث كل من اليخوةات و مفرصلية اليجل م ونا نسبة قدرها  3836و  %938من اجملموع ال لي لالفقارةات

القاعية على التوايل بيمنا مثلت اجلوفمعوةات نسبة قدرها  % 538من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية.

 كونت الدةداا احللقية ممثال
املوسم و كاا انواع

 5أنواع حوايل  %6539من اجملموع ال لي لالفقارةةات القاعيةة بةالبحرية خةالل تلة

هةم األكثةي انتشةارا

و

بالبحرية و رصدت أعلي كثافة للنوع األول مبحطة رقم  (7أمام مرصيف الوادى) بينما كانت كثافة النةوع الثةانى

هي األعلى مبحطة رقم ( 6مشال جزةية القيا وسد البحرية) والنوع الثالث باملطة رقم ( 3أمام األوبةيج) و مل ةةتم

رصد أي نوع من الدةداا احللقية باحملطة رقم  5خالل املوسم احلايل.

 سجل سبعة أنواع من اليخوةات ببحرية قاروا خالل هلا املوسم م ونا  %3836من اجملموع ال لي لالفقارةات و كةاا
نوعي

هما األكثي انتشارا بالبحرية و رصدت أعلي كثافةة للنةوع

و

األول مبحطه رقم ( 8أمام قيةة مرصي للتعمري ) بينما كانت كثافة النوع الثاني هي األعلةى باحملطةة رقةم ( 9رةي

البحرية).

 كونت مفرصلية األرجل ممثال
املوسةم هةم

نوعني حوايل  %938مةن اجملمةوع ال لةي لالفقارةةات القاعيةة بةالبحرية خةالل تلة

و رصةدت أعلةي كثافةة هلةم قةدرها  355كةائن/م3

و

باحملطة رقم ( 6مشال جزةية القيا(وسد البحرية) و عانت احملطات  0و3و5و  0و  7و 9و  05من اختفاء كل األنواع.

النباتات املائية:

ةنتشي باحناء متفيقة من البحرية االنواع النباتية التالية وال
تبني اا التنوع باملنطقة منخفض حلد كبري:

(احلجنة او البوص)،

(العقول)،

(بيبيد)،

(الشناا).

تعترب سائدة ومستدامة النمو علما بانة اثناء اليصد
(مسار مي)،

(بيدى /دة )،

(طيطري/مليح)،

(العبل او الطيفة)،
(احللفا)،

(االرطة)،

تعترب منطقة الساحل الشماىل من حبرية قاروا ذات رطاء 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 مع انتشار
لالنواع اجلفافية وامللحية نوعا ما ،خبالف املنطقة اجلنوبية من البحرية حيث ةنتشي االنواع املائية وامللحية مع

مساحات قليلة من االنواع اجلفافية.

ةقسم الغطاء النباتى حول حبرية قاروا لثالثة انواع اما نباتات جفافية او ملحية او مائية (انظي اجلدول) حيث

ةت وا الغطاء النباتي الطبيعى من العدةد من األنواع النباتية اجلفافية وامللحية وةنتشي معظم تل االنواع بوجة

خاص فى منطقة الساحل الشماىل للبحرية وهلا االنواع مثل-:
Tamarix nilotica, 
, Sueda aegyptiaca 
Juncus Acutus, 
Alhagi graecorum, 
Calligonum commosum 
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ةقسم الغطاء النباتى حول حبرية قاروا لثالثة انواع اما نباتات جفافية او ملحية او مائية (انظي اجلدول) حيث

ةت وا الغطاء النباتي الطبيعى من العدةد من األنواع النباتية اجلفافية وامللحية وةنتشي معظم تل االنواع بوجة
خاص فى منطقة الساحل الشماىل للبحرية وهلا االنواع مثل-:
Tamarix nilotica, 
, Sueda aegyptiaca 
Juncus Acutus, 
Alhagi graecorum, 
Calligonum commosum 

8

