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ملخص
نتبئج الرحلت احلقليت الثبنيت " نىفمرب " 3122
لربنبمج الرصذ البيئى للبحرياث املصريت
" حبرية وادي الريبن "

هملهخ

اٍزلاهخ األًِبه ّالجؾرياد اللافل٘خ يف رت٘ع أحنبء العبمل هِلكح ثشكل هزياٗل ثَجت الزغرياد الج٘ئ٘ةخ الٌبرتةخ

عي ركض٘ف اٍزقلام األهاظّٖ ،ىٗبكح الؽلت علٔ ادلْاهك ادلبئ٘خ احمللّكح ّرغري ادلٌةبؿُّ .ةنٍ الزغ٘ةرياد رةرصو رةاصريا
هجبشوا علٔ رْافو ادل٘بٍ ًّْع٘زِب ّالةٌمن الج٘ئ٘ةخ يف هٌةبؼك علٗةلحّ .هصةو بجلةل يف مشةب افوٗم٘ةب ؽ٘ةش ركةْى

ُنٍ الزغرياد الج٘ئ٘خ أشل ًّموا لليٗبكح ادلَزووح فٔ علك الَكبى ّثبلزبىل اليٗبكح الكجريح فةٔ الؽلةت علةٔ ادل٘ةبٍ
فٔ األغواض الجشوٗخ ّالَكبً٘خ ّاليهاع٘خ ّغريُب.

ًّموا دلب رزعوض لَ الجؾرياد ادلصوٗخ هي عول٘بد صوف هَزووح دلقزلف أًْاع ادللْصبد الصٌبع٘خ ّالصؾ٘خ ّاليهاع٘خ

شلب ٗرصو علٔ بل هي عْكح ًّْع٘خ ه٘بٍ ُنٍ الجؾرياد ّإًزبعِب الَوكًّٔ .موا لعلم ّعْك ثوًبهظ هزبثعخ كّهٗةخ
للْظع الج٘ئٔ ذلنٍ الجؾرياد فبى ؽبلزِب رزلُْه هع الْلذ شلب ٗرصو علٔ احلبلخ الصةؾ٘خ ّاقلزصةبكٗخ ّاقعزوبع٘ةخ

ًموا دلب دتضلَ ُنٍ الجؾرياد هي هصبكه هىق ّغناء للوالٗني هي أثٌبء هصو .لنلك فبى الربًبهظ احلبىل للوصل الج٘ئةٔ
للجؾرياد ادلصوٗخ ِٗلف اىل ادلزبثعخ اللّهٗخ ذلنٍ الجؾرياد للْلْف علٔ الموّف الج٘ئ٘خ ّادللْصبد ادلرصوح علِ٘ب فةٔ

األّلبد ّاألهببي ادلقزلفخ ثغوض ّظع ثوًبهظ لْهٔ للؾل هي راصري ُنٍ ادللْصبد ّّلةف الزةلُْه ادلَةزوو للجؾةرياد
ّّظع اخلؽػ ادلَزمجل٘خ حلوبٗزِب ّؽل هشببلِب ّرٌو٘زِب ادلَزلاهخ.

ّصف الجؾريح

رعل حبريح ّاكٕ الوٗبى ّاؽلح شلب ٗعوف ثبألهاظٖ الوؼجخ ّرعزرب حبريح صٌبع٘خّ .أٗعب رعزةرب حبةريح ّاكٕ الوٗةبى

زلو٘خ ؼج٘ع٘خ ؽ٘ش رمع يف عٌْة غوة حبةريح لةبهّى ّدتضةل هةع حبةريح لةبهّى اخلةياًني الْؽ٘ةلٗي دل٘ةبٍ الصةوف

اليهاعٖ يف زلبفمخ الفْ٘م ّرزكْى هي هَؽؾني هزصالى عرب لٌبح هكشْفخّ .رعزةرب الجؾةريح ثمعةخ هةي ادل٘ةبٍ ٍّةػ
هٌقفط صؾوإّ ؽ٘ش حت٘ػ الصؾبهٓ ثبلجؾريح هي بل اجلْاًت .إال أًَ يف العملٗني األفريٗي ثلأد اٍزصةالػ ثعةط

األهاظٖ اليهاع٘خ ّثٌبء لوٓ يف مشب غوة ادلَؽؼ الضبًٖ .هةي ّعةَ آفةو فمةل لةْؽت رياٗةل ًشةبغ ادلةياهع الَةوك٘خ
ّفبصخ يف مشب شوق ادلَؽؼ الضبًٖ ثبلموة هي لٌبح الزْص٘ل ثني ادلَؽؾني.

ميضل هصوف الْاكٕ ادلصله الْؽ٘ل للو٘بٍ .ؽ٘ش دتو ادل٘بٍ عةرب ًفةك هغؽةٔ ٗصةت يف الشةوب الشةولٖ للوَةؽؼ

األّ  .ثٌ٘وب ٗزن ظـ ادل٘بٍ هي ادلَؽؼ األّ هي فال

زلؽخ لوفع ادل٘بٍ ّأٗعب ٗزن ٍؾت ادل٘بٍ إىل ادلياهع الَوك٘خ .

ّؼجمب للقوائػ الجبص٘ورتٗخ فمل ّعل أى ادل٘بٍ يف ادلَؽؼ األّ رعزرب أعوك هي ادلَؽؼ الضبًٖ .فجبلٌَجخ ادلَةؽؼ األّ

ختزلف أعوبق ادل٘بٍ ثِب هي هٌؽمخ إىل أفوٓ .فٌغل أى أعوبق ادل٘بٍ ثِنا ادلَؽؼ رزلهط هي ه٘بٍ ظؾلخ لوة احلْاف ّ
هصت هصوف الْاكٕ ّأٗعب أهبم لٌبح الزْص٘ل ،ف٘وب روبيد األعوبق الكجريح يف الٍْػ .أٗعب يف ادلَؽؼ الضبًٖ ررتبي

ادل٘بٍ العؾلخ يف عٌْة ملك ادلَؽؼ ّعلٔ ؽْافَ ثٌ٘وب روبيد ادل٘بٍ العو٘مخ يف اجليء الشوبيل هي ملك ادلَؽؼ.
هْلع ّ أثعبك حبريح ّاكٕ الوٗبى

رمع حبريح ّاكٕ الوٗبى يف عٌْة غوة حبريح لبهّى ؽ٘ش رٌمَن الجؾريح إىل هَؽؾني:


ادلَؽؼ األّ  :ثني فؽٖ عةوض(ّ )29˚ 11\ 26\\ & 29˚ 17\ 15\\ Nفؽةٖ ؼةْ )،)30˚ 25\ 53\\ &30˚ 31\ 05\\ E
ؽ٘ش ٗافن ُنا ادلَؽؼ الشكل الج٘عبّٕ ٗجلغ ألصٔ ؼْ لَ  4.04بن ثٌ٘وب ألصٔ عوض ذلةنا ادلَةؽؼ ؽةْايل

 804بن ،ؽ٘ش ثلغ هزٍْػ هَبؽزِب ؽْايل  5407بن.2


أهب ادلَؽؼ الضبًٖ :ف٘مع ثني فؽٖ عوض (ّ )29˚ 05\ 09\\&29˚ 12\ 45\\ Nفؽٖ ؼةْ \30˚ 21\ 10\\ & 30˚ 25

) )52\\ Eفٌغل أًَ بوضوٕ الشكلٗ ،جلغ ألصٔ ؼْ لَ  44بن ثٌ٘وب ٗجلةغ ألصةٔ أرَةبع  7062بةن .ؽ٘ةش ثلةغ

هزٍْػ هَبؽزَ ؽْايل  5708بنّ .2رْظؼ ادلعلْهبد الوئَ٘٘خ للوَؽؼ األّ ّالضبًٖ يف حبريح ّاكٕ الوٗبى .
2

ادلعلْهبد الوئَ٘٘خ للوَؽؼ األّ

ادلَؽؼ الضبًٖ

ادلَؽؼ األّ

\ \\29˚ 05\ 09

\

ّالضبًٖ يف حبريح ّاكٕ الوٗبى

اٍن ادلَؽؼ

29˚ 11 26

هي

\\29˚ 12\ 45

\\29˚ 17\ 15

إىل

\\30˚ 21\ 10

\\30˚ 25\ 53

هي

\\30˚ 25\ 52

\\30˚ 31\ 05

إىل

بوضوٓ

ث٘عبّٕ

44

4.04

الؽْ (بن)

706

804

ألصٔ عوض (بن)

5708

5407

ادلَبؽخ (بن )

23

26

الْٗعل

ْٗعل

الغؽبء الٌجبرٖ

ْٗعل

الْٗعل

اجليه

صؾواء -هياهع مسك٘خ

صؾواء -هياهع مسك٘خ

لٌبح الزْص٘ل

هصوف الْاكٕ

هصبكه ادل٘بٍ

الْٗعل

زلؽخ هفع  -ادلياهع الَوك٘خ  -لٌبح

سلبهط ادل٘بٍ

\\

فؽْغ العوض
(مشبال)

ادلْلع

فؽْغ الؽْ
(شولب)

الشكل العبم
األثعبك

3

ألصٔ عوك (هرت)

الزْص٘ل

األهاظٖ احمل٘ؽخ

ّدتذ عول٘خ الوصل هي فال (ً )4.مبغ هْىعخ لزشول هَبؽخ الجؾريح بوب ُْ هْظؼ:
فػ العوض

فػ الؽْ

ّصف ادلْلع

احملؽخ

أهبم هصوف الْاكٕ

2
3

4305

//

3. / 3.

ه

2304

//

29 / 45

ه

.704

//

3. / 3.

ه

.909

//

29 / 43

ه

ألصٔ شوق ادلَؽؼ األّ

4508

//

3. / 28

ه

3206

//

29 / 45

ه

ٍّػ ادلَؽؼ األّ

4

5507

//

3. / 26

ه

4508

//

29 / 46

ه

ألصٔ غوة ادلَؽؼ األّ

5

4.0.

//

3. / 28

ه

430.

//

29 / 44

ه

أهبم المٌبح ادلْصلخ ثني ادلَؽؾني

6

4707

//

3. / 25

ه

430.

//

29 / 42

ه

أهبم هلفل ادل٘بٍ للوَؽؼ الضبرٔ

7

4506

//

/

3. 24

ه

.904

//

/

29 44

ه

ٍّػ ادلَؽؼ الضبًٖ

8

4902

//

3. / 22

ه

5704

//

29 / 4.

ه

ألصٔ غوة ادلَؽؼ الضبًٖ

9

//

3. / 24

ه

//

29 / .8

ه

عٌْة ادلَؽؼ الضبًٖ

:

//

3. / 23

ه

//

29 / .6

ه

ألصٔ اجلٌْة عٌل اجليه الوهل٘خ يف ادلَؽؼ

21

2608
5302

2507
2604

الضبًٖ

إؽلاص٘بد هْالع اللهاٍخ ّّصفِب ثجؾرياد ّاكٕ الوٗبى فال ًْفورب 3122

3

الجؾريح

ادلَؽؼ األّ

ادلَؽؼ الضبًٖ

ّف٘وب ٗلٖ ث٘بى ثٌزبئظ حتل٘ل عٌ٘بد ادل٘بٍ الىت رتعذ هي الجؾريح فال شِو ًْفورب .2.44
اخلْاص اذل٘لهّب٘و٘بئ٘خ

ًْع٘خ ادل٘بٍ لجؾريح ّاكٕ الوٗبى

كهعخ احلواهح -:

ُ

رواّؽذ كهعخ احلواهح ادلَغلخ يف اللهاٍخ احلبل٘خ للوَؽؾني يف الجؾريح ثني ( 2.03 –4905كهعةخ هئْٗةخ) ّلةل ٍةغلذ
ُ
ألل ل٘وخ يف زلؽخ (4أهبم هصوف الْاكٕ)؛ ثٌ٘وب ٍةغلذ أعلةٔ ل٘وةخ يف زلؽةخ(4.ألصةٔ عٌةْة ادلَةؽؼ الضةبًٖ).
مبزٍْػ (  2.02 ّ 49066كهعخ هئْٗخ) ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل ،هَغال هزٍْةػ عةبم يف ادلَةؽؾني (49093

كهعخ هئْٗخ).

الشفبف٘خ-:

ُ

أّظؾذ الٌزبئظ رَغ٘ل ألل ل٘وخ ٍ 4.ن يف زلؽخ ( 4أهبم هصوف الةْاكٕ) ،ثٌ٘وةب ٍةغلذ أعلةٔ ل٘وةخ ٍ2..ةن يف

زلؽخ ( 6أهبم هلفل ادل٘بٍ للوَؽؼ الضبًٔ) .مبزٍْػ ( ٍ 464 ّ7.ن) ثبدلَةؽؼ األّ ّالضةبًٖ علةٔ الزةْايل ،هَةغال
هزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني (ٍ 447ن).

ادللْؽخ -:

ً
ً
أّظؾذ الٌزبئظ رزفبّد كهعخ ادللْؽخ رفبّرب ّاظؾب ثني ادلَؽؾني ،ؽ٘ش رمل يف األّ هَةغلخ ألةل ل٘وةخ ( )‰ 4.58يف
ُ
زلؽخ ( 4أهبم هصوف الْاكٕ) .ثٌ٘وب ٍةغلذ أعلةٔ ل٘وةخ ( .)‰ 47044يف زلؽةخ ( 4.ألصةٔ عٌةْة ادلَةؽؼ الضةبًٖ)
مبزٍْػ (  46038 ّ 4073كهعخ هئْٗخ) ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل ،مبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني (.)% 90.5

كهعخ الزْص٘ل الكِوثٔ -:

أّظؾذ الٌزبئظ رواّػ كهعخ الزْص٘ل الكِوثٖ ثني ( 2.46هللٖ ٍ٘ويٍ/ن ) ثبدلَؽؼ األّ أهبم هصوف الةْاكٕ (يف
ُ
زلؽخ  )4ثٌ٘وب ٍغلذ أعلٔ ل٘وخ (24.92هللٖ ٍ٘ويٍ/ن) ألصٔ عٌْة ادلَؽؼ الضبًٖ ( زلؽخ ،)4.مبزٍْةػ ( 2075

ّ  23053هللٖ ٍ٘ويٍ/ةن) ثبدلَةؽؼ األّ ّالضةبًٖ علةٔ الزةْايل ،هَةغال هزٍْةػ عةبم يف ادلَةؽؾني (43044هللةٖ

ٍ٘ويٍ/ن).

روب٘ي أْٗى اذل٘لهّچني (األً اذل٘لهّع٘ىن) -:

أّظؾذ اللهاٍخ أى ه٘بٍ حبرياد ّاكٕ الوٗبى رمع يف اجلبًت الملْٕ ّرواّؽذ ل٘ن روب٘ةي أٗةْى اذل٘ةلهّعني للو٘ةبٍ
ُ
ثني (ّ .)8066 – 8033لل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ ( 7شوق ادلَؽؼ الضبًٖ أهبم صوف ادلياهع الَوك٘خ) ّأعلٔ ل٘وخ يف
4

زلؽخ ( 4ألصٔ غوة ادلَةؽؼ األّ ) مبزٍْةػ (  )8.35ّ 8.62ثبدلَةؽؼ األّ ّالضةبًٖ علةٔ الزةْايل .مبزٍْةػ عةبم يف

ادلَؽؾني .8049

األبَغني النائت -:

ُ
رواّػ روب٘ي األبَچني النائت ثني ( 4404 – 6.38هل٘غوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ (7شوق ادلَةؽؼ الضةبًٖ
أهبم صوف ادلياهع الَوك٘خ) ّأعلٔ ل٘وخ يف زلؽخ (4ألصٔ غوة ادلَؽؼ األّ )  ،مبزٍْػ (  8034ّ 9075هل٘غوام/لةرت)

ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل ،مبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني ( 90.3هل٘غوام/لرت).

ً
األبَچني ادلَزِلك ؽْ٘ٗب (-:)BOD

ُ
ً
أّظؾذ اللهاٍخ رواّػ ل٘ن األبَچني ادلَزِلك ؽْ٘ٗب ثني ( 726 -.2.7هل٘غوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ 2

(ألصٔ شوق ادلَؽؼ األّ ) ّأعلٔ ل٘وخ يف زلؽخ (ألصٔ غةوة ادلَةؽؼ األّ ) ،مبزٍْةػ ( 5...ّ 52.6هل٘غةوام/لةرت)
ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل ،مبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني (  4035هل٘غوام/لرت).

ً
األبَچني ادلَزِلك ب٘و٘بئ٘ب (-:)COD

ُ
رواّؽذ ل٘ن األبَ٘غني ادلَزِلك ب٘و٘بئ٘ب ثني ( :728 – 5.27هل٘غوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ ّ 5أعلٔ

ل٘وخ يف زلؽخ ( ..ألصٔ عٌْة ادلَؽؼ الضبًٖ) ،مبزٍْػ ( :.27.ّ 69298هل٘غوام/لرت) ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ

الزْايل ،مبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني (  85285هل٘غوام/لرت).

الكربٗز٘لاد -:

أّظؾذ اللهاٍخ علم رَغ٘ل إٔ ّعْك للكربٗز٘لاد يف رت٘ع لؽبعبد ادلَؽؾني.

الكلْهّف٘ل-أ ّادلْاك العبلمخ الكل٘خ-:


ٗزعؼ هي فال الٌزبئظ الزٖ مت هصلُب لزْىٗع الْىى احلْٕ٘ للعْالك الٌجبر٘خ أى ه٘بٍ ادلَؽؼ األّ رشةِل

اىكُبها هلؾْظب يف الْىى احل٘ةْٕ لزلةك الكبئٌةبد (هزوضلةخ يف روب٘ةياد صةجغ الكلْهّف٘ةل أ) يف احملؽةخ هلةن

)5أهبم المٌبح ادلْصلخ ثني ادلَؽؾني( يف ادلَؽؼ األّ ّهلةن ) 4أهةبم هةلفل ادل٘ةبٍ للوَةؽؼ الضةبًٔ(ؽ٘ةش
ٍغلذ أعلٔ ل٘وَ ذلب ُّٖ  3602 ّ 4.407ه٘كوّعوام/لرت  ،ثٌ٘وب ٍةغلذ الةل ل٘وةَ لرتب٘ةي الكلْهّف٘ةل يف
احملؽخ هلن ٍّ( 2ػ ادلَؽؼ الضبًٖ) ؽ٘ش ثلغ  703ه٘كوّعوام/لرت.



ّثبلٌَجخ للوْاك العبلمخ فمل رواّؽذ ثني  908ة  4804هل٘غوام/لرت فةٔ زلؽةخ ( 4ألصةٔ غةوة ادلَةؽؼ األّ )

ّزلؽخ ( 7شوق ادلَؽؼ الضبًٖ أهبم صوف ادلياهع الَوك٘خ)علٔ الزْايل مبزٍْػ ( .62:.ّ ..هل٘غةوام/لةرت)

ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل.

األهالػ ادلغنٗخ:

ُٖ عجةبهح عةي هوبجةبد مائجةخ فٔ ادل٘ةبٍ الؽج٘ع٘ةخ ّرعزةرب ُةنٍ ادلوبجةبد ادلصةله الوئَ٘ةٔ لزغنٗةخ الكبئٌةبد
فٔ الج٘ئةخ ادلبئ٘ةخ فصْصةب الكبئٌةبد اللل٘مةخ هضةل الجكرتٗةب ّالؽؾبلةت بوةب رعزجةو أٍبٍ٘ةخ فٔ عول٘ةخ الزوض٘ةل

الغنائةٔ للٌجبرةبد ّاحلْ٘اًةبد فةٔ ُةنٍ الج٘ئةخ ُّنٍ األهالػ عجبهح عي هوبجبد ً٘رتّعٌ٘٘خ  ،فٍْفْهٗخ

ٍّل٘كبد.

أ-ادلوبجبد الٌ٘رتّعٌ٘٘خ( :األهًْ٘ب  -الٌ٘رتٗزبد  -الٌرتاد  -الٌ٘رتّعني الكلٔ)

ُٔ عجبهح عي هوبجبد ً٘رتّعٌ٘٘خ مائجةخ فٔ ادل٘ةبٍ الؽج٘ع٘ةخ ّرعزةرب ُةنٍ ادلوبجةبد ادلصةله الوئَ٘ةٔ لزغنٗةخ

الكبئٌةبد فٔ الج٘ئةخ ادلبئ٘ةخ ّرشول (األهًْ٘ب  -الٌ٘رتٗزبد  -الٌرتاد  -الٌ٘رتّعني الكلٔ).
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رواّػ روب٘ي األهًْ٘ب ثني ( 34805 –4..03ه٘كوّعوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ ( 5أهبم المٌبح

ادلْصلخ ثني ادلَؽؾني) .ثٌ٘وب ٍغلذ أعلٔ ل٘وخ يف زلؽخ ( 4أهبم هصوف الْاكٕ) .مبزٍْػ (49308ّ 265088
ه٘كوّعوام/لرت) ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل ّمبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني ( 229084ه٘كوّعوام/لرت).



رواّػ روب٘ي الٌ٘رتٗزبد ثني ( 43036 – 6045ه٘كوّعوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ (4ألصٔ غوة

ادلَؽؼ األّ )؛ ثٌ٘وب ٍغلذ أعلٔ ل٘وخ يف زلؽخ ( 4أهبم هصوف الْاكٕ) .مبزٍْػ (440.2 ّ 47035
ه٘كوّعوام/لرت) ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل مبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني ( 44024ه٘كوّعوام/لرت).



رواّػ روب٘ي الٌرتاد ثني ( 662096 –34ه٘كوّعوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ ( 2ألصٔ شوق ادلَؽؼ

األّ ) .ثٌ٘وب ٍغلذ أعلٔ ل٘وخ يف زلؽخ ( 4أهبم هصوف الْاكٕ) .مبزٍْػ ( 4250.6ّ 48.08ه٘كوّعوام/لرت)
ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل ّمبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني ( 452093ه٘كوّعوام/لرت).



رواّػ روب٘ي الٌ٘رتّچني الكلٖ ثني ( 3065 – 2047هل٘غوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ ( 5أهبم المٌبح
ادلْصلخ ثني ادلَؽؾني) ثٌ٘وب ٍغلذ أعلٔ ل٘وخ يف زلؽخ ( 6أهبم هلفل ادل٘بٍ للوَؽؼ الضبرٔ) .مبزٍْػ

( 3028 ّ 2064هل٘غوام/لرت) ثبدلَؽؼ األّ
هل٘غوام/لرت).

ّالضبًٖ علٔ الزْايل ّمبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني (2095

ة-ادلوبجبد الفٍْفْهٗخ ( :الفٍْفبد الفعب ّالفٍْفْهالكلٔ)

ُٔ عجبهح عي هوبجبد فٍْفْهٗخ فٔ ادل٘ةبٍ الؽج٘ع٘ةخ ّرعزةرب ُةنٍ ادلوبجةبد اهي أؽل ادلصبكه الوئَ٘٘خ لزغنٗةخ

الكبئٌةبد فٔ الج٘ئةخ ادلبئ٘ةخ ّرشول (الفٍْفْه الفعب -الفٍْفْه الكلٖ).


رواّػ روب٘ي األّهصْفٍْفبد ثني ( 4602 – 2402ه٘كوّعوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألةل ل٘وةخ زلؽةخ (4ألصةٔ غةوة
ادلَةةؽؼ األّ ) .ثٌ٘وةةب ٍةةغلذ أعلةةٔ ل٘وةةخ يف زلؽةةخ ( 4أهةةبم هصةةوف الةةْاكٕ) ،مبزٍْةةػ ( 3805 ّ 3409
ه٘كوّعوام/لرت) ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل مبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني ( 3502ه٘كوّعوام/لرت).



رواّػ روب٘ي الفَفْه الكلٖ ثني ( 49302 – 44808ه٘كوّعوام/لرت) ّلل ٍةغلذ ألةل ل٘وةخ يف زلؽةخ (2ألصةٔ
شوق ادلَؽؼ األّ )؛ ثٌ٘وب ٍغلذ أعلٔ ل٘وخ يف زلؽخ ( 4أهبم هصوف الْاكٕ) ،مبزٍْةػ (455052ّ 4430.4
ه٘كوّعوام/لرت) ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل مبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني ( 449028ه٘كوّعوام/لرت).

ط-الَل٘كبد الفعبلخ -:

رواّػ روب٘ي الَل٘كبد ثني ( 80.. – 3035هل٘غوام/لرت) ّلل ٍغلذ ألل ل٘وخ يف زلؽخ (8ألصٔ غوة ادلَؽؼ

الضبًٖ)؛ ثٌ٘وب ٍغلذ أعلٔ ل٘وخ يف زلؽخ (4ألصٔ غوة ادلَؽؼ األّ )  ،مبزٍْػ (  4078ّ 6027هل٘غوام/لرت)
ثبدلَؽؼ األّ ّالضبًٖ علٔ الزْايل مبزٍْػ عبم يف ادلَؽؾني ( 5052هل٘غوام /لرت).

ادلعبكى الضم٘لخ -:


رواّؽ ةذ هزٍْةةؽبد روب٘ةةي احللٗةةل ثبدلَةةؽؾني ثةةني (434059-64036ه٘كوّعةةوام/لةةرت) مبزٍْةػ عةةبم (98.



رواّؽةةذ هزٍْةةؽبد روب٘ةةي ادلٌغٌ٘ةةي ثبدلَةةؽؾني ثةةني (43069-8074ه٘كوّعةةوام/لةةرت) مبزٍْةةػ عةةبم



رواّؽذ هزٍْؽبد روب٘ي الٌؾبً ثني (8074-6026ه٘كوّعوام/لرت) مبزٍْػ عبم ( 705.ه٘كوّعوام/لرت).

ه٘كوّعوام/لرت) .

(44047ه٘كوّعوام/لرت) .



رواّؽةةذ هزٍْةةؽبد روب٘ةةي عٌصةةو اليًةةك ثةةني ( 48028-4.056ه٘كوّعةةوام/لةةرت) مبزٍْةةػ عةةبم (44038
ه٘كوّعوام/لرت) .
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رواّؽةةذ هزٍْةةؽبد روب٘ةةي عٌصةةو الكةةوّم ثةةني (44026 – 43044ه٘كوّعةةوام/لةةرت) مبزٍْةةػ عةةبم (4308



رواّؽذ هزٍْؽبد روب٘ي الٌ٘كل ثني (8044 – .095ه٘كوّعوام/لرت) مبزٍْػ عبم (4053ه٘كوّعوام/لرت) .

ه٘كوّعوام/لرت) .



رواّؽةةةذ هزٍْةةةؽبد روب٘ةةةي الكْثبلةةةذ ثةةةني( 8074- 5048ه٘كوّعةةةوام/لةةةرت) مبزٍْةةةػ عةةةبم (3094



رواّؽ ةذ هزٍْةةؽبد روب٘ةةي عٌصةةو الوصةةبص ثةةني ( 4408 – 36029ه٘كوّعةةوام/لةةرت) مبزٍْةةػ عةةبم (4.05



رواّؽذ هزٍْؽبد روب٘ي الكبكهْ٘م ثني (606 – 4.5ه٘كوّعوام/لرت) مبزٍْػ عبم (40.6ه٘كوّعوام/لرت) .

ه٘كوّعوام/لرت).
ه٘كوّعوام/لرت).



رواّؽذ هزٍْؽبد روب٘ي اليئجك هب ثني .0489 – .0466ه٘كوّعوام/لرت مبزٍْػ عبم  .048ه٘كوّعوام/لرت.

ادلج٘لاد الكل٘خ (ّ )TPهوبجبد صٌبئٖ فٌ٘٘ل هزعلكح الكلْه (-: )PCBs

رواّؽذ رلوْع روب٘ياد هوبجبد فٌ٘٘ل هزعلكح الكلْه (ّ )PCBsروب٘ياد هوبجبد ادلج٘لاد الكل٘خ ( )TPهبثني

ً 40286بًْعوام/لرت إىل ً 30335بًْعوام/لرت مبزٍْػ ً 40868بًْعوام/لرتً .0239 ،بًْعوام/لرت إىل 40236
ًبًْعوام/لرت مبزٍْػ ً .0724بًْعوام/لرت ثعٌ٘بد ه٘بٍ حبريح الوٗبى علٔ الرتر٘ت.

اذل٘لهّبوثًْبد الجرتّل٘خ الكل٘خ -:

رواّػ هزٍْػ الرتب٘ي الكلٔ للوْاك اذل٘لهّبوثًْ٘خ الكل٘خ هبثني  .024ه٘كوّعوام/لرت إىل  4072ه٘كوّعوام/لرت

مبزٍْػ بلٔ .069ه٘كوّعوام/لرت.

اللالئل الجكزريٗخ (ه٘كوّثْ٘لْعٔ) -:

رشري ًزبئظ اللهاٍخ أى العلك االؽزوبىل للجكرتٗب اللالخ علٔ الزلْس مبقلفبد الصوف الصؾٔ فٔ الجؾريح األّىل

رواّؽذ ثني 3..× ..- ...× .6 ّ...× :3 -6. ّ3.. × .. - 56.فل٘خ ٍ ... /ن 3لجكرتٗب المْلْى الكل٘خ ّالرباىٗخ

ّالَجؾ٘بد الرباىٗخ علٔ الزْاىل  ،أهب ثبلٌَجخ للجؾريح الضبً٘خ فمل رواّؽذ أعلاكُب ثني - 7. ّ3..× .5 - ...×5

...× .8- ...× .6 ّ...× ..فل٘خ ٍ ... /ن 3لجكرتٗب المْلْى الكل٘خ ّالرباىٗخ ّالَجؾ٘بد الرباىٗخ علٔ الزْاىل.

اذلبئوبد الٌجبر٘خ -:

فال ُنٍ اللهاٍخ مت هصل ًْ 76ع هي العْالك الٌجبر٘خ ثجؾرياد ّاكٕ الوٗبى فال هٍْن اخلوٗف  2.44رٌزؤ
إىل مخَخ عبئالد أٍبٍ٘خ ُٔ ًْ 2.عب هي اللٗبرْهبد ّ ًْ 23عب هي اخلعواء ادليهلخ ّ ًْ 26عب هي الؽؾبلت اخلعواء

ّ2أًْاع هي الَْؼ٘بد ّ 3أًْاع ّاؽل هي الالْٗعلٌْ٘فَ٘ىْ 2هي الؽؾبلت النُج٘خ.


ٍغلذ أعلٔ بضبفخ للعْالك الٌجبر٘خ ّللهُب  5 ..x37:.فل٘خ/لرت ثبحملؽخ هلن ( 5ألصٔ غوة ادلَؽؼ األّ )



ٍبكد الؽؾبلت اخلعواء ادليهلخ عي ثبلٖ اجملوْعبد هكًْخ ًَجخ للهُب %9:2.هي اجملوْع الكلٖ للعْالك

ثٌ٘وب ببًذ احملؽخ هلن ( 5عٌْة ادلَؽؼ الضبًٖ) ُٖ األلل بضبفخ ؽ٘ش هضلذ ثة  5 ..x:.فل٘خ/لرت.

الٌجبر٘خ .ثٌ٘وب عبءد يف ادلوبي الضبًٖ اللٗبرْهبد هكًْب ًَجخ للهُب  . %628يف ؽني اى الؽؾبلت اخلعواء
هضلذ ادلوبي الضبلش ثٌَجخ للهُب  %529هي اجملوْع الكلٖ للعْالك الٌجبر٘خ.



بوب هضلذ الَْؼ٘بد ّ الالْٗعلٌْ٘فَ٘ٔ ّالؽؾبلت النُج٘خ ًَجخ لل٘لخ للهد ثة  % .2. ّ .23ّ .2.علٔ



أّظؾذ الٌزبئظ الَ٘بكح ادلؽلمخ للؽؾبلت اخلعواء ادليهلخ علٔ ثبلٖ اجملوْعبد هكًْخ ًَجخ  %9:2.هي

الزْايل هي اجملوْع الكلٖ للعْالك الٌجبر٘خ.

اجملوْع الكلٔ للعْالك الٌجبر٘خ ثٌَجَ ررتاّػ ثني  % 3323ثبحملؽبد هلن ٍّ( .ػ ادلَؽؼ الضبًٖ) ّ %:.2.

ثبحملؽخ هلن ( .أهبم هصوف الْاكٓ) ّ ( 6أهبم المٌبح ادلْصلخ ثني ادلَؽؾني) ثبدلَؽؼ األّ علٔ الزْايل.
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عبءد اللٗبرْهبد يف ادلوبي الضبًٖ هي ؽ٘ش ىٗبكح الكضبفخ هكًْخ ًَجخ للهُب  % 628هي ارتبيل العل الكلٔ

للعْالك الٌجبر٘خ ّلمل مت هصل ًْ ..ع هي ُنٍ الكبئٌبد ّاؽزفمذ احملؽزني هلن ( 5ألصٔ غوة ادلَؽؼ

األّ ) ّ ( 6أهبم المٌبح ادلْصلخ ثني ادلَؽؾني) ثبدلَؽؼ األّ ثابرب بضبفخ هي ُنٍ االًْاع ثٌَجخ % 629 ّ 729
هي إرتبيل العل الكلٖ ذلنٍ اجملوْعخ علٖ الزْايل.

اذلبئوبد احلْ٘اً٘خ

هصل فال اللهاٍخ ؽْاىل ًْ 6.عب هي اذلبئوبد احلْ٘اً٘خ ّٗولبد الالفمبهٗبد المبع٘خ.



ّلل ثلغ هزٍْػ بضبفخ اذلْائن احلْ٘اً٘خ فٔ ادلَؽؼ األّ ثْاكٓ الوٗبى ؽةْايل  6676:بةبئي/م فةال فصةل
3

اخلوٗف ثٌ٘وب إخنفط ُنا العلك إىل ؽْاىل الٌصف فةٔ ادلَةؽؼ الضةبًٖ ؽ٘ةش ٍةغل هزٍْةػ بضبفةخ .9693
ببئي/م.3



ببى اعلٔ رْاعل للِْائن احلْ٘اً٘خ فٔ احملؽخ ( 5ألصٔ غوة ادلَؽؼ األّ ) ّ احملؽخ ( :عٌْة ادلَؽؼ الضبًٖ)

فٔ بل هي ادلَؽؼ األّ ّالضبًٔ ثكضبفةخ  589.. ّ :.797بةبئي/م 3علةٔ الرتر٘ةت (شةكل  .).ثٌ٘وةب ببًةذ
الكضبفخ فٔ احملؽبد األفوٓ ثبدلَؽؼ األّ هزمبهثخ .ثٌ٘وب ٍةغلذ زلؽةخ ٍّ( 8ةػ ادلَةؽؼ الضةبًٖ ) ثبدلَةؽؼ

الضبًٔ ألل بضبفخ للِبئوبد احلْ٘اً٘خ ( .9.9:ببئي/م.)3



شكلذ رلوْعخ  Copepodaؽْاىل  % 66هةي األعةلاك الكل٘ةخ للِةْائن احلْ٘اً٘ةخ فةٔ الجؾةريح األّىل ثةْاكٓ

الوٗبى فال فصل الٌْفورب .ثٌ٘وب ثلغذ ًَةجخ رلوْعةخ  Rotiferaؽةْاىل  % 38هةي العةلك الكلةٔ للِةْائن
احلْ٘اً٘خ ،إىل عبًت ثعط األًْاع الغةري ثالًكزًْ٘ةخ ( ّ )%6رلوْعةخ  Protozoaالةىت بًْةذ ؽةْاىل  % 3هةي
رلوْعخ اذلْائن احلْ٘اً٘خ.



ٍبكد رلوْعخ  Copepodaفٔ الجؾريح الضبً٘خ ثْاكٓ الوٗةبى هضةل الجؾةريح األّىل ّلكةي ثٌَةجخ ألةل ؽ٘ةش

بًْذ  %47هي األعلاك الكل٘خ للِْائن احلْ٘اً٘خ ّرلزِةب اجملوْعةخ الغريثالًكْرًْ٘ةخ ًز٘غةخ ّعةْك ًةْع هةي
الريلبد ظِو ؽلٗضب فٔ الجؾريح الضبً٘خ ّبًْذ ُنٍ اجملوْعخ ؽْاىل  %45هي علك اذلبئوبد احلْ٘اً٘خ .ثٌ٘وب

إخنفعذ أعلاك  Rotiferaفٔ الجؾريح الضبً٘خ لزكْى  %7فمةػ هةي العةلك الكلةٔ للِةْائن احلْ٘اً٘ةخ ّ.ببًةذ

ً Protozoaبكهح الْعْك فٔ الجؾريح الضبً٘خ.

احلْ٘اًبد المبع٘خ


مت هصل ٍزخ عشو ًْعب هي الالفمبهٗبد المبع٘خ ثجؾرياد ّاكٕ الوٗبى ( .هفصل٘خ األهعل ّ  8كٗلاى ؽلم٘ةخ ّ 8



ٍغلذ أعلٔ بضبفخ ّللهُب .59. ّ .79.ببئي/م .مبصوف الْاكٕ ّ احملؽخ هلةن  .ثٌ٘وةب ببًةذ احملؽةخ هلةن 3

هفْٗبد).

ُوب األفمو ثِنٍ احلْ٘اًبد (هزٍْػ  5.ببئي/مّ ).مل ٗزن هصل إٔ ًْع هي ُةنٍ احلْ٘اًةبد المبع٘ةخ ثبحملؽةخ

هلن .6


ٍبكد الوفْٗبد ثبلٖ اجملوْعبد هكًْخ  %5623هي اجملوْع الكلٖ لالفمبهٗبد المبع٘خ ثٌ٘وب عبءد يف ادلوبةيٗي

الضبًٖ ّ الضبلش بل هي اللٗلاى احللم٘خ ّهفصل٘خ األهعل هكًْب ًَجخ للهُب  %.:ّ 36.9هي اجملوةْع الكلةٖ

لالفمبهٗبد المبع٘خ.



بًْذ الوفْٗبد شلضال ة  8أًْاع ؽْايل  %5623هي اجملوْع الكلةٖ لالفمبهٗةبد المبع٘ةخ ثةبلجؾريح فةال ملةك

ادلٍْةن ّبةبى أًةْاع ُ Theodux niloticusّ Melanoides tuberculataوةب األبضةو اًزشةبها ثبدلَةؽؼ األّ ّ

هصلد أعلٖ بضبفخ ذلوب مبصةوف الةْاكٕ ّاحملؽةخ هلةن ( .أهةبم هصةوف الةْاكٓ) ّ مل ٗةزن هصةل Theodux

 niloticusعلٖ اقؼالق ثبدلَؽؼ الضبًٖ ؽ٘ش اٍزجل ُنٍ األًْاع ثاًْاع أفةوٕ حبوٗةخ هضةل Cerastoderma
8

 glaucumثٌ٘وب هصل ًْع  Melanoides tuberculataثكضبفخ لل٘لخ علا ثبحملؽزبى هلن ( 9 ّ7أهبم هلفل ادل٘ةبٍ

للوَؽؼ الضبرٔ ّ ألصٔ غوة ادلَؽؼ الضبًٖ) ثبدلَؽؼ الضبًٖ.



بًْذ هفصل٘خ الوعل شلضال ثٌْعبى فمػ ؽْايل  %.:هي اجملوةْع الكلةٖ لالفمبهٗةبد المبع٘ةخ ثةبلجؾرياد ّاكٕ

الوٗبى فال ملك ادلٍْن ّببى ًْع  Chironomus larvaeشلضال ذلنٍ الفص٘لخ ثبدلَؽؾبى األّ ّالضةبًٔ ثٌ٘وةب

هصل ًْع  Corophium spثبدلَؽؼ الضبًٖ ّهصلد أعلٖ بضبفخ لَ ثبحملؽزبى هلن ٍّ 9 ّ 8ةػ ادلَةؽؼ الضةبًٖ
ّألصٔ غوة ادلَؽؼ الضبًٖ ).



ٍةةغلذ  8أًةةْاع هةةي اللٗةةلاى احللم٘ةةخ ثجؾةةرياد ّاكٕ الوٗةةبى ّألزصةةو ظِةةْه ًةةْعٔ ّ Neries succinea

 Ficopomatus enigmaticusعلٖ ادلَؽؼ الضبًٖ ّهصلد أعلٖ بضبفخ ذلوب مبٌؽمةخ مشةب ٍّّةػ الجؾةريح .

ّهصل ًةْع  Limnodrilus hoffmeisteriثبدلَةؽؼ األّ ّببًةذ أعلةٔ بضبفةخ لةَ ثبحملؽةخ هلةن  (.أهةبم هصةوف

الْاكٓ).

الٌجبربد ادلبئ٘خ -:

رٌمَن الٌجبربد ادلبئ٘خ فٔ حبرياد ّاكٓ الوٗبى إىل:


الٌجبربد ادلغوْهح

هعمن الٌجبربد ادلغوْهح ثجؾرياد ّاكٕ الوٗةبى رزوضةل يف األًةْاع الزبل٘ةخ :كٗةل احلصةبى Potamogeton

 – pectinatusؽةةةبهْ ادل٘ةةةخ spicatum

 – Myriophyllumؽةةةوٗ

minor

ً . Najasجةةةبد ؽةةةبهْ

الجؾةةو ُّ Myriophyllum spicatumةةْ ًةةْع هةةبئٖ هغوةةْه ْٗع ةل ثكضةةوح يف ه٘ةةبٍ حبريرةةٖ هةةٌقفط ّاكٕ

الوٗبىّٗ .مِو رفزؼ األىُبه فْق ٍؽؼ ادلبء فمػ أصٌبء فصلٔ الص٘ف ّالٌْفورب ُّ ،وب اللةناى ٗعةلاى هةْمسٖ
االىكُبه ّاقذتبهٌّٗ ،وْ ًجبد ؽبهْ الجؾو يف هبء لل٘ةل ادللْؽةخّٗ .زو٘ةي ؽةوٗ
هْهق هزَلل ٗصل إىل لبع الجؾريرني.



 Najas minorثَةبق غةري

الٌجبربد الٌصف هغوْهح (ادلَزٌمعبد ادلبئ٘خ )

رزوضل فٔ االًْاع الزبل٘خً :جبد احلغٌخ ً - Phragmites australisجبد اللٌٗ ٗ Typha domingensisؽلةك

علٔ ُنٍ اجملوْعةخ أٍةن ًجبرةبد ادلَةزٌمعبد  Marsh or swamp plantsؽ٘ةش رٌوةْ فةٔ ادل٘ةبٍ العةؾلخ
ّروٍل فوّعِب فٔ اذلْ اء دلَبفبد ثع٘لح فْق ٍؽؼ ادلبء ّهي أهضلزِةب ًجبرةبد ادلَةزٌمعبد المصةج٘خ بٌجةبد

الجْص ّ Phragmitesاللٌٗ  Typhaبوب ميكي إظبفخ الؽؾبلت الجؾوٗخ الىت رزعةوض الفةزالف هٌَةْة
ادلبء فٔ األهببي الىت ٗغوُْب ادلبء فٔ ثعةط األّلةبد ٌّٗؾَةو عٌِةب أّلةبد أفةوٓ ( ادلةل ّاجلةنه ) ّالٌجبرةبد
ً
ً
الربهبئ٘خ رشجَ الٌجبربد الٍْؽ٘خ  Mesophytesفةٔ صةفبرِب الرتب٘ج٘ةخ العبهةخ ّأؽ٘بًةب لةل رجةلٓ صةْها

سلزلفخ هي الزك٘فبد ثبالعزوبك علٔ ظوّف الٍْػ الج٘ئٔ النٓ رع٘ فَ٘ ّدلعمن الٌجبربد الربهبئ٘ةخ ٍةْق
ً
أهظ٘خ دتزل هَبفبد ؼْٗلخ هوٍلخ عنّهُب فٔ الؽني ّثٌ٘وب رْعل ُةنٍ األعةياء هةي ٍةْق ّعةنّه ّأؽ٘بًةب
ً
عبًت هي األّهاق حتذ ٍؽؼ ادلبء فإى عبًجب هي اجملوْع اخلعوٓ ّهمبب هعموَ ميزل فٔ اذلْاء.


ًجبربد ادلٌؽمخ الشبؼئ٘خ ؽْ الجؾرياد الٌبه٘خ ؽْ ًجبربد ادلَزٌمعبد

رزوضل فٔ االًْاع ًجبد الؽوفب  – Tamarix niloticaمسةبه ؽصةو ٗ. Juncus rigidusعةل ًجةبد الؽوفةب أؽةل

األًْاع ادلو٘يح للصؾواء ّهْائل هصو ادللؾ٘خ  ُّْ ،عجبهح عي شغريح هفوىح لألهالػ رٌزشو علةٔ ًؽةبق ّاٍةع

فٔ هٌؽمخ اللهاٍخ علٔ شكل رال ًجبر٘خ ماد ؽغن بجري .ؽ٘ش ٌٗوْ ًجبد الؽوفب فٔ هْائل سلزلفخ ؛ ُةٔ
ً
الرتثخ ادللؾ٘خ ّادلْائل الوهل٘خ  ،لكٌَ أبضو شْ٘عب فٔ ادلْئل الضبًٖ عٌةَ فةٔ األّ ّرزوضةل األًةْاع ادلورجؽةخ
ثٌجبد الؽوفب فٔ ذتبً٘خ أًْاع أُوِب احلغٌخ ّاللٌٗ .الَوبه ُّْ أؽل ًجبربد ادلَزٌمعبد ادللؾ٘خ ُّْ ٗزو٘ي
9

ثمْح حتول عبل٘خ للولْؽخ ثبلرتثخ ّ ،دتزل هٗيّهبرَ يف ثبؼي األهض إيل هَبفخ ًصف هرتّ ،افم٘ةب إيل هَةبفبد
ؼْٗلخ ّٗعؽٖ بل ثوعن هي الوٗيّهخ ٍبلب أفعو رشجَ األّهاق هي الٌبؽ٘خ الزشوحي٘خ.



الٌجبربد الصؾواّٗخ ّادللؾ٘خ ؽْ الجؾرياد

رزوضل فٔ ًجبد الوؼوٗػ  – Zygophyllum coccinumالشةٌبى ْٗ .Arthrocnemum macrostachyumعةل

ًجبد الوؼوٗػ  Zygophyllum coccineumفٔ ادلْائل الصؾواّٗخ للَِْ الشول٘خ ّالشوبل٘خ دلةٌقفط ّاكٓ

الوٗبى .ؽ٘ش رٌوْ األًْاع الَبئلح فٔ الرتة ادلشةزمخ هةي أصةةل احلغةةو اجلةريٓ مبؾزةْٓ بوثًْةبد بجةري ،
ّٗغ٘ت فٔ الرتة احلصْٗخ ّالوهل٘ةخ.

4.

