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ملخص الرحلة احلقلية الثالثة فرباير 1025
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
حبرية وادى الريان
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مقدمة

متثل البحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بالغة نظيا ملا تتميز به من أعماا حاح ة ركي اة ميااد هادخاة ر رصا بة
عالية فانها تعترب ميبى ركضانات طبيعية ملخت ف أن اع األمساك االقترصادةة ليس فقط دا ل هذد البحريات رنظيا

ملا تتعيض له هذد البحريات من عم يات صيف مستمية ملخت ف أن اع امل ثات الرصناعية رالرصحية رالزراعياة

اا

ةؤثي ع ى ل من ج دة رن عية مياد هذد البحريات رإنتاجها السمكى .لذلك فان الربنامج املقرتح ل يصد البيئى

ل بحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابعة الدررةة هلذد البحريات ل ق ف ع ى الظيرف البيئية رامل ثات املؤثية ع يهاا
فى األرقات ر األما ن املخت فة بغيض رحع بينامج ق مى ل حد من تاثثري هاذد امل ثاات ررقاف التاده ر املساتمي

ل بحريات ررحع اخلطط املستقب ية حلماةتها ركل مشا ها رتنميتها املستدامة.

رصف البحرية:

رادي اليةان منخفض بري من احلجي اجلريى األة سيىن ةب غ مت ساط اففاحاه 34م حتا

رأقرصى نقطة اففاض ع ى مست ى 43م حت
ً
الرصيف الزراعي سن ةا متثل ك ايل  4/1الرصيف الزراعي حملافظة الفي م.

مسات ى ساطل البحاي

سطل البحي رةستقبل رادي اليةان ك ايل  052م ي ن م 4مان ميااد

تك ن

البحريتان الرصناعيتان يف رادي اليةان يف عام  1794عندما مت غمي منخفض صحياري بفاخض مياد الرصايف

الزراعي عن طيةق إنشاء قناة مكش فة ميتد ط هلا إىل ك ايل  7م رتترصل بنفق ط له ك ايل  5.5ام رللاك خلفاض

مست ى املياد اجل فية يف املناطق احمليطة ببحرية قاررن.

تعترب منطقة رادي اليةان مبحافظة الفي م حممية طبيعية مب جب قايار السايد رخايس

لسنة  1757راملعدل بالقيار رقم  0753لسنة  1779رتب غ مساكتها ك ايل  1957م.0
البحرية

املسطل األرل

احملطة

رصف امل قع

1

أمام مرصيف ال ادى

0

أقرصى شي املسطل األرل

4

رسط املسطل األرل

5

أمام القناة امل ص ة بني املسطحني

4

أمام مد ل املياد ل مسطل الثانى

9

رسط املسطل الثاني

3

املسطل الثاني

اس الا رراء رقام 734

أقرصى غيب املسطل األرل

أقرصى غيب املسطل الثاني

5

جن ب املسطل الثاني

7

أقرصى اجلن ب عند اجلزر اليم ية فى

12

املسطل الثانى

2

ن عية املياااااد
اخل اص اهليدرر يمياخية ملياد البحرية
درجة احليارة:

ُ
درجة احليارة بني ( 15.7 –14.9درجة مئ ةة) رقد سج

أقل قيمة يف حمطة (0شي املسطل األرل) بينماا

تيارك
ُ
سج أع ى قيمة يف حمطة ( 5غيب املسطل الثاني) .مبت سط ( 15.30ر14.70درجة مئ ةة) باملسطل األرل رالثاني
ع ى الت ايل ،مسجال مت سط عام يف املسطحني ( 13.49درجة مئ ةة)

شفافية املياد:

تيارك

ُ
الشفافية ما بني أقل قيمة  52سم يف حمطة ( 0شي املسطل األرل) ،بينما سج

أع ى قيمة  572سام يف

حمطة ( 7رسط املسطل الثاتى) .مبت سط ( 112ر 490سم) باملسطل األرل رالثاني ع ى الت ايل ،مسجال مت سط عام
يف املسطحني ( 031سم).

امل كة:

ً
ً
تفارت درجة امل كة تفارتا راححا بني املساطحني ،كيات تقال يف األرل مساج ة أقال قيماة ( )‰ 1.74يف حمطاة 4
ُ
(رسط املسطل األرل) .بينما سج أع ى قيمة ( )‰ 01.25يف حمطة ( 12أقرصى اجلنا ب عناد اجلازر اليم ياة فاى
املسطل الثاانى) مبت ساط ( 1.74ر )‰ 01.35باملساطل األرل رالثااني ع اى التا ايل ،مبت ساط عاام يف املساطحني

(.)‰ 11.90

درجة الت صيل الكهيبي:

درجة الت صيل الكهيبي بني ( 0.95م ي سيمن/سام) باملساطل األرل يف حمطاة ( 4رساط املساطل األرل)

تيارك
ُ
بينما سج

أع ى قيماة ( 07.5م اي سايمن/سام) أقرصاى جنا ب املساطل الثااني (حمطاة ،)12مبت ساط (0.95

ر 07.24م ي سيمن/سم) باملسطل األرل رالثاني ع ى الت ايل ،مساجال مت ساط عاام يف املساطحني ( 15.71م اي

سيمن/سم).

تي يز أة ن اهليدررچني:

قايم تي ياز أةا ن اهليادررجني

أرحح الدراسة أن مياد حبريات رادي اليةان تقع يف اجلاناب الق ا ي رتياركا
ُ
ل مياد بني ( .)7.10 – 5.54رقد سج أقل قيمة يف حمطة ( 7رسط املسطل الثاني) رأع ى قيمة يف حمطاة ( 5أماام
القناااة امل صا ة بااني املسااطحني) مبت سااط ( 7.21ر )5.44باملسااطل األرل رالثاااني ع ااى التا ايل .مبت سااط عااام يف

املسطحني .5.54

األ سچني الذاخب ):(DO

ُ
تيارح تي يز األ سچني الذاخب بني ( 10.94 – 7.10م يجايام/لارت) رقاد ساج

أقال قيماة يف حمطاة ( 123جنا ب

املسطل الثاني) رأع ى قيمة يف حمطة ( 0غيب املسطل األرل) ،مبت سط ( 10.25ر 7.91م يجيام/لرت) باملساطل األرل
رالثاني ع ى الت ايل ،مبت سط عام يف املسطحني ( 12.55م يجيام/لرت).

ك /محمد أمين
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األ سچني املسته ك بي ل جيا ):(BOD

ُ
ً
تيارح قيم األ سچني املسته ك كي ةا بني ( 11.55 – 3.53م يجيام/لرت) رقد سج

أقال قيماة يف حمطاة ( 9شاي

املسطل الثاني) رأع ى قيمة يف حمطة ( 1أمام مرصيف ال ادى) ،مبت سط ( 9.34ر 5.99م يجيام/لرت) باملساطل األرل
رالثاني ع ى الت ايل ،رمت سط عام يف املسطحني ( 4.41م يجيام/لرت).

األ سچني املسته ك يمياخيا ):(COD

تيارك

ُ
قيم األ سيجني املسته ك يمياخيا بني ( 49.15-00.54م يجيام/لرت) كيت ساج

أقال قيماة مبحطاة 9

(شي املساطل الثااني) رأع اى قيماة يف احملطاة ( 3غايب املساطل األرل) مبت ساط ( 43.74ر  04.49م يجايام/لارت)
باملسطل األرل رالثاني ع ى الت ايل ،رمت سط عام يف املسطحني (07.15م يجيام/لرت).

الكربةتيدات ):(H2S

أرحح الدراسة عدم تسجيل أي رج د ل كربةتيدات يف مجيع قطاعات املسطحني.

مبقارنة مست ةات املتغريات اهليدرر يمياخياة لبحاريات رادي اليةاان رالاا مت احلرصا ل ع يهاا االل
ً
الدراسة احلالية مبثيالتها من احلدرد املسم ح بها درليا ملياد البحريات رجد اآلتى:


سجل األس االةدررجيىن ) (pHمست ةات أع ى من احلدرد املسم ح بها ( )4.2-7.2باحملطات  1ر  0ر  4ر 5



باملسطل األرل.
ً
سجل اال سجني الذاخب يف كدرد املست ةات املسم ح بها درليا ( 10.4-3م يجيام/لرت) جبميع م اقع البحرية



ً
سجل اال سجني املسته ك بي ل جيا ) (BODأع ى من احلدرد املسم ح بها درليا (أقل من 4م يجيام/لرت)

فيما عدا حمطة  1ر .0

جبميع م اقع امليطل األرل رحمطة  4ر 12باملسطل الثاني.

الك رفيل – أ ر امل اد العالقة الك ية راألمالح املغذةة:


تيارح تي يز الك ررفيل-أ ما بني ( 141.7 - 95.3ميكيرجيام/لرت) فى املسطل االرل ر (05.5 -10.4

ميكيرجيام/لرت) فى املسطل الثاني مبت سط ( 114.73ر  17.04ميكيرجيام/لرت) باملسطل األرل رالثانى ع ى
الت اىل .مبت سط عام ل مسطحني ( 45.12ميكيرجيام/لرت).



ربالنسبة ل م اد العالقة فقد تيارك

بني ( 39.15 - 9.23م يجيام/لرت) فى حمطة ( 9شي املسطل الثانى)

رحمطة ( 1أمام مرصيف ال ادى) ع ى الت ايل مبت سط ( 05.55ر  7.14م يجيام/لرت) باملسطل األرل رالثاني

ع ى الت ايل .مبت سط عام ل مسطحني ( 19.51م يجيام/لرت).

مبقارنة نتاخج املت سط السن ى ل ك ررفيل-أ رامل اد العالقة الك ية رالذى مت احلرص ل ع يه الل الدراسة

احلالية رجد التاىل:

 مست ةات الك ررفيل-أ رجدت فى احلدرد املسم ح بها درليا من (  132 -5.2ميكيرجيام/لرت) يف املسطل ال
من املسطل االرل رالثانى.
 امل اد العالقة الك ية رجدت يف احلدرد املسم ح ( 05م يجيام/لرت) جبميع حمطات املسطحني باستثناء حمطة 1
(مت سط عام  19.51م يجيام/لرت).
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االمالح املغذةة:

هاى عباارة عان مي بااات لاخبااة فاى املياااد الطبيعيااة رتعتاارب هااذد املي بااات املرصاادر اليخيسااى لتغذةااة
الكاخناات فى البيئاة املاخياة رص صاا الكاخناات الدقيقاة مثال البكرتةااا رالطحالااب مااا تعتبااي أساسيااة فاى

عم ياااة التمثيااال الغذاخاااى ل نباتاااات راحلي اناااات فاااى هاااذد البيئاااة رهااذد األمااالح عبااارة عاان مي بااات

نيرترجينية ،ف سف رةة رس يكات.

االم نيا ):(NH4-N

تيارح تي يز األم نيا بني ( 2.134 –2.251م يجيام/لرت) رقد سج

املسطحني) .بينما سج

أقل قيمة يف حمطة ( 5أمام القناة امل ص ة بني

أع ى قيمة يف حمطة ( 1أمام مرصيف الا ادي) .مبت ساط ( 2.295ر 2.123م يجايام /لارت)

باملسطل األرل رالثاني ع ى الت ايل رمبت سط عام يف املسطحني ( 2.272م م يجيام /لرت).

النتريةتات (:)NO2-N

تيارح تي يز النيرتةتات بني ( 34.07 – 13.73ميكيرجيام/لرت) رقاد ساج

املسااطل األرل)؛ بينمااا سااج

أقال قيماة يف حمطاة ( 3أقرصاى غايب

أع ااى قيمااة يف حمطااة ( 1أمااام مرصاايف الاا ادي) .مبت سااط ( 04.90ر17.44

ميكيرجيام/لرت) باملسطل األرل رالثاني ع ى الت ايل مبت سط عام يف املسطحني ( 04.15ميكيرجيام/لرت).

النرتات ):(NO3-N

تيارح تي يز النرتات بني ( 2.195 –2.207م يجيام /لرت) رقد سج

بينما سج

أقل قيمة يف حمطة ( 9شي املساطل الثااتى).

أع ى قيمة يف حمطة ( 1أمام مرصايف الا ادي) .مبت ساط ( 2.290ر  2.245م يجايام /لارت) باملساطل

األرل رالثاني ع ى الت ايل رمبت سط عام يف املسطحني ( 2.255م يجيام /لرت).

النيرترجني الك ي:

تيارح تي يز النيرترچني الك ي بني ( 0.71 – 1.43م يجيام/لرت) رقد سج

القناة امل صا ة باني املساطحني) بينماا ساج

أقل قيمة يف أقل قيمة حمطة ( 5أماام

أع اى قيماة يف ( 7رساط املساطل الثااني) مبت ساط ( 1.74ر 0.57

م يجيام/لرت) باملسطل األرل رالثاني ع ى الت ايل رمبت سط عام يف املسطحني ( 0.54م يجيام /لرت).
مي بات الف سف ر:

ةعترب الف سف ر عنرصي اساسى ل كاخنات املاخية رمن هم .نظيا الن الف سف ر عنرصي غري غارى رة جد فاى الطبيعياة
ع ى هيئة امالح ف سق رةة غري لاخبة لذلك فه بطبعية احلال ة جد برت يازات ق ي اة فاى البيئاة املاخياة .ةازداد

تي يز الف سف ر فى املسطحات املاخية نتيجة ل رصيف الرصحى ار الرصيف الرصناعى ار الزراعى

من املشا ل البيئية.

الف سف ر الفعال ):(PO4-P

تيارح تي يز األررث ف سفات باني ( 32.9 – 5.5ميكيرجايام/لارت) رقاد ساج

الثاني) .بينما سج

أقال قيماة حمطاة ( 7رساط املساطل

أع ى قيمة يف حمطة ( 1أمام مرصيف الا ادي) ،مبت ساط ( 03.43ر 11.00ميكيرجايام/لارت)

باملسطل األرل رالثاني ع ى الت ايل مبت سط عام يف املسطحني ( 15.23ميكيرجيام/لرت).

ك /محمد أمين
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الف سف ر الك ى:

تيارح تي يز الفسف ر الك ي بني ( 145.07-47.13ميكيرجيام/لرت) رقد سج

الثاني)؛ بينما سج

أقل قيمة يف حمطة ( 7رسط املساطل

أع ى قيمة يف حمطة ( 1أمام مرصيف ال ادي) ،مبت سط ( 121.33ر  39.10ميكيرجيام/لارت)

باملسطل األرل رالثاني ع ى الت ايل مبت سط عام يف املسطحني ( 93.05ميكيرجيام/لرت)

السي يكات الفعالة ):(SiO4-Si

تيارح تي يز الس يكات بني ( 7.05 – 4.43م يجيام/لرت) رقد سج

بينما سج

أقل قيمة يف حمطة ( 1أماام مرصايف الا ادي)؛

أع ى قيمة يف حمطة ( 4غيب املسطل الثااني) ،مبت ساط ( 3.55ر 9.57م يجايام/لارت) باملساطل األرل

رالثاني ع ى الت ايل مبت سط عام يف املسطحني ( 4.29م يجيام /لرت).

مبقارنة املت سط السن ى ل متغريات املخت فة رالا مت احلرص ل ع يها مبياد حبرية اليةان الل الدراسة
احلالية مبثيالتها من املست ةات املسم ح بها درليا رجد اآلتى:

 األم نيا رجدت فى احلدرد املسم ح بها درليا ( 0.0- 2.225م يجيام) (مت سط عام  2.272م يجيام /لرت).
 النيرتةتات رجدت فى احلدرد املسم ح بها درليا ( 42.2 – 5.2ميكيرجيام/لرت) مبت سط عام يف املسطحني
 04.15ميكيرجيام/لرت.

 النرتات رجدت عامة أقل من احلدرد املسم ح بها ( 13.9 – 12.2م يجيام/لرت) يف مجيع قطاعات املسطحني
(مت سط عام  2.255م يجيام /لرت).

 رحبساب النتريرجني العض ى ره قيمة الفي بني النيرترجني الك ى رالنيرترجني الغري عض ى رجد
عامة أع ى من احلدرد املسم ح بها درليا  1.2م يجيام/لرت يف مجيع احملطات.

 مي بات الفسف ر الفعال فى احلدرد املسم ح بها درليا ( 44- 14ميكيرجيام/لرت) جبميع قطاعات املسطحني
(مت سط عام  15.23ميكيرجيام/لرت).

 مي بات الفسف ر الك ية رجدت يف احلدرد املسم ح بها درليا ( 122 – 05ميكيرجيام/لرتف سف ر) يف
معظم احملطات (مت سط عام  93.05ميكيرجيام/لرت).

الف زات الثقي ة:

 تيارح تي يز احلدةد ما بني ( 175.2 - 47.55ميكيرجيام/لرت) مبت سط عام  119.47ميكيرجيام/لرت.
 تيارح تي يز املنجنيز ما بني ( 45.52 – 11.50ميكيرجيام/لرت) مبت سط عام 17.94ميكيرجيام/لرت.
 تيارح تي يز النحاس ما بني ( 4.70 - 1.74ميكيرجيام/لرت) مبت سط عام  0.71ميكيرجيام/لرت.
 تيارح تي يز الزنك ما بني ( 04.51 – 4.732ميكيرجيام/لرت) مبت سط عام 19.41ميكيرجيام/لرت.
 تيارح تي يز الكيرم ما بني ( 19.23 – 3.05ميكيرجيام/لرت) مبت سط عام  12.95ميكيرجيام/لرت.
 تيارح تي يز النيكل مابني ( 15.43 – 4.53ميكيرجيام/لرت) مبت سط عام  7.44ميكيرجيام/لرت .
 تيارح تي يز الكادمي م ما بني ( 0.35 – 1.10ميكيرجيام/لرت مبت سط عام  1.940ميكيرجيام/لرت.
 تيارح تي يز اليصاص ما بني ( 05.93 - 9.40ميكيرجيام/لرت) مبت سط عام  19.44ميكيرجيام/لرت.
 تيارح تي يز الزخبق ما بني ( 2.130 – 2.22ميكيجيام/لرت) مبت سط عام  2.209ميكيرجيام/لرت.
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تي يزات مي بات فينيل متعددة الك ر ( )PCBsراملبيدات (:)TP

تيارح

م ع تي يزات مي بات املبيدات الك ية ( )TPرتي يزات مي بات فينيل متعددة الك ر ( )PCBsمابني

 29971نان جيام/لرت ( )R 1إىل  19447نان جيام/لرت ( )R10مبت سط  19227نان جيام/لرت 19345 ،نان جيام/لرت
( )R1إىل  49175نان جيام/لرت ( )R8مبت سط  09071نان جيام/لرت بعينات مياد حبرية اليةان ع ى الرتتيب.

اهليدرر يب نات البرترلية:

تيارح مت سط الرت يز الك ى ل م اد اهليدرر يب نية الك ية مابني  2914ميكيرجيام/لرت عند حمطة  R3إىل 2940

ميكيرجيام/لرت عند حمطة  R2مبت سط

ى  2907ميكيرجيام/لرت.

امليكيربي ل جى (الق ل ن الك ية -الربارةة – السبحية):

تشري نتاخج الدراسة أن العدد االكتماىل ل بكرتةا الدالة ع ى الت ث مبخ فات الرصايف الرصاحى فاى البحارية األرىل

تيارك

بني 12 “ 11 - 32

4

ر <  742 - 4ر 432 - 72

ية  122 /سام 4لبكرتةاا الق لا ن الك ياة رالربارةاة

رالسبحيات الربارةة ع ى الت اىل  ،أما بالنسبة ل بحرية الثانية فقد تيارك

ر 052 - 32

أعادادها باني  112 - 42ر < 92 -4

ية  122 /سم 4لبكرتةا الق ل ن الك ية رالربارةة رالسبحيات الربارةة ع ى الت اىل ر تشري النتاخج أن

أع ى مست ى ل ت ث سجل فى احملطة رقم ( 1أمام مرصيف ال ادى) رللك ةيجع اىل تثثيها مبيااة مرصايف الا ادى

امل ثة مبخ فات الرصيف الرصحى رالذى ةرصب مياهه مباشية فى البحرية األرىل

رعند تطبيق معاةري اجل دة ل مياد فان أعداد البكرتةا الدالة ع ى الت ث فى ميااد حباريات رادى اليةاان رادت
عن احلدرد املسم ح بها فى احملطة رقم ( 1أمام مرصيف الا ادى) رللاك لقايب هاذا امل قاع مان مرصاب ميااد

مرصيف ال ادى رالذى ةعترب املرصدر اليخيسى ل ت ث بالبحرية  .ر ذلك رجد أن ميااد مرصايف الا ادى رادت

عن احلدرد املسم ح بها ملياد الرصيف املسام ح برصايفها فاى البحاريات .رمان املالكاز رةاادة أعاداد السابحيات
الربارةة عن أعداد بكرتةا الق ل ن الربارةة رللك لقدرتها ع ى حتمل الظيف البيئية.

اهلاخمات النباتية:

 مت رصد  31ن عا من الع الق النباتية ببحريات رادي اليةان الل م سم الشتاء  0215رالتي تنتمى إىل ارباع
عاخالت أساسية ( 14ن عا من الدةات مات  14ن عا من الطحالب اخلضياء املزرقة ر  5ن عا من الطحالب اخلضاياء 3

ن ع من الس طيات) جدرل ( .)14رمقارنتا بالعام املاحي االل هاذا امل سام فقاد لا كز اففااض لعادد االنا اع
امليص دة دا ل البحرية.

 أظهيت النتاخج التباةن ال احل يف ثافة الع الق النباتية ببحريات رادي اليةان الل هذا امل سم .سج
ثافة ل ع الق النباتية رقدرها 12 “ 315

3

ية/لرت باحملطة رقم ( 4رسط املسطل األرل) بينما ان

أع ى

احملطاة رقام

3

ية/لرت .سادت الطحالب اخلضاياء املزرقاة

املي ز الثاني مك نا نسبة قدرها  . %44.9يف كني ان الس طيات مث ا

املي از الثالات بنسابة قادرها  %5.9مان

( 3جن ب املسطل الثاني) هي األقل ثافة كيت مث

با 12 “ 42

عن باقي اجملم عات مك نة نسبة قدرها  % 54.1من اجملم ع الك ي ل ع الق النباتية .بينما جاءت الادةات مات يف
اجملم ع الك ي ل ع الق النباتية .ما مث

ل ع الق النباتية.

 أظهيت نتاخج الفحص املعم ي أن أ ثي
ر ان

الطحالب اخلضياء نسبة ق ي ة رصا

اىل  %3.5مان اجملما ع الك اي

م عات الع الق النباتياة ثافاة مث ا

يف الطحالاب اخلضاياء املزرقاة

هذد اجملم عة تقل يف املسطل الثاني عنها يف املسطل األرل.

ك /محمد أمين
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 أرحح

النتاخج احلالية السيادة املط قة ل طحالب اخلضاياء املزرقاة ع اى بااقي اجملم عاات مك ناة نسابة قادرها

 %54.1من اجملم ع الك ى ل ع الق النباتية بنسبه تيارك

بني  %14.4باحملطة رقم ( 1الثااني) ر  %99.1باحملطاة

رقم ( 4رسط املسطل األرل) .رهذد النتاخج تت افق مع ما مت رصدة الل فرصل الشتاء ل سنه املاحية من سايادة
الطحالب اخلضياء املزرقة مع اال تالف فى النسبة عان السانه احلالياة كيات شاك

احلالية السيادة املط قة لالن اع التالية من هذد اجملم عة
ر

النتااخج

 .%54.5رأرحاح

رأظهايت النتااخج أن

ا ثي ان اع هذد اجملم عة ثافة مك نا نسبة قدرها  %90.0من امجايل العد الك ي ل طحالب اخلضياء املزرقة ما مت

رصدد بثعداد بريد يف املسطل األرل عن املسطل الثاني .ما أظهيت نتاخج الفحص املعم اى أن

ان ميثل ا ثي االن اع انتشارا يف املسطل االرل رالثانى الل هذا امل سام مك ناا نسابة قادرها % 4.9

من امجايل العد الك ي هلذد اجملم عة.

 الل الدراسة احلالية جاءت الدةات مات يف املي ز الثاني من كيت رةادة الكثافة مك نة نسبة قادرها  %44.9مان
احملطاة رقام ( 4رساط

امجاىل العد الك ى ل ع الق النباتية رلقد مت رصد  14ن ع مان هاذد الكاخناات راكتفظا

املسطل االرل) بث رب ثافة من هذد االن اع مك نة نسبة قادرها %99.1مان إمجاايل العاد الك اي هلاذد اجملم عاة.

رمقارنتا بالعام املاحى فقد جاءت السيادة باملي ز الثانى ل ادةات مات اةضاا .رأرحاح
ر

االناا اع التاليااة ماان الاادةات مات:

النتااخج احلالياة سايادة
ر

 .رأظهيت النتاخج أن ا ثي ان اع هذد اجملم عة ثافة ه (

) مك نة نسبة

قدرها  %34.5من امجايل العد الك ي ل دةات مات ما مت رصد هذا الن ع من الع الق النباتية برصا رة باريد يف
ل من املسطل االرل رالثانى .بينما (

هلذد اجملم عة ة يه (

 شك
(

) شك

نسبة قدرها  %7.9من امجايل العاد الك اي

) كيت شكل نسبة  % 9.5من امجايل العد الك ي هلذد اجملم عة.

الس طيات نسبة قدرها  %5.9مان اجملما ع الك اى ل ع الاق النباتياة ر مث ا
مثل نسبة  %92.4ر

االن اع هي األ ثي ثافة باحملطات املختارة الل ت ك امل سم .ما ل كز أن
االن اع انتشارا يف املسطل األرل ر الثاني .ما مث

هاذد اجملم عاة باا  0نا ع

مثال نسابة  .) % 14.9ر انا

هاذد

اان أ ثاي

اع ي ثافة ل س طيات باحملطة رقم ( 0أقرصاى شاي املساطل

األرل) بنسبة  %9.5من إمجايل العد الك ي هلذد اجملم عة (شك ى  09ر .)05أما عن الطحالب اخلضياء فقد ظهايت
برص رة غري منتظمة ر شك

نسبه حئي ة من امجاىل الكثافة الك ية ل ع الق النباتية ب غ

%3.5

اهلاخمات احلي انية:
تقارب

ثافة اهل اخم احلي انية الل فرصل الشتاء فاى ال مان البحارية األرىل رالثانياة با ادى اليةاان كيات

ب غكثافة اهل اخم احلي انية فى املسطل األرل  39022اخن/م

4

الل بينما إففض هذا العادد ق ايال فاى املساطل

الثااااني كيااات ساااجل مت ساااط ثافاااة  35222ااااخن/م .4اااان اع اااى ت اجاااد ل هااا اخم احلي انياااة فاااى
احملطة1فىاملساطحاألرل بكثافاة 75222ااخن/م . 4بينماا ساج
بينماسج

حمطاا4ر 5أقال ثافاة ل هاخماات احلي انياة.

احملطة  12أع ى ثافة فى املسطل الثانى ( 43222اخن/م.)4
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البحرية األرىل ل ادى اليةان

اهل اخم احلي انية فىالبحرية األرىل الل فرصل الشتاء أساسا من

 تك ن

م عا

أ ثي من %47من العدد الك ى ل ه اخم احلي انية .بينما شك

%42من أعداد اهل اخم احلي انيةبإلحافة إىل ظه ر أن اع من

م عة

بنسبة حئي ة جدا الل هذا امل سم املسطل الثانى.
م عة

 ب غ مت سط ثافة

أ ثي إردهارا فى احملطة  . 3ر ن

الك ية جملم عة

 ت اجدت
متث

ه الط ر الناحج الساخد ل مجم عة.

 % 53من العادد الك اى جملم عاة
 إرتفع

 13222اخن/م .4ر ان
م عة ٌ

 سادت

 سادت

ه األ ثي ت اجدا فى هذد اجملم عة كيت

إىل جاناب

الاذى ا ن كا اىل %04مان أعاداد هاذد

فى املسطل األرل فقط جبنس ركيد ره

فى البحرية الثانية با ادى اليةاان كيات

نا

أ ثاي مان  %70مان األعدادالك ياة

اجملم عة الغريبالنك ت نية بنسبة كا اىل %5فقاط مان العادد الك اى ل ها اخم

نادرة ال ج د الل هذا الفرصل (ك اىل  %0من األعدادالك ية ل ه اخم احلي انية).
فى البحرية الثانية ب ادى اليةان مبت ساط ثافاة  31422ااخن/م.4

م عة

الك ية ل مجم عةر ان

األط ار الناحجة نادرة ال ج د .ر ان

هى املك ن ال كيد ل ه اخم احلي انية فى احملطة .5

أعداد

 تضاءل

احلي انات القاعية:

نا

األطا ار

أ ثايمن %73مان األعاداد

أع ى ثافة هلذد اجملم عة فاى احملطاة  12بينماا

 ت اجدت األن اع الغري بالنكت نية مبت سط ثافة  0322اخن/م 4رقد متث
الشتاء

مت ساط ثافاة

إىل جانب أط ارد اجلنينية.

املخت فة لريقات هذد اجملم عة النسبة األع ى ل ت اجد الل هذا الفرصل كيت شاك
ان

ن ك اىل

أ ثي ت اجدا فى احملطاة  1ر  0بكثافاة  42222ر  02222ااخن/م 4ع اى الرتتياب .متث ا

ل ه اخم احلي انية .بينما متث
احلي انية .ر ان

أ ثي إردهارا فى احملطة  1رقد

الل فرصل الشتاء فى املسطل األرل ل ادى اليةان كيت ب غ

مسطل رادى اليةان الثانى
م عة

ر

األط ار املخت فة لريقات هاذد اجملم عةنسابة ت اجاد كا اىل  %72مان األعاداد

ب  4أن اع الل فرصل الشتاء .اجننس

أعداد

نسبة ك اىل

ر بعض األن اع الغاري بالنك تياة

فى املسطل األرل مبت سط ثافة 13222اخن/م 4ر ان

م عة

كيت ب غا

الل فرصل الشتاء فى املسطل األرل ل ادى اليةان  15322اخن/م4ر انا

.ر ان ن ع

م عة ٌ

اجملم عة.

م عة

نسابة

فقاط بريقاات

فى البحرية الثانية ر امنت سط ثافتها  1222اخن/م ،4رقد متث

أثنااء فرصال
بثالث أن اع.

مت رصد ستة عشي ن عا من الالفقارةات القاعية ببحريات رادي اليةان ( 4مفرص ية األرجال ر  5دةادان ك قياة ر 5

ةات  .رأظهيت النتاخج التبااةن ال احال يف ثافاة الالفقارةاات القاعياة ببحاريات رادي اليةاان االل هاذا

ر

امل سم .سج
ان

أع ى ثافة رقدرها  4232اخن/م 0باحملطة رقم ( 4أمام ماد ل امليااد ل مساطل الثااتى) بينماا

احملطتان رقما ( 0أقرصى شي املسطل األرل) ر ( 12أقرصى اجلن ب عند اجلزر اليم ية فى املسطل الثاانى )

هى األفقي بهذد احلي انات ( 52اخن/م. 0

ن

الي

ر ان أن اع
ك /محمد أمين

ةات

ثال ب  5أن اع ك ايل  %40.3من اجملم ع الك ي الالفقارةات القاعية بالبحرية الل للك امل سم
ر

ر
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هم األ ثي انتشارا باملسطل

األرل ر رصدت أع ي ثافة هلا باحملطة رقم ( 1أمام مرصيف ال ادى) ر مرصيف ال ادي ر مل ةتم رصد أي من هذد

األن اع ع ي اإلطال باحملطة رقم ( 4رسط املسطل األرل) رباملسطل الثاني كيت استبدل هذد األن اع بثن اع أ يي

حبيةة مثل
ن

اليةان

مفرص ية اليجل

ثال بثالث أن اع ك ايل  %40.5من اجملم ع الك ي لالفقارةات القاعية بالبحريات رادي
ر

الل للك امل سم هم

رمل ةتم رصد

ر

الن عني األرل ر الثانى باملسطل األرل من رادي اليةان كت مت رصد أعداد ق ي ة من

باحملطات ( 1أمام مرصيف ال ادى ) ر ( 4رسط املسطل األرل ) ر ( 5أمام القناة امل ص ة بني املسطحني) .أظهيت
النتاخج األنتشار ال اسع ل

عي

ب مسطل الثاني بينما اقترصي ظه ر

احملطة رقم ( 4أمام مد ل املياد ل مسطل الثاتى).

سج

 5أن اع من الدةدان احل قية ببحريات رادي اليةان رأقترصي ظه ر أن اع
ر

ل مسطل الثاتى)  .ررصد ن ع

ع ي املسطل الثاني ررصدت أع ي ثافة هلما باحملطة رقم ( 4أمام مد ل املياد

ر ( 3أقرصى غيب املسطل األرل) باإلحافة ملرصيف ال ادي فقط
أرحح

ر

باملسطل األرل باحملطات أرقام ( 1أمام مرصيف ال ادى)

الدراسة ما ه احلال الل امل اسم السابق اال تالف الكبري يف تيا يب الالفقارةات القاعية ببحريات رادي

اليةان كيت سادت الالفقارةات القاعية املميزة ل مياد العذبة مثل
ر

ر

ر
باملسطل األرل رأ تفاخها

الثاني  ،استبداهلا باألن اع املميزة ل مياد املاحلة مثل

يا باملسطل

ر

النباتات املاخية:

 الل عم يات اليصد راملتابعة لالن اع النباتية املنتشية ك ل البحريات مت رصد عدد( )14ن ع نبااتى ،كيات مت
رصد عدد( )4ان اع نباتية جدةدة تضاف ل قاخمة الل الفرتة احلالياة (شاتاء  )0215فاى منطقاة لاال البحارية
السف ى منطقة رصد رقم ( )3رت ك االن اع اجلدةدة هى االتى:

 ةعترب ال من نبات احلجنة رالعبل رميمسار

من اهم النباتات املنتشية ك ل حبريات رادى اليةان

ها نباتات لات طابع مستدةم .ةعترب العبل

من ا ثي االن اع املنتشية رالساخدة فى مجيع مناطق الدراسة ك ل البحريات رمبخت اف البيئاات نظايا

لتحم ة ل ظيرف البيئية القاسية الا ةتميز بها رادى اليةان ماا اناة اصابل النا ع النبااتى ال كياد الناامى

جبن ب شي البحرية السف ى درن ان اع ا يى نزظيا الحنسار املياة رجفاف احلجنة

املنطقة .بينما فى جن ب غيب البحرية السف ى فكل من االن اع

هى الساخدة باملكان درن غريها ع ماا باثن نباات

بت اك

من االن اع النباتية الا ةفضا ها احلي اناات الربةاة العشابية امل جا دة باملنطقاة مرصادر ل غاذاء مثال الغازال

املرصيى ما بينتها العدةد من الدراسات
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 كيت تعترب العاخ ة النجي ية راليطياطية من اهم العاخالت الا ةنتماى هلاا االنا اع النباتياة النامياة با ادى
اليةان

 ما استمي الل الفرتة احلالية ق ة معدل تدفق املياد لبحريات اليةان رالذي ال ةتناسب مع معدالت االستخدام
رالبخي الطبيعي

ا ةهدد للك النظام البيئي الطبيعى باملكان رما حيت ةه من قيم التنا ع البي لا جي رمان

حمنة الغطاء النباتى ،كيات أدى نقاص حامل امليااد إىل البحاريات االل السان ات األ ارية إىل تاده ر الانظم

االةك ل جية ل منطقة رتده ر ج دة املياد بالبحريات

ا أثي بالفعل ع ى األنشطة االقترصادةة ل مجتمعات احمل ية

دا ل ر ارج احملمية مثل الرصيد رالزراعة رالكافيرتةاات ربالتاايل ة صاى باحلفااى ع اى مياات امليااد املط ا ب

حخها ل بحريات ما ان سابقا ل قف تده ر النظم البيئية دا ل رادي اليةان

ك /محمد أمين
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