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1

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 ةةثثي

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 املةثثية 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 جنوب غيب
ً
ً
القاهية وتبلغ مساحتها حوايل  05ألف فداا وةلاور عمقها ما بني مخسة أمتار شيقةا نىل أثني عشي ملا
ً
ً
غيبةا ومنسوب سطح املياه فيها  50م وتلاور نسبة امللوحة فيها  20-23جم/لل .وتعد حبرية قاروا جزءا من
حبرية مورة

القدمية التي زارها املثرخ 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

3

أمام األوبيج

2

أقرصى مشال شيق البحرية

5

أمام لساا أبو نعمة

0

خور معيوف (وسد البحرية)

6

مشال جزةية القيا(وسد البحرية)

7

أمام مرصيف الوادى

8

أمام قيةة مرصي للتعمري

9

غيب البحرية

05

مالحة ميزار (أقرصى غيب البحرية)
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نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

ُ
تياوحت درجة حيارة مياه حبرية قاروا بني ( 3099-0998درجة م وةة) وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة ( 0أمةام
ُ
مرصيف البط  .بينما سجلت أعلى قيمة يف حمطة ( 05أقرصةى غةيب البحةرية) مبتوسةد عةام يف البحةرية (35996

درجة م وةة).

الشفافية -:

ُ
كانت أقل قيمة للشفافية  50سم يف حمطة ( 0أمام مرصةيف الةبط ) ،بينمةا سةجلت أعلةى قيمةة 060سةم يف

حمطة ( 0وسد البحرية) مبتوسد عام يف البحرية ( 00690سم).

امللوحة -:

ً
ً
ً
أوضحت النتائمل تتفاوت درجة ملوحة البحرية تفاوتا واضحا بني احملطةات املختلفةة تبعةا لقيبهةا أو بعةدها مةن
ُ
مدخل مياه املرصارف بالبحرية ،حيث تقل يف احملطات املقابلة للمرصارف وقد سجلت أقل قيمة  00959جم يف حمطة 7
ُ
(أمام مرصيف الوادي) .بينما سجلت أعلى قيمة  26905جم يف حمطة ( 05أقرصى القطاع الغيبي للبحرية) مبتوسةد
عام يف البحرية  23950جم.

درجة التوصيل ال هيبي -:

(حمطةة

تياور درجة التوصيل ال هيبي ملياه حبرية قاروا بني ( 3797مللي سيمن/سم ) أمام مرصيف الةبط
ُ
 )7بينما سجلت أعلى قيمة ( 5798مللي سيمن/سم) أقرصى القطةاع الغيبةي للبحةرية ( حمطةة )05وكةاا املتوسةد
العام يف البحرية ( 53909مللي سيمن/سم).

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتياوحت قيم تيكيز أةوا اهليدروجني ملياه
ُ
البحرية بني ( .)8906-8953وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة ( 7أمام مرصيف الوادي) وأعلى قيمة يف حمطة 0

(وسد البحرية) مبتوسد عام يف البحرية .8920

األكسجني اللائب -:

أوضحت النتائمل تفاوت تيكيز األكسچني اللائب تفاوتا بسيطا بني القطاعات املختلفة للبحرية حيث تياور
ُ
بني  05958-3988مليجيام/لل وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) وأعلى قيمة يف حمطة0
(وسد البحرية) مبتوسد عام يف البحرية ( 8903مليجيام/لل).

ً
األكسيجني املستهل حيوةا (-: )BOD

ُ
ً
أوضحت الدراسة تياور قيم األكسچني املستهل حيوةا بني (7903-3958مليجيام/لل) وقد سجلت أقل قيمة يف

حمطة ( 5أمام لساا ابو نعمة) وأعلى قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) مبتوسد عام يف البحرية 5

مليجيام/لل.

ً
األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD
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ُ
تياوحت قيم األكسيجني املستهل كيميائيا بني ( 39953-30967مليجيام/لل) حيث سجلت أقل قيمة يف

حمطة ( 9غيب البحرية) وأعلى قيمة يف احملطة ( 2أقرصى مشال شيق البحرية) مبتوسد عام يف البحرية

(36993مليجيام/لل).

ال ربةتيدات -:

ً

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لل ربةتيدات يف مياه البحرية نتيجة لزةادة تيكيز األكسچني

اللائب يف مياه البحرية طوال العام.

مبقارنة مستوةات املتغريات اهليدروكيميائية لبحرية قاروا والىت مت احلرصول عليها خالل الدراسة احلالةة
ً
مبثيالتها من احلدود املسمور بها دوليا ملياه البحريات وجد اآلتى:




سجل األس األةدروجيىن ) (pHمستوةات يف حدود املسمور بها ( )995-695جبميع مواقع البحرية.
ً
سجل األكسةجني الةلائب يف حةدود املسةتوةات املسةمور بهةا دوليةا ( 0396-5مليجةيام/لةل) جبميةع مواقةع

البحرية.
ً
سجل األكسجني املستهل بيولوجيا ) (BODأقل من احلدود املسمور بها دوليا ( أقةل مةن 6مليجةيام/لةل)

جبميع مواقع البحرية.

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:

 تياور قيم ال لوروفيل -أ (  0090-399مي يو جيام  /للكلوروفيل ) وذل

فى احملطة ( 0أمام

مرصيف البط ) & ( 6وسد البحرية) مبتوسد عام للبحرية  0098مي يو جيام  /للكلوروفيل .

 وبالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت بني  00975-02900مليجيام/لل يف حمطة ( 9غيب البحرية) ،
وحمطة ( 7أمام مرصيف الوادى) على التوايل مبتوسد عام  32996مليجيام/لل.

مبقارنة نتائمل الدراسة احلالية مبثيالتها من احلدود املسمور بها دوليا وجد التاىل:

 مستوةات ال لوروفيل-أ وجدت فى احلدود املسمور بها دوليا (  055 -095مي يوجيام/لل) يف مجيع
احملطات بالبحرية بإثتثناء احملطة ( 6وسد البحرية).

 كانت قيم املواد العالقة ال لية فى احلدود املسمور دوليا ( 30مليجيام/لل) يف مجيع احملطات

املغةلةات -:

(متوسد عام 32996مليجيام/لل).

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 (59538-59050مليجيام/لل) وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة ( 9أماغيب البحرية).

بينما سجلت أعلى قيمة يف حمطة ( 7أمام مرصيف الوادى) مبتوسد عام يف البحرية ( 59067مليجيام/لل).


مل ةتم تسجيل وجود للنيلةتات يف حمطة ( 5امام لساا ابو نعمة) بينما سجلت أعلى قيمة 035902



تياور تيكيز النلات بني (59259-59527مليجيام/لل) وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة (0وسد البحرية).

مي يوجيام/لل يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) مبتوسد عام يف البحرية ( 39935مي يوجيام/لل).

بينما سجلت أعلى قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) مبتوسد عام يف البحرية (59008مي يوجيام/لل).


تياور تيكيز النيلوچني ال لي بني ( 06920-5923مليجيام/لل) وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة ( 2أقرصى
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مشال شيق البحرية) بينما سجلت أعلى قيمة يف ( 0امام مرصيف البط ) مبتوسد عام ( 6900مليجيام/لل).

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:


تياور تيكيز األورثوفوسفات بني ( 5399-393مي يوجيام/لل) وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة ( 5مشاالمام

لساا ابو نعمة) .بينما سجلت أعلى قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) مبتوسد عام يف البحرية
(03950مي يوجيام/لل).


تياور تيكيز الفسفور ال لي بني (03395-6093مي يوجيام/لل) وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة (0وسد
البحرية)؛ بينما سجلت أعلى قيمة يف حمطة ( 0امام مرصيف البط ) ،مبتوسد عام يف البحرية (83993
مي يوجيام/لل).

السلي ات الفعالة -:

تياور تيكيز السيلي ات بني (08902-05957مليجيام/لل) وقد سجلت أقل قيمةة يف حمطةة (5امةا لسةاا ابةو

نعمةةة)؛ بينمةةا سةةجلت أعلةةى قيمةةة يف حمطةةة ( 2أمةةام مرصةةيف الةةوادى) ،مبتوسةةد عةةام يف البحةةرية (0096
مليجيام/لل).

مبقارنة نتائمل الدراسة احلالية باملستوةات الدولية ملياه البحريات اتضح ماةلى :

 األمونيا وجدت يف احلدود املسمور بها دوليا ( 393 - 0..5.مليجيام) (متوسد عام  59067مليجيام/لل).

 النيلةتات وجدت يف احلدود املسمور بها دوليا ( 095 – 65مي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية
(39935مي يوجيام/لل).

 النلات وجدت عامة أقل من احلدود املسمور بها دوليا ( 0597– 0595مليجيام/لل) يف مجيع مناطق
البحرية (متوسد عام  59008مليجيام/لل).

 ميكبات الفسفور الفعال جاء فى احلدود املسمور بها دوليا ( 62 -06مي يوجيام/لل) ب ل قطاعات البحرية.

 ميكبات الفسفور ال لية وجدت أنها أعلى من احلدود املسمور بها دوليا ( 055 – 30مي يوجيام/لل فسةفور)
يف كل مناطق البحرية.

الفلزات الثقيلة:









تياور تيكيز احلدةد ما بني ( 53597-03953مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 005950مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز النحاس ما بني ( 99903-00906مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (00906مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز الزن ما بني (  08995-595مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  9905مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال يوم ما بني (  58985-899مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 36927مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الني ل ما بني (05958-7963مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  00926مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال ادميوم ما بني (  2953-0986مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  3965مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز اليصاص ما بني ( 0297-7295مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 7295مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزئبق ما بني ( 59502-59303مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (5950مي يوجيام/لل).

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

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsمابني  2959 ،نانوجيام/لل (قاروا )7
نىل  02956نانوجيام/لل (قاروا  )2مبتوسد  8906نانوجيام/لل .
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 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPمابني  0988نانوجيام/لل (قاروا  )05نىل 05902
نانوجيام/لل (قاروا  )7مبتوسد  0988نانوجيام/لل،

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني  5933مي يوجيام/لل عند

حمطة  0نىل  3973مي يوجيام/لل عند حمطة  0مبتوسد كلى  5969مي يوجيام/لل.

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات

توزةع وكثافة اهلائمات النباتية :
-

أسفيت الدراسة عن تعيةف  59نةوع مةن العوالةق النباتيةة ببحةرية قةاروا خةالل نةوفمرب  3503و التةي

تنتمى نىل ستة عائالت أساسية ( 30الدةاتومات و  7اخلضياء املزرقة و  8الطحالب اخلضياء و  0السوطيات و

 2الطحالب اللهبية و  0الالةوجلينوفيسى) .
-

أظهيت نتائمل توزةعات العد ال لى للعوالق النباتية أا أقرصى كثافة له سجلت يف احملطة رقم  0حيث بلغةت

 5 05x0905خلية/لل ،ثم تناقص نىل أدنى كثافة هلا يف احملطة رقم  6بقيمة مقدارها  5 05x70خلية/لل.

اهلائمات احليوانية
ماةلى:

دلت نتائمل حتليل عينات العوالق احليوانيةة الةىت مجعةت مةن البحةرية خةالل شةهي نةوفمرب  3503علةى

سجلت متوسد كثافة اهلوائم احليوانية خالل فرصل الرصيف فةى حبةرية قةاروا حةواىل 773955كةائن/م .2وكانةت

أعلى كثافة للهوائم احليوانية خالل الدراسة فى احملطة  05حيث سجلت حواىل  0275555كةائن/م 2بينمةا سةجلت
أقل كثافة للهوائم احليوانية  552555كائن/م 2فى احملطة  2املوجودة فى وسد البحرية .
ت ونت اهلوائم احليوانية فى جبرية قاروا خالل فرصل الرصةيف أساسةا مةن جمموعةة

ش لت حواىل  % 53من األعداد ال لية للهوائم احليوانية .بينما بلغت نسبة جمموعة

 % 35من العدد ال لى للهوائم احليوانية ،نىل جانب جمموعة
اهلوائم احليوانية).

،

حيةث

حةواىل

الىت كانت نادرة الوجةود ( %05مةن أعةداد

احليوانات القاعيةة

مت رصد مثانية عشي نوعا مةن الالفقارةةات القاعيةة ببحةرية قةاروا ( 0جوفمعوةةات و 5مفرصةلية األرجةل و 5

دةداا حلقية و  7رخوةات) .وقد أظهيت النتائمل التباةن الواضح يف كثافة الالفقارةات القاعية ببحةرية قةاروا خةالل

املوسم احلايل .سجلت أعلى كثافة قدرها  0235كائن/م 3باحملطة رقم( 7امام مرصةيف الةوادى) بينمةا كانةت احملطةة
رقم  0و ( 2متوسد  355كائن/م.)3

النباتات املائية

معظم الدراسات النباتية ملنطقة قاروا توضح نا الغطاء النباتي 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.
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توجد  8انواع نباتية مهيمنة على الغطاء النباتى بالبحرية .:
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