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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 املزا رع 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 ترصبــ

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

2

ن عية امليــــاه

اخل اص اهليدروكيميا ية ملياه البـحرية
درجة احلـيارة -:

ٌ
حمطـة 4
تياوحت درجة حيارة مياه بـحرية مية ط بـني ( 25.10 -26.90درجة مئ ةة)  .وقد سجلت أقل قيمـة
ُ
(مشال ك بـيى ابـ اخلري) بـينما سجلت أعلى قيمة حمطة ( 6أمام مرصيف القلعة) بـمت سا عام  24.86درجـة

مئ ةة .

الشفافية -:

ً

أوضحت الدراسة احلالية نتيجة للمل ثات واملخلفات املتن عة التل تلقى

البـحرية عن طيةق عـدد مـن املرصـارف،

أصبـحت مياه البـحرية أقل شفافية بـل تتميز بــالعكارة ال اضـحة حـو وصـلت الشـفافية
ُ
مرصيف القلعة) و ( 6أمام حمطة طلمبـات املكف) اىل  70.0سم بـينما سجلت أعلى قيمة ( 700سم) بـاحملطتني  9و

( 70ح ض الـ  )2000بـمت سا عام

املل حة -:

احملطتـني ( 6امـام

البـحرية  68.00سم.

ُ
ً
أوضحت النتا ج أا هناك تفاوتا كبـريا بـني مل حة مياه األح اض املختلفة املك نة للبـحرية ،وقد سجلت أقل قيمة
ٌ
 7.11جم /لح حمطة ( 6أمام مرصيف القلعة) .بـينما سجلت أعلى قيمة  6.11جم /لح حمطة ( 9ح ض اجلـاز)

بـمت سا عام  6.15جم /لح .

درجة الت صيل الكهيبـل -:

تياوحت قيم الت صيل الكهيبـل بـني ( 77.95 – 6.68مللل سيمن/سم) وقد سجلت أقل قيمة

احل ض الي يسل) أمام مرصيف القلعة وأعلى

األس االةدروجينل -:

حمطـة ( 6شـيق

حمطة ( 9ح ض اجلاز) بـمت سا عام  6.80مللل سيمن/سم.

حمطـة ( 6أمـام حمطـة

تياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البـحرية بـني ( .)8.59–1.94وقد سجلت أقل قيمـة
ُ
طلمبـات املكف) كما سجلت أعلى قيمة احملطة  ( 2أ ي ح ض احلبـسات) .بـمت سا عام .8.64

األكسجني ال ا بـ -:

أوضحت نتا ج الدراسة احلالية أا تيكيز األكسيجني ال ا بـ

احملطات املختلفة

البـحرية ةتـأثي بـقيبــ احملطـات

من مرصادر التل ث (املرصارف) حيث مل ةتم تسجيل أى قيمـة لككسـ ني (0.00مليجـيام/لـح)

مرصيف القلعة) و ( 6امام طلمبـات املكف) .وقد سجلت أعلى قيمة  8.59مليجيام/لح

فداا) بـمت سا عام  5.08مليجيام/لح.

ً
األكسيجني املستهل حي ةا (-: )BOD

احملطـات ( 6أمـام

حمطة ( 1ح ض الـ 2000

ُ
ً
تياوحت قيم األكسيجني املستهل حي ةا بـني ( 98.56 – 60.00مليجيام/لح) حيث سجلت أقل قيمـة
(جنع الشيارمة) وأعلى قيمة

حمطة ( 6أمام مرصيف القلعة) بـمت سا عام

ً
األكس ني املستهل كيميا يا (-: )COD

حمطـة 8

البـحرية ( 45.86مليجيام/لح).

ً
أوضحت النتا ج أا قيمة األكس ني املستهل كيميا يا قد وصلت اىل أعلى قيمة  572.00مليجيام/لح بــاحملطة 6

(أمام حمطة طلمبـات املكف) بـسبـبب تأثري مرصيف القلعة احملمـل بــأن اع خمتلفـة مـن املل ثـات الـ ى ةرصـل اىل
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ُ
حمطة  6من الل "اليةشة" اجلانبـية للح ض الي يسى" بـينما سجلت أقل قيمة  14.61مليجـيام/لـح

حمطـة 4

(مشال ك بـيى ابـ اخلري) بـمت سا عام  207.76مليجيام/لح.

الكبـيةتيدات -:

الدراسة احلالية مت تسجيل وج د للكبـيةتيدات

احملطات  6أمـام مرصـيف القلعـة نتيجـة ءلقـاء ميـاه صـيف

صحل وغريها وكانت القيمة املسجلة  66.62مليجيام/لح .كما سـجلت احملطـة  6القيمـة  21.48مليجـيام/لـح ومل

ةتم تسجيل وج د للكبـريةتيدات

بـاقل احملطات.

بـمقارنة مس ت ةات املتغريات اهليدروكيميا ية لبـ حرية مية ط الل الدراسـة احلالـة بــمثيالتها
ً
من احلدود املسم بـها دوليا وجد اآلتى:
• وجد األس االةدروجيىن ()pH
(مت سا عام . )8.64

• وجد االكسجني ال ا بـ

حدود املست ةات املسم

حدود املست ةات املسم

ً
بـها دوليا ( )6.0-9.0بـجميع اجزاء البـحرية

ً
بـها دوليا ( 4.0-72.6مليجيام/لح)

معظم م اقع

البـحرية بـاستثناء احملطات  6 ،6الو تالشت فيها االكسجني ال ا بـ واحملطات  4و  7.46( 8و 6.98

مليجيام/لح) وبـمت سا عام بـالبـحرية ( 4.11مليجيام/لح).

• وج د زةادة ملح ظة بـمست ةات االكسجني املستهل بـي ل جيا بـجميع م اقع البـحرية عن احلدود املسم
ً
بـها دوليا ( 6.0-6.0مليجيام/لح) وبـمت سا عام بـالبـحرية ( 45.86مليجيام/لح).

الكل رفيل-أ  ،امل اد العالقة الكلية -:


تياو

قيم الكل روفيل -أ بـني 2.76ميكيو جيام  /لح بـاحملطة ( 4احل ض الي يسى) و 769.86ميكيو جيام  /لح

بـاحملطة ( 5احل ض الي يسى) بـمت سا عام للبـحرية 66.05ميكيوجيام/لح  ،وبـمقارنة تل
احلدود املسم

ميكيوجيام/لح)

بـها دوليا وجدت مست ةات الكل روفيل -أ

بـاحملطات. )70 &4-7



احلدود املسم

النتا ج مع

بـها دوليا ( 740 -5.0

معظم احملطات بـاستثناء حمطة 769.86( 5ميكيوجيام/لح) وأقل من املسم

بـها (

وبـالنسبـة للم اد العالقة فقد تياوحت بـني أقل قيمة (74.50مليجيام/لح) بـاحملطة  70بـاحل ض الغيبـى
وأعلى قيمة (52.05مليجيام/لح بـاحملطة (6طلمبـات املكف)

وبـمقارنة نتا ج الدراسة احلالية بـمثيالتها من احلدود املسم
من احلدود املسم

املغـ ةات -:

بـمت سا عام للبـحرية 67.66مليجيام/لح.

بـها دوليا وجدت امل اد العالقة الكلية أعلى

بـها دوليا ( 25.0مليجيام/لح) بـمعظم احملطات بـاستثناء احملطتني .70 &4

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 بـني 0.06مليجيام  /لح نيحوجني بـمحطة ( 2احلبـاسات) و 70.26مليجيام  /لح
نيحوجني بـاحملطة ( 6أمام مرصبـ مرصيف القلعه) بـمت سا عام للبـحرية  2.21مليجيام/لح.

 تياوحت قيم النيحةتات بـني 7.94ـ 769.17ميكيوجيام  /لح نيحوجني بـاحملطات ( 2احلبـاسات) & 5
(احل ض الي يسى) بـمت سا عام للبـحرية  51.41ميكيوجيام/لح.

 تياوحت قيم النحات بـني 0.026ـ 7.07مليجيام  /لح نيحوجني بـاحملطة  6بـاحل ض الي يسى للبـحرية
(أمام مرصيف القلعة) وحمطه ( 5بـمنترصف احل ض الي يسى) بـمت سا عام  0.26مليجيام/لح
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 بـالنسبـه للنيحوجني الكلى فقد أشارت التحاليل اىل أا حمطة  2بـح ض املزارع السمكية هى أقل تيكيز
(4.68مليجيام  /لح نيحوجني) بـينما أكبـي تيكيز (26.14مليجيام  /لح نيحوجني) وجد أمام مرصيف

القلعة بـمحطة  6بـمت سا عام للبـحرية 9.81مليجيام/لحنيحوجني .

الفـ سـف ر ( الف سفات الفعال والكلى) -:


أوضحت قيم الف سف ر الفعال أا حمطة ( 2املزارع السمكية) هى األقل تيكيز للف سف رالفعال

1.62ميكيوجيام/لحف سف ر

حني

فى

أا

حمطة

6

أمام

مرصيف

هى

القلعة

األعلى

تيكيز(2571.1ميكيوجيام  /لحف سف ر) وبـمت سا عام للبـحرية 566.04ميكيوجيام/لح للف سفات

الفعالة.
ً
 وبـالنسبـة للف سف ر الكلى تبـني من القياسات أا حمطة  9فى احل ض الشماىل الغيبــى أقـل تيكيـزا فـى

للف سف ر الكلى (55.84ميكيوجيام  /لحف سف ر) وكانت أةضا حمطة  6أمام مرصبــ مرصـيف القلعـة األعلـى

تيكيزا( 6604.64ميكيوجيام/لحف سف ر) وبـمت سا عام للبـحرية 195.96ميكيوجيام/لح.

السليكات الفعالة -:

تياوحت قيم السليكات بـني  1.64بـاحملطة ( 70احل ض الشـماىل الغيبــى) و90.74مليجـيام  /لحسـليكا وذلـ

بــــاحملطة  6أمـــام مرصبــــ مرصـــيف القلعـــة بــــاحل ض الي يســـى للبــــحرية وبــــمت سا عـــام للبــــحرية
26.20مليجيام/لح.

بـمقارنة نتا ج الدراسة احلالية بـاملست ةات الدولية ملياه البـحريات اتضح ماةلى:
 األم نيا وجدت فى احلدود املسـم

بــها دوليـا ( 0.005 – 2.2مليجـيام /لـح) بــمعظم أحـ اض البــحرية

بـاستثناء احل ض الي يسى بـاحملطات ( 6أمام مرصبـ مرصيف القلعة) ( 6 ،طلمبـات املكف) فهـى أعلـى مـن
احلدود املسم

بـها دوليا( 9.94 &70.26مليجيام/لح).

 النيحةتات وجدت أعلى من احلدود مسم
 9 ،6فهى فى احلدود املسم

بـها.

بـها دوليا ( 5.0 – 60ميكيوجيام/لح) بـاستثناء احملطات ،6-7

 النحات وجدت عامة أقل بـكثري من احلدود املسم
البـحرية البـحرية.

بــها ( 74.1 – 70.0مليجـيام/لـح)

مجيـع أحـ اض

 وبـــحساب النتريوجــني العضـ ى ألحـ اض البـــحرية املختلفــة وهـ قيمــة الفــيق بـــني النيحوجــني الكلــى
والنيحوجني الغري عض ى ( األم نيا  +النيحةتات  +النحات ) وجد عامة أكثـي مـن احلـدود املسـم
دوليا (7.0مليجيام/لح)

مجيع مناطق البـحرية.

 ميكبـات الفسف ر الفعال وجدت أعلى من احلدود املسم

بــها

بــها دوليـا (76– 66ميكيوجـيام/لـح) بــاحل ض

الي يســى بـــاحملطات 2669.64 ،442.67 ،786.65 ،2571.1 ( 6 ،5 ،4 ،6ميكيوجــيام/لــح) وفــى احلــدود

املسم

بـها بـبـاقى احملطات.

 ميكبـــات الفســف ر الكليــة وجــدت أنهــا أعلــى بـــكثري مــن احلــدود املســم

بـــها دوليــا (700 – 25

ميكيوجـــيام/لـــح) بــــاحل ض الي يســـى واحملطـــات  8 ،1حيـــث تياوحـــت بــــني 6604.64 -794.96
ميكيوجيام/لح.
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 ميكبـــات الفســف ر الكليــة وجــدت أنهــا أعلــى بـــكثري مــن احلــدود املســم

بـــها دوليــا (700 – 25

ميكيوجــيام/لــح) بـــاحل ض الي يســى واحملطــات  9& 8&1حيــث تياوحــت بـــني 2551.47 -761.06
ميكيوجيام/لح.

الفلزات الثقيلة:







تياو تيكيز املنجنيز ما بـني (740- 2.8ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  62.6ميكيوجيام/لح.

تياو تيكيز النحاس ما بـني ( 60.15 – 75.4ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 22.5ميكيوجيام/لح.
تياو تيكيز الزن ما بـني ( 91 – 76.88ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 48.5ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز الكيوم ما بـني ( 1.2 – 6.9ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (6.7ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز النيكل ما بـني ( 8.6 - 5.02ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 6.4ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز الكادمي م ما بـني ( 4.8 - 0.99ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 7.5ميكيوجيام/لح).

تيكيز اليصاص ما بـني ( 21.86 – 75.8ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية



تياو



تياو تيكيز الز بـق ما بـني ( 0.47 – 0.02ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 0.77ميكيوجيام/لح.

(26.6ميكيوجيام/لح).

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

 تياوحت جمم ع تيكيزات ميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر ( )PCBsمابـني (2.65
نان جيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 4.9نان جيام/لح).

– 77.52

 وتياوحت تيكيزات ميكبـات املبـيدات الكلية ( )TPما بـني ( 20.5 – 7.2نان جيام/لح) بـمت سا عام (6.75
نان جيام/لح).

اهليدروكيبـ نات البـحولية الكلية -:
تياو

مت سطات الحكيز الكلى للم اد اهليدروكيبـ نية ذات األصل البـحوىل مابـني (4 –0.82

ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام ( 7.8ميكيوجيام/لح).

الدال ل البـكتريةة (الق ل ا الكلية – البـيازةة  -السبـحية) -:

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 البـحرية وجد أا احملطة رقم ( 7شيق املزرعة) احملطة رقم ( 2غيبـ املزرعة)
سجلت أعداد كبـرية من البـكحةا فى احلدود املسم

بـها وتعتبـي نظيفة

 مجيع احملطات فى احل ض الي يسى ( )6 ،5 ،4 ،6واحملطة ( )1فى احل ض اجلن بـى الغيبـى سجلت
أعداد عالية من البـكحةا تف ق احلدود املسم

بـها وتعتبـي شدةدة التل ث ماعدا احملطات ( )8فى

احل ض اجلن بـى الغيبـى واحملطات ( )70 ،9فى احل ض الشماىل الغيبـى كانت أعداد البـكحةا فى
احلدود املسم

بـها وتعتبـي نظيفة
6

 .2فى ميابـى األمساك فى مياه البـحرية
 املزرعة السمكية فى احملطة رقم ( 7شيق املزرعة) ورقم ( 2غيبـ املزرعة) فى شيق البـحرية سجلت
أعداد كبـرية من البـكحةا تف ق احلدود املسم

بـها وتعتبـي مل ثة

 مجيع احملطات فى احل ض الي يسى ( )6 ،5 ،4 ،6واحملطة ( )8 ،1فى احل ض اجلن بـى الغيبـى
واحملطة ( )9فى احل ض الشماىل الغيبـى سجلت أعداد عالية من البـكحةا تف ق احلدود املسم
بـها وتعتبـي شدةدة التل ث ماعدا احملطة ( )70فى احل ض الشماىل الغيبـى كانت أعداد البـكحةا
فى احلدود املسم

بـها وتعتبـي نظيفة.

اهلا مـات النبـاتيـة

ن عية اهلا مات

ت زةع وكثافة اهلا مات النبـاتية بـاملزرعة السمكية ( احملطتني )2،7


يةـف  2070و  61 ، 65( 2077نـ ع علـل

سجل بـها  69ن ع من اهلا مـات النبــاتية وهـل تقيةبــا مثـل ماسـجل

الت ايل) انتمت اىل مخف جمم عات وهى الدةات مات والطحالبـ اخلضياء والطحالبـ اخلضياء املزرقة وثنا يـة السـ ط و
االة جلينات وكاا مت سا االنتاجية بــاملزرعة  670 x 60.846وحـدة  /لـح  ،وةعتبــي هـ ا احلـ ض االقـل انتاجيـة

االح اض.


وكانت السيادة للدةات مات تليها الطحالبـ اخلضياء وبـنسبــة  % 72.49 ، % 62.70علـى التـ اىل مـن اعمـ ع الكلـى
للها مات املزرعة السمكية وه ا عكف ماسـجل

اخلضياء املزرقة ولكن مشابـه ملا سجل


يةـف  2070حيـث كانـت السـيادة للـدةات مات ةليهـا الطحالـب

يةف .2077

اما الدةات مات فمثلت بــ  21ن ع وهل أعلـل قلـيال ممـا سـجل

يةـف  79( 2070ن عـا) و يةـف  27( 2077ن عـا)

وبـكثافة قدرها  670 x 6.945 ، 670 x 64.664وحدة  /لح فى احملطتني 7و 2على الت اىل حيث لـ ح اا الكثافـة فـى
احملطة (  ) 2قليلة جدا عن احملطة ( )7مثل الطحالبــ اخلضـياء وانتشـي نـ عى  Cyclotella spp., Nischia sppبــاءضافة

إيل  Thalassiosira rotulaبـاملزرعة.


مت رصد مخسة أن ع من الطحالبـ اخلضياء بـقيمة عددةة قدرها  70x7.675 ، 70x 6.692وحـدة  /لـح فـى احملطتـني
6

6

7و 2على الت اىل وةالح اا الكثافة فى احملطة رقم (  ) 2ح اىل مخف الكثافة فى احملطة (  ، ) 7كاا الن ع االكثي انتشارا

بـاملزرعة ه Chlorella :


اما الطحالبــ اخلضـياء املزرقـة فمثلـت  % 70.19مـن جممـ ع اهلا مـات بــاملزرعة وبــمت سا  670x6.628وحـدة/لـح



ليـة  /لـح وبــثالث انـ اع وسـادها

وبـن عني سادهما . Merismopedia punctata

اما الطحالبـ ثنا يـة السـ ط فمثلـت بــ  % 72.98وبــمت سا قـدره 70x4.006

. Gonyaulax catenata


وبـالنسبـة لكة جلينــات فسجلت بـن عني
يةف  2070و  2077فلم تسجل

حمطة ( )7وبـن ع واحد

حمطة ( )7وسجلت

6

حمطة ( )2وبـنسبـه  % 7.65خمالفـة ملـا سـجل

حمطة ( )2بـثالث أن اع وبـنسبـة ضئيلة

علل التل ث العض ى بـاملزرعة بـاءضافـة لظهـ ر اليوتيفـيا الدالـة علـى التلـ ث

حمطة (.)2

ت زةع وكثافة اهلا مات النبـاتية بـاحل ض الي يسى ( حمطات  6و  4و  5و ) 6

7

املزرعـة وتـدل

احملطـة ( )7و كـ ل النمـات دا



سادت الطحالبـ اخلضياء ه ا احل ض ومثلت بـ  % 52.15وةليهـا الـدةات مات بــ  % 79.48أمـا الطحالبــ اخلضـياء

املزرقــة فمثلــت  % 6.77مــن اعم ـ ع الكلــى للها مــات بـــه وبـــكثافة قــدرها 70x707.010، 670x216.686
70x67.127



6

،

6

لية  /لح على الت اىل.

اما الطحالبـ اخلضياء كانت أعلى قيمـة هلـا فـى حمطـة ( )5وبــقيمة قـدرها  670x941.551وحـدة  /لـح وسـادها

 Crucigenia spp. ، Scenedesmus spp , Chlorella spوبـلغ عدد االن اع  28ن عـا مـن الطحالبــ اخلضـياء بــه ا
احل ض وأقل كثافة سجلت



حمطة ( )6بـ  670x72.291وحدة/لح.

سجلت الدةات مات اعلى كثافة هلا فى حمطة ( )5اةضا وبـقيمة قدرها 70x262.615

بـ 70x726.096

6

6

لية  /لح وتلتها حمطـة ()6

لية  /لح وسادهما ال  Cycotella spp.واقل انتاجية من حمطة ( )6وعم ما ساد الن ع السابـق

ذكيه ه ا احل ض بـاالضافة اىل انتشار Nitzschia sppوبـلغ عدد االن اع بـــه  22ن عا من الدةات مات.



اما الطحالبـ اخلضياء املزرقة فقد مثلت بـنسبـة قـدرها  % 6.77وكثافـة  670x67.127وحـدة  /لـح حيـث سـجلت
أعلل قيمة

احملطة ( )5وبـقيمة عددةة قدرها  670x89.615وحدة/لح واقل قيمة هلا سـجلت فـى حمطـة ( )6وقـد

سجلت بـه ا احل ض  76ن عا من الطحالبـ املزرقة وكاا اهمها انتشارا . Oscillatoria limnetica



بـينما االة جلينات وثنا ية الس ط فسجال قيمة قدرها  66.654و 70x18.697

6

لية  /لح لكل منها على التـ اىل

وبـنسبـة  % 6.49و  % 75.71لكـل منهمـا  ،كمـا سـجل  1أنـ اع مـن االة جلينـات أكثـيهم انتشـارا Euglena

 Phacus anomla ، rostiferaفـى احملطـة ( )5كمؤشـي للتلـ ث العضـ ى وأربــع أنـ اع مـن ثنا يـة السـ ط ومت

تسجيله فى احملطات ( 6و )5وظهـيت النمات دا فى احملطـات ( 6و  )4كمؤشـيعلل التلـ ث.


وعلى ذل فقد مت تسجيل مخف جمم عات من الطحالبـ فى احل ض الي يسى و  14ن عا وبـمت سا كثافة قدرها

 670x578.878وحدة  /لح وهى تلل احل ض اجلن بـل الغيبـل )(S.W.b

كثافة وت زةع اهلا مات النبـاتية بـاحل ض اجلن بـى الغيبـى ( حمطو  1و )8

الكثافة كما فـى فى ه ا امل سم.

 مت تسجيل مخف جمم عات من الطحالبـ فى ه ا احل ض اةضا وهـى الـدةات مات والطحالبــ اخلضـياء والطحالبــ
املزرقة وثنا ية الس ط واالة جلينات كما سجل  52ن عـا من هـ ه الطحالبــ وبــمت سا انتاجيـة 70x886.112

وحدة  /لح وه األعلل كثافة

 سـادت الطحالبــ اخلضـياء

6

األح اض .

هـ ا احلـ ض وبـنسبــة  % 52.65مـن جممـ ع اهلا مـات بــه ومثلــت بــ  22ن عــا

وبـمت سا كثافة قدرها 70x466.864

6

لية  /لح حيث سجلت احملطة ( )8كثافة حـ ايل أربــع أضـعاف احملطـة ()1

وقد سادت احملطتني Chlorella sp.و . Crucigenia spp. ، Scenedesmus spp.

 تلتها الدةات مات

كثافة 70x661.282

6

ه ا احل ض وبـنسبـة  % 68.06من جممـ ع اهلا مـات بــه ومثلـت بــ  79ن عـا وبــمت سا
لية/لح وسجلت احملطة ( )1كثافة بـح ايل ضعف احملطة ( )8وقد سادت احملطتـني Cyclotella

 spp.و . Nitzshia spp.

 اما الطحالبـ اخلضياء املزرقة فسـجلت نسبــة  % 8.16مـن جممـ ع اهلا مـات بــاحل ض وبــمت سا كثافـة قـدره
 670x11.665وحدة  /لح وبـعدد انـ اع  1فـى حمطـو ( 1و  )8وكـاا  Merismopedia punctataو M. minima

هما املنتشياا من الطحالبـ اخلضياء املزرقة اصة فى احملطة (. )1

 اما االة جلينات فسجلت بـنسبـة ضعيفة وهـل  % 0.69وبــمت سا كثافـة  6.416ليـة  /لـح وهـى املؤشـيعلى
التل ث بـه ا احل ض وسجـل بــه ن عني هما  Euglena minimaو E. acus

حمطة ( )1اةضا كما ذكي

وه ا مؤشي على تل ث حمطة (.)8( ، )1

احملطة ( )8والن ع الثـانل سـجل

 امــا ثنا يــة االسـ اط فســجلت اةضــا نسبـــة قليلــة  % 0.71وبـــمت سا كثافــة  7485ليــة  /لــح وبـــن عني همــا
 Gonyaulax catenataو  Prorcentrum marinaفى حمطة ( )8فقا.

 كما سجلت اليوتيفيا عند حمطة ( )1وال  Ciliophoraعند حمطة ( )8كمؤشي علل التل ث اةضا.

ت زةع وكثافة اهلا مات النبـاتية بـاحل ض الشماىل الغيبـى فـى حمطو ( 9و )70

8

 سجل بـه ا احل ض  69ن عا من اهلا مات انقسمت اىل مخف جمم عات اةضا هم الدةات مات والطحالبـ اخلضـياء
واخلضياء املزرقة وثنا ية الس ط واالة جلينات وكاا مت سـا الكثافـة بــه  670 x86.608وحـدة  /لـح حيـث تلـت

احل ض الي يسل

الكثافة .

 كانــت الطحالبـــ اخلضــياء هــل الســا دة فســجلت بـنسبـــة  % 50.59وســجلت بـــكثافة أعلــل فــى حمطــة ()70

 670x51.090وح ـدة/لــح وســادتها Chlorella sp.و  Scenedesmusو  Crucigenia spp.امــا احملطــة ( )9فســادها

 Chlorellaاةضا وبـكثافة  670x21.500وحدة  /لح تقدر بـح ايل نرصف قيمة احملطة ( )70وعم مـا سـجلت  76ن عـا

وبـمت سا كثافــة  670x42.295وحدة/لح

 تلتها الدةات مات

ه ا احل ض.

السيادة بـه ا احل ض حيث مثلت بـنسبـة  % 65.18من جممـ ع اهلا مـات بــه ا احلـ ض

وبـمت سا كثافة قدرها  670x29.972وحدة  /لح وسجل هلا  75ن ع وسادت احملطتـني الــ  Cyclotella sppتليهـا
 Nitzschia spp.من الدةات مات .

 اما الطحالبـ اخلضياء املزرقة فسجلت بـنسبـة اقل من اخلضياء والدةات مات وقدرها  % 8.27من جممـ ع اهلا مـات
بـه ا احل ض وبـمت سا كثافة  670x6.866وحدة /لح كما مثلت بـ  6ان اع وكانت كثافتها اعلى فى حمطة()70
عن ( )9بـح اىل أكثي من ثالث أضعاف وقد سجلت  Oscillatoria limneticaو بـكثافة أعلل

اما  Lyngbyaفسجلت
ح ض (. )70

حمطـة ( )70عـن ()9

حـ ض ( )9و  Merismopedia spp.و  Chroococcusو  Microcystis sp.و Spirulina sp.

 بـالنسبـة لكة جلينات فسجلت بـنسبــة  % 7.22وبــكثافة  7079ليـة  /لـح بــه ا احلـ ض وبــن عني همـا E.
minima

احملطتني و Phacus triqueter

حمطة ( )9وه ا مؤشي علل تل ث احل ض.

 أمـا ثنا ية الس ط فسجـلت بـنسبــة ( )% 4.27وبـمت سـا كثافـة قدرهـا  6579ليـة  /لـح وسجـلت فى حمطــة
( )70بـنـ ع واحـد هـ  Gymnodinium splendensو
 sp.و . Prorocentrum sp.

 سجلت Ciliophora

احملطتني  9و  70واليوتيفيا

حمطة ( )9بـثالث أن اع هم الن ع السابـق و Gonyaulax

حمطة ( )9كمؤشي علل تل ث ه ا احل ض.

اهلا مات احلي انية

 أظهيت النتا ج أا منطقة احل ض اجلن بل الغيبل هل أعلى املناطق إنتاجية للها مات احلي انية مبت سا
قدره  670 x715.5كا ن/مح 6بينما كانت منطقة املزرعة السمكية أقل املناطق إنتاجية مبت سا قدره 70.5
ً
ً
 670xكا ن/مح .6كما أظهيت النتا ج تباةنا واضحا الكثافة العددةة للها مات احلي انية احملطات التل

متثل كل من األح اض األربعة حيث سجلت احملطة رقم  1والتل متثل أول ح ض  5000فداا أعلى إنتاجيـة

قدرها  670 x621كا ن/مح 6بينما اخنفضت اءنتاجية إىل أقل قيمة على مسـت ى البحـرية علـى اءطـالق

احملطة رقم  2والتل متثل آ ي مزرعة  7000فداا (احلباسات) ( 670 x8كا ن/مح .)6كما سجلت احملطة رقـم 5

والتل متثل نرصف ح ض  6000فداا إنتاجية عالية مقارنة بباقل حمطـات احلـ ض الي يسـل حيـث بلغـت

 670 x269كا ن/مح. 6

ً
 من ناحية الحكيب الن عل للها مـات احلي انيـة فقـد سـجلت الدراسـة  79ن عـا مـن اهلا مـات احلي انيـة
تنتمل إىل  74جنف مثلتها ستة جمم عات حي انيـة هـم :األوليـات ( ،)Protozoaالدةـداا (،)Nematoda

العجليات الدواره ( ،)Rotiferaالرصدفيات ( ،)Ostracodaمتفيعات القـيوا ( ،)Cladoceraجمـدافيات األرجـل
( ، )Copepodaوقد نالح سيادة جمم عة العجليات الدوارة ()Rotifera

معظم احملطـات بـالبحرية ماعـدا

احملطات أرقام  70 ،4حيث سادت جمم عة الرصـدفيات ( ،)Ostracodaجمـدافيات األرجـل ( )Copepodaعلـى

الت ايل .
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ً
 وقد مثلت جمم عة العجليات الدوارة بأكرب عدد من األجناس ( 8أجناس) أكثيها شي عا جـنف Brachionus
ال ي ةعترب أحد دالالت التل ث العضـ ي

البيئـة املا يـة ةليـه جـنف  .Polyarthraوقـد مثلـت كـل مـن

األوليــات ( )Cladocera( ،)Protozoaمتفيعــات القــيوا ،جمــدافيات األرجــل ( )Copepodaجبنســني .وتعتــرب

جمم عة الدةداا ( )Free living nematodsأحد دالالت التل ث العض ي

احملطات أرقام .9 ،6 ،4 ،6

البيئـة املا يـة وقـد ت اجـدت

احلي انات القاعيـة

أظهيت نتا ج دراسة رس بـيات القاع اعم عة من بـحرية مية ط عن ت اجد  72ن عا من أحياء القاع احلية

الل

يةف  2072؛ ممثلة لـ  5جمم عات وهى:الدةداا عدمية األش اكOligochaetaوالدةداا عدةدة األهالب

( Polychaetaن عا واحدا لكل جمم عة) ،و  6أن اع من القشيةات ،Crustaceaومثلت جمم عة احلشيات بكل من
الط ر الريقى  Chironomus larvaeوالع ارى املكبلة  ،Chironomus capsulesبينما اشتملت جمم عة

البطنقدميات  Gastropodaمن الي

ةات على  5أن اع.

احتلت جمم عة احلشيات م قع السيادة بني أحياء القاع فى البحرية؛ الستح اذها على النسبة األعلى من

الكثافة الكلية والو وصلت إىل %8181؛ نتيجة للزةادة اهلا لة فى عدد أفياد الع ارى املكبلةباحملطة ( )70باحل ض

الشماىل الغيبى ،بينمااخنفضت نسبة مشاركة باقى اعم عات كثريا ،وتقدمتها جمم عة القشيةات بنسبة
 ،%585ةليها البطنقدميات ،ثم الدةداا عدةدة األهالب وأ ريا الدةداا عدمية األش اك ( 686و  682و  ،% 0806على

الحتيب).

النبـاتات املا ية

 حمطات  6و  4و  5و  : 6ت اجد ورد النيل  Eichhornia crassipesسا دا مبفيده

 حمطة  :8جبانب سيادة ورد النيل سجلت النباتات املغم رة ن عني هما :خنش ش احل ت Ceratophyllum
 demersumو و Cabomba caroliniana

 حمطة  :9سجلت النباتات الطافية و املستعمية ورد النيل water hyacinthsو ف املاء water cress

) (Pistia stratiotesو أةضا النبات املغم ر ح رةة املاء الش كية  Najas marinaال ى ت اجد بكثافة كبرية

 حمطة  :70ت اجد ن عني من ح رةة املاء و هما  Najas marina :ال ى ساد بكثية عن Najas flexilis

تشري نتا ج يةف  2072للنباتات املا ية فى حبرية مية ط اىل استميار التل ث فى احل ض الي يسى ،حيث
ساد فى مجيع حمطاتها ( 5 ،4 ،6و  )6والنبات املستعمي ورد النيل  Eichhornia crassipesوال ى ةتحمل

التل ث العاىل ،الناتج من القاء الرصيف الزراعى و الرصحى .وفى احل ض اجلن بى الغيبى (حمطة  )8رصدت
النباتات املغم رة خنش ش احل ت  Ceratophyllum demersumو  Cabomba carolinianaوهما ةتحمالا

التل ث .وفى احل ض الشماىل الغيبى رصدت النباتات الطافية مثل ف املاء  Pistia stratiotesو بعض ورد
النيل وهما ةتحمالا التل ث .وسجلت أةضا فى نفف احل ض النبات املغم ر ح رةة املاء الش كية Najas

 marinaبكثافة كبرية ،مما ةدل على التحسن الن عى فى مياه ه ا احل ض ال ى ةقع أمام حمطة التنقية

الغيبية .وفى احملطة  70ت اجد صنفني من ح رةة املاءNajas marina :و  ،N. flexilisوه ا ةدل على حتسن
ن عية املياه باملقارنة باحل ض الي يسى لبحرية مية ط.
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