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مقدمة

متثل البـحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بـالغة نظيا ملا تتميز بـه من أعماق ضحلة وحيكـة ميـاه هاد ـة و رص بــة

عالية فانها تعتبـي ميبـى وحضانات طبـيعية ملختلف أن اع األمساك االقترصـادةة لـيف فقـا دا ـل هـ ه البــحريات
ونظيا ملا تتعيض له ه ه البـحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أن اع املل ثات الرصناعية والرصحية والزراعية
مما ةؤثي على كل من ج دة ون عية مياه ه ه البـحريات وإنتاجها السمكى .لـ ل فـاا البــينامج املقـح لليصـد

البـيئى للبـحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابـعة الدورةة هل ه البـحريات لل قـ ف علـى الظـيوف البــيئية واملل ثـات
املؤثية عليها فى األوقات و األماكن املختلفة بـغيض وضع بـينامج ق مى للحد من تأثري ه ه املل ثات ووقف التده ر

املستمي للبـحريات ووضع اخلطا املستقبـلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البـحرية

تقع بـحرية مية ط فى أقرصى غيبـ منطقة الدلتا مشال مرصي وتنقسم البـحرية إىل عدة أح اض مقطعة بــ اسطة
طيق وجس ر كما أنها ال تترصل مبـاشية بـالبـ حي املت سا ،ولكن تتم عملية ضخ املياه الزا دة إىل البـحي املت سا
عن طيةق حمطة رفع املكف ،ةعتبـي مرصيف القلعة والعم م وك ا تيعة الن بـ ارةة املرصـادر الي يسـية للميـاه فـى

بـحرية مية ط ،حيد البـحرية بـعض املزارع السمكية والقيى السـكنية وكـ ا األراضـل الزراعيـة ،وتبــلغ مسـاحة
البـحرية حاليا ح اىل  6888كيل مح ميبـع اى ما ةعادل  71الف فداا ،وميثل الغطاء النبـاتى بـها ح اىل %6687

من املساحة الكلية للبـحرية ،تعتبـي بـ حرية مية ط ح ض ما ى ضحل تحاو أعماقـه بــني  086مـح و  686مـح

بـمت سا  0886محا.

متت عملية اليصد من الل  70نقاط م زعة لتشـمل أحـ اض البــحرية واملرصـارف التـل ترصـب

عليها

احل ض

احملطة

األح اض السمكية
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احل ض الي يسل

6
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احل ض اجلن بـل الغيبـل

1

احل ض الشمايل الغيبـل

9

8
70

امل قع

اول مزرعة  7000فداا (شادر السم )
أ ي مزرعة  7000فداا (احلبـاسات)
أمام مرصيف القلعة

مشال شيق ك بـيي أبـ اخلري

نرصف ح ض 6000فداا

أمام طلمبـات املكف

أول ح ض  5000فداا

أ ي ح ض 5000فداا أمام جنع الشيارمة

أمام التنقية الغيبـية

وسا ح ض  2000فداا
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ن عية امليــــاه

اخل اص اهليدروكيميا ية ملياه البـحرية
درجة احلـيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية مية ط بني ( 21000 -25000درجة مئ ةة) مبت سا عام  26021درجة مئ ةة .

الشفافية -:

ً

أوضحت الدراسة احلالية نتيجة للمل ثات واملخلفات املتن عة التل تلقى يف البـحرية عن طيةق عـدد مـن املرصـارف،
ل
أصبحت مياه البحرية أقل شفافية بل تتميز بالعكارة ال اضحة حىت وصـلت الشـفافية اىل  70سـم بينمـا سـجلت

أعلى قيمة ( 750سم) مبت سا عام يف البحرية  47سم.

املل حة -:

ل
ً
أوضحت النتا ج أا هناك تفاوتا كبـريا بـني مل حة مياه األح اض املختلفة املك نة للبـحرية ،وقد سجلت أقل قيمة
ٌ
 7016جم  /لح  ،بينما سجلت أعلى قيمة  6065جم  /لح  ،مبت سا عام  601جم  /لح .

درجة الت صيل الكهيبـل -:

تياوحت قيم الت صيل الكهيبـل بني ( 77071 – 6064مللل سيمن/سم) مبت سا عام  6019مللل سيمن/سم.

األس االةدروجينل -:

تياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البـحرية بني ( ) 8066 – 1049مبت سا عام .8004

األكسجني ال ا ب -:

أوضحت نتا ج الدراسة احلالية أا تيكيز األكسيجني ال ا بـ يف احملطات املختلفة يف البـحرية ةتـأثي بــقيب احملطـات

من مرصادر التل ث (املرصارف) حيث مل ةتم تسجيل أى قيمة لألكسچني ( 0000مليجيام/لح) وقد سجلت أعلى قيمة

 8059مليجيام/لح مبت سا عام  5066مليجيام/لح.

ً
األكسيجني املستهل حي ةا (-: )BOD

ً
تياوحــت قــيم األكســيجني املســتهل حي ةــا بــني ( 129 – 604مليجــيام/لــح) مبت ســا عــام يف البحــرية (86062

مليجيام/لح).

ً
األكسچني املستهل كيميا يا (-: )COD

ً
أوضحت النتا ج أا قيمة األكسچني املستهل كيميا يـا قـد وصـلت اىل أعلـى قيمـة  256مليجـيام/لـح  ،بينمـا
ل
سجلت أقل قيمة  42061مليجيام/لح مبت سا عام  256مليجيام/لح.

الكبـيةتيدات -:

يف الدراسة احلالية أوضحت النتا ج أا أقـل قيمـة كانـت  8072مليجـيام/لـح .بينمـا كانـت أعلـل قيمـة 276045

مليجيام/لح مبت سا  77206مليجيام/لح.

الكل رفيل-أ  ،امل اد العالقة الكلية -:
 تياو

قيم الكل روفيل -أ بني 7069ميكيو جيام  /لح و  61081ميكيو جيام  /لح مبت سا عام للبحرية

27092ميكيوجيام/لح  ،وبـالنسبـة للم اد العالقة فقد تياوحت بني أقل قيمة (77096مليجيام/لح) وأعلى قيمة
( 4102مليجيام/لح مبت سا عام للبحرية  62065مليجيام/لح.
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املغـ ةات -:

هل عبـارة عن ميكبـات نيحوجينية ذا بــة فى امليـاه الطبـيعيـة وتعتـبـي هـ ه امليكبـــات املرصــدر الي يســى
لتغ ةـة الكا نـات فى البـيئـة املا يـة (األم نيا  -النيحةتات  -النحات  -النيحوجني الكلى).

 تياوحت قيم األم نيا بني  007ــ  75089مليجيام  /لح نيحوجني مبت سا عام للبحرية  2067مليجيام/لح.

 تياوحــت قــيم النيحةتــات بــني  7059ــــ  274086ميكيوجــيام  /لــح نيحوجــني مبت ســا عــام للبحــرية
24089ميكيوجيام/لح.

 تياوحت قيم النحات بني  0007ـــ 0052مليجيام  /لح نيحوجني مبت سا عام  0009مليجيام/لح

 بـالنسبـه للنيحوجني الكلى فقد أشارت التحاليل اىل أا أقل تيكيز ( 6084مليجيام  /لح نيحوجني) بينما
أكرب تيكيز ( 25مليجيام  /لح نيحوجني) مبت سا عام للبحرية 1095مليجيام/لحنيحوجني .

الفـ سـف ر ( الف سفات الفعال والكلى) -:

 أوضــحت القياســات أا أقــل تيكيــز للف ســف رالفعال ( 205ميكيوجــيام/لحف ســف ر) فــى حــني أا أعلــى
تيكيز(7176016ةكيوجيام  /لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية 29606ميكيوجيام/لح للف سفات الفعالة.

كما تبني من القياسات أا أقل تيكيز للف سف ر الكلى ( 1902ميكيوجيام  /لحف سف ر) وكانت أعلى تيكيز



(  2264051ميكيوجيام/لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية  57906ميكيوجيام/لح.

السليكات الفعالة -:

تياوحت قيم السليكات بني  71061 – 006مليجيام  /لحسليكا مبت سا عام للبحرية  1074مليجيام/لح.

الفلزات الثقيلة:










تياو تيكيز احلدةد ما بـني (76008 – 6902ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  9906ميكيوجيام/لح .
تياو تيكيز املنجنيز ما بـني (6706 – 602ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  7505ميكيوجيام/لح.
تياو تيكيز النحاس ما بـني ( 25 – 1ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 7407ميكيوجيام/لح.

تياو تيكيز الزن ما بـني ( 75506 – 2602ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 6808ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز الكيوم ما بـني ( 104 –607ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (609ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز النيكل ما بـني (7706 - 205ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 8ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز الكادمي م ما بـني ( 609 -0058ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 704ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز اليصاص ما بـني ( 4004 – 7601ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (2505ميكيوجيام/لح).
تياو تيكيز الز بق ما بـني ( 00729 – 0006ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (0008ميكيوجيام/لح).

املبـيدات ( )TPوميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر (-: )PCBs

 تياوحت جمم ع تيكيزات ميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر ( )PCBsمابـني ( 9015 – 7078نان جيام/لح)
بـمت سا عام للبـحرية ( 2084نان جيام/لح)  ،وتياوحت تيكيزات ميكبـات املبـيدات الكلية ( )TPما بـني
( 4081 – 004نان جيام/لح) بـمت سا عام ( 7012نان جيام/لح).

اهليدروكيبـ نات البـحولية الكلية -:
تياو

مت سطات الحكيز الكلى للم اد اهليدروكيبـ نية ذات األصل البـحوىل مابـني (6029 –0068

ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام ( 7074ميكيوجيام/لح).

الدال ل البـكتريةة (الق ل ا الكلية – البـيازةة  -السبـحية) -:
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تعتبـي بـحرية مية ط زاا ملياه الرصيف املل ثة بـاملخلفات اآلدمية فهى تستقبــل ميـاه املرصـارف الزراعيـة مـن
الل ثالث مرصارف هى (تيعة الن بـارةة ومرصيفى العم م والقلعـة) وبــناءا عليـه وعنـد تطبــيق معيـار جـ دة

املياه

) فتك ا النتا ج كاالتى -:

 .7من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية و اصة الرصيادةن نتيجة تعاملهم مع املياه وعند تطبـيق معيار
ج دة املياه امل ك رة عاليه
 املزرعة السمكية فى شيق البحرية وجد أا احملطة رقم ( 7شيق املزرعة) احملطة رقم ( 2غيب املزرعة)
سجلت أعداد كبرية من البكحةا املشار إليها تف ق احلدود املسم

بها وتعترب مل ثة.

 مجيع احملطات فى احل ض الي يسى ( )6 ،5 ،4 ،6واحملطة ( )8فى احل ض اجلن بى الغيبى واحملطات
( )70 ،9فى احل ض الشماىل الغيبى سجلت أعداد عالية من البكحةا تف ق احلدود املسم

بها

وتعترب شدةدة التل ث ماعدا احملطة ( )1فى احل ض اجلن بى الغيبى كانت أعداد البكحةا فى
احلدود املسم

بها وتعترب نظيفة.

اهلا مـات النبـاتيـة

ن عية اهلا مات

ت زةع وكثافة اهلا مات النباتية باملزرعة السمكية
 مثلت املزرعة السمكية باحملطتني  782وسجل بها  67ن ع من اهلا مات النباتيـة انتمـت اىل أربعـة جمم عـات
وهى الدةات مات والطحالب اخلضياء والطحالب اخلضياء املزرقة و االة جلينات وكاا مت سـا االنتاجيـة باملزرعـة
 670 x 400994وحدة  /لح وه ا اقل بكثري مما سـجل يف شـتاء  670x 2490104( 2077وحـدة/لـح) حيـث سـجل
حب ايل ستة أضعاف األنتاجية احلالية وك ل أقل من شتاء  670x 690640 2072وحدة/لح.
 وكانت السيادة للـدةات مات وللطحالـب اخلضـياء بنسـبة  % 47079 ، %56074علـى التـ اىل مـن اعمـ ع الكلـى
للها مات باملزرعة السمكية .
 اما الدةات مات فمثلت بـ  27ن ع ومبت سا قدره  670x 750466 ، 670x 600597وحدة  /لح فى احملطتـني 7و2
على الت اىل حيث ل حظ اا الكثافة فى احملطة (  ) 7مثلت حب ايل ضعف احملطة ( )2بسـيادة  Cyclotellaوةليهـا
Skeltonema costatum.
 مت رصد  6أن ع من الطحالب اخلضياء بقيمة عددةة قدرها  70x 90667 ، 70x 240477وحدة  /لح فى احملطتني
6
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7و 2على الت اىل وةالحظ اا الكثافة فى احملطة رقم (  ) 7ح اىل أكثي من ضعفل ونرصف الكثافـة فـى احملطـة ( ) 2
(جدول  ) 77حيث سجل  5أن اع يف احملطة ( )2وأربعة أن اع يف احملطة .7
 كانت االكثي انتشارا باملزرعة هى : Chlorella vulgarisتليها  Carteriaوه ا مؤشي علل تل ث املزرعة.
 وسـجلت الطحالـب اخلضـياء املزرقـة يف هـ ا احلـ ض بنسـبة ضـئيلة ( )% 206وبثالثـة أنـ اع هـم Microcystis
aeruginosaيف حمطة ( )2و  O. limneticaيف احملطتني ( 7و  )2و  Lyngbya limmneticaيف حمطة (. )7
 اما الطحالب ثنا ية الس ط فلم تسجل باملزرعة .
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 وبالنسبة لألة جلينــات فلم تسجل يف حمطة ( )2وسجلت يف حمطة ( )7ممثله بن ع واحد ه  Euglena acusوهل
مؤشي علل وج د نسبة من التل ث العض ي باملزرعة .
ت زةع وكثافة اهلا مات النباتية باحل ض الي يسى ( حمطات 6 ،5 ،4 ،6
 سادت الدةات مات ه ا احل ض ومثلت بـ  % 59098وةليها الطحالب اخلضياء بـ  % 62054من اعم ع الكلل للها مات
به وبكثافة قدرها 70x 650799 ، 670x 7200762

6

لية  /لح على الت اىل .

 سجلت الدةات مات اعلى كثافة هلا فى حمطة ( )6وبقيمة قدرها 70x 6490410

6

Cyclotella meneghiniana ،glomerataوتلتها حمطة ( )5ب 70x 560678

6

لية  /لح ممثلة بـ  71ن ع سادتها C.
لية/لح وسـاها أةضـا ال Cyclotella

C. glomerata ،meneghinianaوأقل انتاجية يف احملطة ( )6وعم ما سـاد النـ عني السـابق ذكيهمـا هـ ا احلـ ض
باإلضافة إيل  Nitzschia spp.وبلغ عدد األن اع به  67ن عا من الدةات مات.
 اما الطحالب اخلضياء كانت أعلى قيمة هلا فى حمطة ( )6أةضا وبقيمة قـدرها  670x 7960050وحـدة  /لـح وسـادها
Chlorella vulgarisتلتها  sp. Crucigeniaتلتهـا  Scenedesmus spp.وبلـغ عـدد االنـ اع  26ن عـا مـن الطحالـب
اخلضياء به ا احل ض باإلضافة إيل تسجيل ال  Chlorellaيف احملطتني  4و  5كمؤشي علل التل ث به ا احل ض.
 اما الطحالب اخلضياء املزرقة فقد مثلت بنسبة قدرها  % 4024وكثافة  670 × 80499وحدة  /لح (جـدول )72وسـجلت
أعلل قيمة يف احملطة ( )6وقيم متقاربة وقليلة يف احملطات ( )5 ، 4وبقيمة مت سطة هلا سجلت يف حمطة ( )6وقد سجلت
به ا احل ض  9أن اع من الطحالب املزرقة وكاا أهمها انتشارا Merismopedia minimaو( Oscillatoria limnetica
 سجلت االة جلينات قيمة قدرها  6482لية  /لح وبنسبة  % 6024وسجل من األة جلينات  6أن اع بسيادة Euglena
caudateو E. Rostiferaو E. oblongaكمؤشي للتل ث العض ي.
 أما ثنا ية الس ط فلم تسجل به ا احل ض الل ه ا الفرصل.
 وظهيت النمات دا يف حمطة ( )6كمؤشي علل التل ث.
 وعلى ذل فقد مت تسجيل أربعة جمم عات من الطحالب فى احلـ ض الي يسـل و  69ن عـا ومبت سـا كثافـة قـدرها
 670x 2000642وحدة /لح وهل أعلل كثافة عن املزرعة كما يف جدول ( )72يف ه ا امل سم .
كثافة وت زةع اهلا مات النباتية باحل ض اجلن بى الغيبى حمطىت 8، 1

 مت تسجيل مخ ف جمم عـات مـن الطحالـب فـى هـ ا احلـ ض وهـى الـدةات مات والطحالـب اخلضـياء
والطحالب املزرقة واالة جلينات وثنا ية الس ط  ،مسـجلة  42ن عــا ومبت سـا انتاجيـة 70x 7460161
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وحدة  /لح.
 سادت الدةات مات ه ا احل ض وبنسبة  % 69من جمم ع اهلا مات بـه ومثلـت بــ  24ن عـا ومبت سـا
كثافة 70x 7000157

6

لية/لح وسجلت احملطة ( )1كثافة ح ايل  670x 7490772وحدة/لح بينمـا احملطـة

( )8سجلت  670x 520690وحدة/لح  ،وقد سادت احملطتني  Cyclotella spp.و Nitzschia spp..
 أما الطحالب اخلضياء فسجلت نسبة  % 25والطحالب اخلضياء املزرقة فسجلت نسبة ضـئيلة ضـئيلة % 4
من جمم ع اهلا مات باحل ض ومبت سا كثافـة قـدره  650952و  670x 60097وحـدة/لـح علـل التـ ايل
وبعدد أن اع  70و  6وكاا تسجيل  Chlorella sp.بكثافة كمؤشي علل التل ث يف احملطتل  1و . 8
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 ومن الطحالب اخلضياء  Characium sp.ةليه  Scendesmus spp.يف احملطتني ومن الطحالب اخلضياء
املزرقة limnetica Oscillatoriaيف احملطتني .
 اما االة جلينات فسجلت بنسبة أقل من اعم عتني السابقتني ومتثل  % 2ومبت سا كثافة  2275لية
 /لح وهى املؤشيعلى التل ث به ا احل ض وسجـل بـه  4أن اع من الـ  Euglenaوك ل فإا كثافتها يف
احملطة ( )1بلغت ح ايل ضعف املسجل يف ( )8وه ا املؤشي علل تل ث حمطة ( )1عن احملطة (. )8
 اما ثنا ية االس اط فسجلت به ا احل ض بنسبة ضـئيلة وهـل  % 7ومبت سـا كثافـة  7128ليـة/لـح
وبن ع واحد فقا يف حمطة .1
 وقد سجلت اليوتيفيا و ال  Ciliophoraيف احملطتني كمؤشي علل التل ث كما سـجلت ال  Ostracodaيف
حمطة .8
ت زةع وكثافة اهلا مات النباتية باحل ض الشماىل الغيبى فـى حمطىت 9870
 oسجل به ا احل ض  68ن عا من اهلا مات انقسمت اىل مخف جمم عات اةضا هم الدةات مات والطحالب
اخلضياء واخلضياء املزرقة واألة جلينات وثنا ية الس ط وكاا مت سا الكثافة به  670x 70660860وحدة /
لح وه أعلل األح اض يف الكثافة .
 oوكانت الدةات مات هى السا دة به ا احل ض حيث مثلت بنسبة  % 64051من جمم ع اهلا مات بهـ ا
احل ض ومبت سا كثافة قدرها  670x 6610564وحدة  /لح ،وسـجل هلـا  76نـ ع وسـادت احملطتـني الــ
Cyclotella sppتليها  spp. Nitzschiaيف احملطة . 70 ، 9
 oبينما سجلت الطحالب اخلضياء نسبة  % 64048ومبت سا كثافة  670x 6560491وحدة/لح ممثلة بــ 74
ن ع بسيادة الـ  Chlorellaةليها. Scenedesmus spp.
 oاما الطحالب اخلضياء املزرقة فسجلت بنسبة قدرها  % 0052من جمم ع اهلا مات به ا احل ض ومبت سا
كثافة  670x 50400وحدة /لح مثلت بـ  5ان اع وكانت كثافتها اعلى فى حمطة( )9عن ( )70حب اىل ثالثة
أضعاف وانتشيت به ا احل ض  Microcystisو  MerismopediaوOscillatoria.
 oأما األة جلينات فسجلت بنسبة قليلة اةضا ( )% 0065ومبت سا كثافة  6599لية/لح ممثلة بنـ عني يف
احملطة ( )70ون ع واحد يف حمطة ( )9وه ا مؤشي علل التل ث العض ي به ا احل ض .
 oمت تسجيل ثنا ية الس ط يف ه ا احل ض بنسبه  % 0008ومبت سا كثافة  870لية  /لح وبن ع واحد يف
حمطة (.)9
 oسجلت اليوتيفيا يف حمطة ( )9والـ  Ciliophoraيف حمطة ( )70كمؤشي علل التل ث.

اهلا مات احلي انية

 أظهيت النتـا ج أا منطقـة احلـ ض اجلنـ بى الغيبـل هـى أعلـى املنـاطق انتاجيـة للها مـات احلي انيـة
مبت سا قـدره  670x258كـا ن/مـح 6ةليهـا منطقـة احلـ ض الشـماىل الغيبـى مبت سـا قـدره 70 x257
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كا ن/مح 6بينما كانت منطقة املزرعة السمكية أقل املناطق انتاجية مبت سا قدره  670 x6605كا ن/مـح.6
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ً
ً
كما أظهيت النتا ج تباةنا واضحا يف الكثافة العددةة للها مـات احلي انيـة يف احملطـات الـىت متثـل كـل مـن

األح ض األربعة حيث سجلت احملطة رقم  1والىت متثل اول حـ ض  5000فـداا أعلـى انتاجيـة قـدرها 684

 670xكا ن/مح 6واحملطة رقم  9والىت متثل التنقية الغيبية  670 x686كا ن/مح .6بينما اخنفضت االنتاجية
إيل أقل قيمة على مست ى البحرية على االطالق يف احملطة رقم  6أمام مرصيف القلعة ( 670 x27كا ن/مـح.)6

كما سجلت احملطة رقم  6والتل متثل طلمبات املكف إنتاجية عالية مقارنة بباقى حمطات احل ض الي يسـى

حيث بلغت 670 x701كا ن/مح.6

ً
 من ناحية الحكيب الن عى للها مـات احلي انيـة فقـد سـجلت الدراسـة  27ن عـا مـن اهلا مـات احلي انيـة
تنتمى إيل  76جنف مثلتها مخسة جمم عات حي انية هى :األوليات ( ،)Protozoaالدةـداا (،)Nematoda

العجليات الدواره ( ،)Rotiferaالرصدفيات ( ،)Ostracodaوجمدافيات االرجل (.)Copepoda

 وقد ا تلفـت نسـب ت اجـد اعم عـات احلي انيـة يف احملطـات املختلفـة يف البحـرية حيـث سـادت جمم عـة
جمدافيات األرجل ( )Copepodaيف احملطات أرقام  6 ،2 ،7بينما سادت العجليات الدواره يف احملطات أرقـام ،1

 .70 ،9 ،8ومن املالحظات اهلامة سـياده جمم عـة الدةـداا  Free living nematodsيف احملطـة رقـم  6أمـام
مرصيف القلعة وهى من اعم عات الدالة على التل ث العض ى الناتج عـن الرصـيف الرصـحى املنـزىل كـ ل

جمم عة اهلدةبات األولية ( )Protozoaتعترب أحد دالالت التل ث العض ى وقد سادت يف احملطـات أرقـام 5 ،4

يف احل ض الي يسى.
ً
 وقد مثلـت جمم عـة العجليـات الـدواره ( )Rotiferaبـأكرب عـدد مـن االجنـاس ( 9أجنـاس) أكثيهـا شـي عا:
 Brachionusال ى ةعترب أحد دالالت التل ث العض ى يف البيئة املا ية ةليه جنف .Synchaeta

 وقد مثلت كل من االوليات ( ،)Protozoaوجمدافيات االرجل ( )Copepodaجبنسني فقا.

 وقد ت اجدت جمم عة الدةداا ( )Free living nematodsيف احملطات أرقام .70 ،1 ،6 ،5 ،6 ،2 ،7

احلي انات القاعيـة

أظهيت نتا ج دراسة رس بـيات القاع اعم عة من بـحرية مية ط عن ت اجد  8أن اع من أحياء القاع احلية

ممثلة لـ  5جمم عات وهم :الدةداا عدمية األش اك  Oligochaetaوالدةداا عدةدة األهالب Polychaeta

واحلشيات ( Insectaن عا واحدا لكل جمم عة) ،والقشيةات 6(Crustaceaأن اع) ،وأ ريا البطنقدميات
 Gastropodaمن الي

ةات  Molluscaواملمثلة بن عني .

استح ذت جمم عة القشيةات على النسبة األعلى من الكثافة الكلية ( ،)%95بينمااخنفضت نسبة مشاركة

اعاميع الثالث الباقية كثريا ،تياوحت مابني  689و . %0872

تيجع الزةادة فى الكثافة الكلية عم عة القشيةات إىل ظه ر الن عCyprideislittoralisمن قشيةات

األسحاك دا بأعداد كبرية؛ حمتال امليكز األول بني أحياء القاع بالبحرية؛ ومسجال أعلى مت سا كثافة كلية

(79770كا ن/م .)2اخنفض مت سا كثافة األن اع األ يى من أحياء القاع كثريا ،مع مالحظة ظه ر كل من الع ارى

املكبلة عم عة احلشيات والط ر الريقى الكامن للكالدوسريا Ephippium larvaeمن القشيةات بكثافات أعلى عن

مثيلتها األقل كثافة .كالن ع Hydrobiastagnorumمن البطنقدميات من أقل األن اع كثافة بالبحرية (6

كا ن/م.)2

ةعد احل ض الي يسى ه األكثي تن عا ( 1أن اع) فى أحياء القاع ،واخنفض عددها إىل 2و4أن اع فى باقى

األح اض .سجلت أعلى كثافة فى أفياد أحياء القاع باحل ض اجلن بى الغيبى وأقلها باحل ض الشماىل الغيبى.
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النبـاتات املا ية

حمطة  4 ،6و  :6ت اجد فيها النبات الطافى املستعمي ورد النيل )water hyacinths (Eichhornia crassipes

مبفيده

حمطة  :5رصد كال من ورد النيل  E. crassipesو النبات املغم ر خنش ش احل ت Ceratophyllum demersum
حمطة  :1ساد النبات املغم ر ح رةة املاء الش كية Najas marina

حمطة  :8سادت النباتات الطافية ورد النيل  E. crassipesو ف املاء Pistia stratiotis

عينات النباتات املا ية فى حبرية مية ط شتاء  2076تشري اىل الضعف الكبري لتن ع الغطاء النباتى .فقد ساد ورد
النيل ال ى ةدل وج ده على ارتفاع درجة التل ث املا ى ملية ط ،اصة فى احل ض الي يسى (حمطة  4 ،6و  .)6كما

رصد ورد النيل أةضا فى حمطة ( 5باحل ض الي يسى) مرصاحبا للنبات املغم ر خنش ش احل ت Ceratophyllum

 .demersumو فى حمطة  1باحل ض اجلن بى الغيبى ساد النبات املغم ر ح رةة املاء الش كية ( )Najas marinaو
ذل

ةشري اىل حتسن ن عية مياه البحرية .وفى نفف احل ض (حمطة  )8انتشيت النباتات الطافية فقا مثل ورد

النيل  Eichhornia crassipesو ف املاء .Pistia stratiotes

ن عية اليواســـب

مت مجع عينات اليواسب القاعية من نفف امل اقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية بغيض إجياء التحاليل

والقياسات التالية طبقا للطيق القياسية لكل منها -:

احملت ى العض ي

الكيب ا العض ي يف اليس بيات احلدةثة لبحرية مية ط تياو بني اعلل قيمة  %508عند حمطة ( ،)7و اقل قيمة

 %6004عند حمطة ( )4مع مت سا قدرة  .%409بينما سجل احملت ى العض ي ما بني اعلل قيمة  %7004عند حمطة
( ،)7و اقل قيمة  %505عند حمطة ( )4وذل مع مت سا قدرة .%809

احملت ى املا ل

ةعترب احملت ي املا ل لليس بيات من أهم الع امل املؤثية يف العمليات الكيميا ية و الفيزةا ية و البي ل جية

التل تؤثي علل اليس بيات يف النظام البيئل وبدراسة احملت ي املا ل املطلق ليس بيات القاع احلدةثة أوضحت

النتا ج أا اعلل قيمة  %87015عند حمطة ( ،)70واقل قيمة  %58041عند حمطة ( )4مع مت سا قدرة .% 12046

الف سف ر الغري عض ى

أوضحت النتا ج أا تيكيزات الف سف ر املتا أو الغري عض ي يف رس بيات حبرية مية ط ةحاو بني أعلى قيمة
ل
( 7424ميكيوجيام/جيام) يف حمطة ( .)5بينما سجلت أقل قيمة ( 666ميكيوجيام/جيام) يف حمطة  .1مبت سا عام
يف البحرية  884ميكيوجيام/جيام.

الف سف ر العض ى

ل
أوضــحت النتــا ج أا حمت ـ ى رس ـ بيات حبــرية مية ـ ط مــن الف ســف ر العض ـ ي وقــد ســجلت أعلــى قيمــة (129

ميكيوجيام/جيام) يف حمطة  ، 9بينما كانت أقل قيمة ( 70ميكيوجيام/جيام) مسجلة يف حمطـة  .7مبت سـا عـام يف
البحرية  274ميكيوجيام/جيام.

الفسف ر الكلل
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كل من الف سف ر العض ي
أوضحت النتا ج أا ت زةع الف سف ر الكلل يف رس بيات البحرية غريمتشابه مع ت زةع ٍ
ل
ولكنه متشابه وميتبا بالف سف ر الغري عض ى .وقد سجلت أعلى قيمة ( 7626ميكيوجيام/جيام) يف حمطة ()5
ل
بينما سجلت أقل قيمة ( 526ميكيوجيام/جيام) يف حمطة  .1مبت سا عام يف البحرية  7066ميكيوجيام/جيام.

النيحوجني الكلى

ل
ت ضح نتا ج النيحوچني الكلل يف رس بيات حبرية مية ط أا له ت زةـع غـري منـتظم دا ـل البحريةوقـد سـجلت
ل
أعلى قيمة ( )% 6077يف حمطة  70؛ بينما سجلت أقل قيمة ( )% 7005يف حمطة  .4مبت سا عام يف البحرية .% 2077

كربةتيد اهليدروجني

تـــياو تيكيـــزات الكربةتيـــدات يف رواســـب حبـــرية ميةـــ ط بـــني  1ميكيوجـــيام/جـــيام يف حمطـــة ( )6و 750

ميكيوجيام/جيام يف حمطة (.)70

العناصي الثقيلة

 ةحاو تيكيز احلدةد بني ( 25692 2970ميكيوجيام/جيام) مبت سا قدره ( 72700ميكيوجيام/جيام). ةحاو تيكيز املنجنيز بني ( 894 - 262ميكيوجيام/جيام) مبت سا عام ( 460ميكيوجيام/جيام). -ةحاو تيكيز الزن بني ( 714019 – 66066ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 96ميكيوجيام/جيام).

 ةحاو تيكيز النحاس بني ( 725086 – 74076ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 57062ميكيوجيام/جيام). -ةحاو تيكيز النيكل بني ( 57051 – 7507ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 66081ميكيوجيام/جيام).

 -ةحاو تيكيز الكيوم بني ( 67047 – 70082ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 62061ميكيوجيام/جيام).

 ةحاو تيكيز اليصاص بني ( 85086 – 4066ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 64078ميكيوجيام/جيام). ةحاو تيكيز الكادمي م بني ( 0066 – 000ميكيوجيام/جيام) مبت سا (004ميكيوجيام/جيام).-

ةحاو تيكيز الز بق بني ( 00706 – 00069ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 00065ميكيوجيام/جيام).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنا ى الفينيل متعددة الكل ر )(PCBs

تياوحت جمم ع تيكيزات ميكبات ( )PCBsبني ( 00226 – 00086نان جيام/جيام) مبت سا عـام لليواسـب (00761

نان جيام/جيام) ،وتياوحت تيكيزات املبيدات الكلية ( )TPمابني ( 00058 – 0006نـان جيام/جـيام) مبت سـا عـام
( 00046نان جيام/جيام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكيب نات البحولية

تياو مت سطات الحكيز الكلى للم اد اهليدروكيب نية ذات األصل البـحوىل مـابني  0072ميكيوجـيام/جـيام إىل

 0017ميكيوجيام/جيام  ،مبت سا كلى  0022ميكيوجيام/جيام.
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