وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص الرحلة احلقلية نوفمرب 2102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
حبرية الريان

ك/محمود درويش

1

مقدمـة

وادي الريان منخفض كبري من احلجر اجلريى األيوسيىن يبغ مووس افخفاهـ 34م حتـ
سال الب ر ويتوقبل وادي الريـان وـوا

وأقصى نقاة افخفاض عغى متووى 43م حت
ً
الصرف الزراعي سنويا متثل ووا  4/1الصرف الزراعي حملافظة الفيوم.
تكون

متـووى سـال الب ـر

 052مغيـون م 4مـن ميـا

الب ريتان الصناعيوان يف وادي الريان يف عام  1134عندما مت غمر منخفض ص راوي بفائض ميا الصرف

الزراعي عن طريق إنشاء قناة مكشوفة ميود طوهلا إىل ووا

متووى امليا اجلوفية يف املناطق احملياة بب رية قارون.

1كم وتوصل بنفـق طولـ وـوا

5.5كـم وللـخل ضفـض

تعورب مناقة وادي الريان مب افظة الفيوم حممية طبيعية مبوجب قرار التـيد رئـيجم سغـجم الـو راء رقـم 134

لتنة  1151واملعدل بالقرار رقم  0153لتنة  1113وتبغ متاووها ووا
الب رية

املتال األول

احملاة

وصف املوقع

1

أمام مصرف الوادى

0

أقصى شرق املتال األول

4

وس املتال األول

5

أمام القناة املوصغة بني املتا ني

4

أمام مدخل امليا لغمتال الثانى

3

وس املتال الثاني

3

املتال الثاني

 1351كم.0

أقصى غرب املتال األول

أقصى غرب املتال الثاني

5

جنوب املتال الثاني

1

أقصى اجلنوب عند اجلزر الرمغية فى

12

املتال الثانى

2

اضصائص اهليدروكيميائية

النوائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

ُ

أقـل

تراوو درجة احلرارة املتجغة يف الدراسة احلالية بني ( 04.0 –02.3درجة مئوية) وقد سـجغ
ُ
قيمة يف حماة (12أقصى اجلنوب عند اجلزر الرمغية فى املتال الثانى)؛ بينما سجغ أعغى قيمة

يف حماة ( 4وس املتال األول) .مبووسـ (  00.54و 01.44درجـة مئويـة) باملتـال األول والثـاني
عغى الووا  ،متجال مووس عام يف املتا ني ( 00.11درجة مئوية).

شفافية امليا

مت تتـجيل أقـل قيمـة يف حماـة ( 1أمـام مصـرف

تراوو الشفافية ما بـني (052-52سـم) ويـ
ُ
الوادي) ،بينما سجغ أعغى قيمة يف حماة ( 4أمام مدخل امليا لغمتال الثاتى) .مبووس ( 53و
 152سم) باملتال األول والثاني عغى الووا  ،متجال مووس عام يف املتا ني ( 104.3سم).

املغووة

ً
ً
تفاوت درجة املغووة تفاوتا واه ا بني املتا ني ،وي تراوو املغووة ما بـني ( 11.40-1.30جـم /
ُ
لرت) وكان أقل قيمة يف حماة ( 1أمام مصـرف الـوادي) .بينمـا سـجغ أعغـى قيمـة يف حماـة 12

(أقصى اجلنوب عند اجلزر الرمغية فى املتال الثانى) مبووس (  1.45و  15.45جم  /لرت) باملتال
األول والثاني عغى الووا  ،مبووس عام يف املتا ني ( 12.21جم  /لرت).

درجة الووصيل الكهربي

تراوح الووصيل الكهربى ما بني ( )05.5-0.54مغغى سيمن /سم وكانـ

اقـل قيمـ عنـد احملاـة 1

واعغى قيم عند حماة ( ،)12مبووس ( 0.54و 05.5مغغي سيمن/سم) باملتال األول والثاني عغـى

الووا  ،متجال مووس عام يف املتا ني ( 15.33مغغي سيمن/سم).

تركيز أيون اهليدروچني )(pH

قـيم تركيـز أيـون

الدراسة أن ميا حبريات وادي الريان تقع يف اجلانب القغـوي وتراووـ
أوه
ُ
اهليدروجني لغميا بني ( .)5.3 – 5.01وقد سجغ أقل قيمة يف حماة ( 3شرق املتال الثاني أمـام
صرف املزارع التمكية) وأعغى قيمة يف حماة ( 0أقصى شـرق املتـال األول) مبووسـ (  5.4و)5.03
باملتال األول والثاني عغى الووا  .مبووس عام يف املتا ني .5.33

األكتچني الذائب )(DO
ُ
تراوح تركيز األكتچني الذائب بني ( 13.4 – 12.45مغيجرام/لرت) وقد سجغ

أقل قيمـة يف حماـة 4

(أمام مدخل امليا لغمتال الثاتى) وأعغى قيمة يف حماة ( 3أقصى غرب املتال األول)  ،مبووسـ

ك/محمود درويش

3

( 14.51و 11.40مغيجرام/لـرت) باملتـال األول والثـاني عغـى الوـوا  ،مبووسـ عـام يف املتـا ني
(10.30مغيجرام/لرت).

األكتچني املتوهغخل بيولوجيا )(BOD

ُ

ً
تراوح قيم األكتچني املتوهغخل ويويا بـني ( 3.53 -0.43مغيجـرام/لـرت) وقـد سـجغ

أقـل قيمـة يف

حماة ( 5أقصى غرب املتال الثـاني) وأعغـى قيمـة يف حماـة ( 1أمـام مصـرف الـوادى) ،مبووسـ

( 4.44و 4.05مغيجرام/لرت) باملتال األول والثاني عغى الووا  ،ومووسـ عـام يف املتـا ني (4.34
مغيجرام/لرت).

األكتچني املتوهغخل كيميائيا )(COD
تراوو

ُ

قيم األكتيجني املتوهغخل كيميائيا بني ( 41.25– 13.51مغيجـرام/لـرت) وقـد سـجغ

أقـل

قيمة يف حماة ( 4وس املتال األول) وأعغى قيمة يف حماة ( 5أمام القناة املوصغة بـني املتـا ني)،

مبووسـ ( 05.10و 03.45مغيجــرام/لــرت) باملتــال األول والثــاني عغــى الوــوا  ،مبووسـ عــام يف
املتا ني (  03.33مغيجرام/لرت).

الكربيويدات )(H2S

توجد الكربيويدات يف املاء يف صورة كربيويـد اهليـدروچني الـذي ينـوج مـن حتويـل الكربيوـات إىل

كربيويدات لغ صول عغى األكتچني بواساة البكورييا الكربيوية املوجـودة يف الرسـوبيات .أوهـ
الدراسة احلالية عدم وجود الكربيويدات يف ميا حبرية .

مبقارنة املووساات التنوية لبعض املوغريات اهليدروجرافية خالل الدراسة احلالية مبثيالتها من
ً
املتوويات املتموح بها دوليا وجد اآلتى:
 سجل األس االيدروجيىن ) (pHمتوويات يف ودود املتموح بها ( )4.2-1.2جبميع مواقع
الب رية.

ً
 سجل االكتجني الذائب يف ودود املتوويات املتموح بها دوليا ( 10.4-3مغيجرام/لرت) جبميع
مواقع الب رية.

ً
 سجل االكتجني املتوهغخل بيولوجيا ( )BODيف ودود املتوويات املتموح بها دوليا ( أقل من 4
مغيجرام/لرت) جبميع مواقع الب رية.

الكغورفيل أ ،املواد العالقة الكغية واألمالح املغذية
الكغورفيل-أ

تراوح الكغورفيل ما بني اقل قيمة (  03.3- 14.34ميكروجرام/لرت) وسجغ

اقل قيم عند احملاـ 3

جنوب املتال الثانى وأعغى قيمة عند النقا  ، 12مبووس عام لغب رية  00.3ميكروجرام/لرت .

املواد العالقة الكغية)(TSM

4

تراوو

تركيزات املواد الكغية العالقة بـني (  10.03ـ  00.3مغيجـرام/لـرت ) فـى حماـة ( 12أقصـى

اجلنوب عند اجلزر الرمغية فـى املتـال الثـانى) وحماـة ( 1أمـام مصـرف الـوادى) عغـى الوـوا

مبووس ( 14.13و 13.53مغيجرام/لرت) باملتال األول والثاني عغى الووا .

مبقارنة نوائج املووس

التنوى لغكغوروفيل-أ واملواد العالقة الكغية والذى مت احلصول عغي خالل

الدراسة احلالية وجد الواىل:

 متوويات الكغوروفيل-أ وجدت فى احلدود املتموح بها دوليا (  132 -5.2ميكروجرام/لرت) يف
مجيع احملاات ما عدا احملاة رقم ( 0وس املتال الثاني).
 املواد العالقة الكغية وجدت فى احلدود املتموح ( 05مغيجرام/لرت) جبميع حماات املتا ني
(مووس عام  15.51مغيجرام/لرت).

االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات لائبـة فى امليـا الابيعيـة وتعوـرب هـذ املركبـات املصـدر الرئيتـى
لوغذيـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والا الـب كمـا
تعوبـر أساسيـة فى عمغيـة الومثيـل الغذائـى لغنباتـات واحليوانـات فـى هـذ البيئـة وهذ األمالح

عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية وسغيكات.
االمونيا )(NH4-N
سجغ

األمونيا ما بني ( 2.401 –2.020مغيجرام/لرت) وقد سجغ

املتال الثاني) .بينما سجغ
مبووس

أقل قيمة يف حماة ( 1وس

أعغى قيمة يف حماة ( 4أمام مدخل امليا لغمتال الثاتى).

( 2.354و 2.442مغيجرام /لرت) باملتال األول والثاني عغى الووا

ومبووس

عام يف

املتا ني ( 2.325م مغيجرام /لرت).
النورييوات NO2-N

تراوح تركيز النيرتيوات بني ( 55.45 – 1.25ميكروجرام/لرت) وقد سجغ

(3أقصى غرب املتال األول)؛ بينما سجغ

أعغى قيمة يف حماة ( 1أمام مصرف الوادي) .مبووس

( 12.55و  15.50ميكروجرام/لرت) باملتال األول والثاني عغى الووا
( 11.35ميكروجرام/لرت).
النرتات )(NO3-N
ك/محمود درويش

أقل قيمة يف حماة

5

مبووس عام يف املتا ني

تراوح تركيز النرتات بني ( 2.303 –2.120مغيجرام /لرت) وقد سجغ
املتال األول) .بينما سجغ

أقل قيمة يف حماة ( 4وس

أعغى قيمة يف حماة ( 1أمام مصرف الوادي) .مبووس

و 2.140مغيجرام /لرت) باملتال األول والثاني عغى الووا

ومبووس

(2.113

عام يف املتا ني (2.143

مغيجرام /لرت).
مركبات الفوسفور

يعورب الفوسفور عنصر اساسى لغكائنات املائية ومنوهم .نظرا الن الفوسفور عنصر غري غا ى ويوجد

فى الابيعية عغى هيئة امالح فوسقورية غري لائبة لذلخل فهو بابعية احلال يوجد برتكيزات
قغيغة فى البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور فى املتا ات املائية نويجة لغصرف الص ى او
الصرف الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.
الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوح تركيز األورثوفوسفات بني ( 03.5 – 10.1ميكروجرام/لرت) وقد سجغ

(0أقصى شرق املتال األول) .بينما سجغ
الرمغية فى املتال الثانى) ،مبووس
عغى الووا

أعغى قيمة يف حماة ( 12أقصى اجلنوب عند اجلزر

(  13.50و  00.33ميكروجرام/لرت) باملتال األول والثاني

مبووس عام يف املتا ني ( 15.35ميكروجرام/لرت).

الفوسفور الكغى

تراوح تركيز الفتفور الكغي بني ( 44.22 – 42.22ميكروجرام/لرت) وقد سجغ

(5أمام القناة املوصغة بني املتا ني)؛ بينما سجغ
مبووس

أقل قيمة حماة

أقل قيمة يف حماة

أعغى قيمة يف حماة ( 1أمام مصرف الوادي)،

( 35.10و 34.54ميكروجرام/لرت) باملتال األول والثاني عغى الووا

مبووس

عام يف

املتا ني ( 35.53ميكروجرام/لرت).
التيغيكات الفعالة )(SiO4-Si

تراوح تركيز التغيكات بني ( 11.34 – 5.34مغيجرام/لرت) وقد سجغ

القناة املوصغة بني املتا ني)؛ بينما سجغ

مبووس

أقل قيمة يف حماة (5أمام

أعغى قيمة يف حماة (5أقصى غرب املتال الثاني) ،

(  1.53و 15.21مغيجرام/لرت) باملتال األول والثاني عغى الووا

املتا ني ( 14.14مغيجرام /لرت).

6

مبووس

عام يف

مبقارنة املووس التنوى لغموغريات املخوغفة والىت مت احلصول عغيها مبيا حبرية الريان خالل

الدراسة احلالية مبثيالتها من املتوويات املتموح بها دوليا وجد اآلتى:

 األمونيا وجدت فى احلدود املتموح بها دوليا ( 0.0 - 2.225مغيجرام) (مووس
مغيجرام /لرت).

عام 2.325

 النيرتيوات وجدت فى احلدود املتموح بها دوليا ( 42.2 – 5.2ميكروجرام/لرت) مبووس عام
 11.35ميكروجرام/لرت).

 النرتات وجدت عامة أقل من احلدود املتموح بها ( 13.3 – 12.2مغيجرام/لرت) يف مجيع قااعات
املتا ني (مووس عام  2.143مغيجرام /لرت).

 مركبات الفتفور الفعال فى احلدود املتموح بها دوليا ( 44 - 14ميكروجرام/لرت) جبميع
قااعات املتا ني

 مركبات

الفتفور

الكغية

وجدت

احلدود

يف

املتموح

بها

دوليا

ميكروجرام/لرتفوسفور) يف مجيع احملاات (مووس عام  35.54ميكروجرام/لرت).

(05

–

122

الفغزات الثقيغة

أتضل من نوائج الدراسة احلالي ما يغي:

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 330.5 – 53.5ميكروجرام/لرت) مبووس عام 104.5ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الن اس ما بني ( )0.40 – NDميكروجرام/لرت) مبووس عام 1.54ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الزنخل ما بني ( 11.35 – 3.54ميكروجرام/لرت) مبووس عام 12ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الكروم ما بني (14.4 – NDميكروجرام/لرت)مبووس عام 5.25ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز النيكل مابني ( 00.42 –10.43ميكروجرام/لرت) مبووس عام 15.34ميكروجرام/لرت .
 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (5.1 –0.23ميكروجرام/لرت مبووس عام 4.43ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الرصاص ما بني ( 121.4 -31.54ميكروجرام/لرت) مبووس عام 52.14ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الزئبق ما بني (2.11 – NDميكرجرام/لرت) مبووس عام 2.25ميكروجرام/لرت.

تركيزات مركبات فينيل موعددة الكغور ( )PCBsواملبيدات

تراوح سموع تركيزات مركبات املبيدات الكغية ( )TPوتركيزات مركبات فينيل موعددة الكغور

( )PCBsمابني  0.44نانوجرام/لرت ( )R 3إىل  4.15نانوجرام/لرت ( )R2مبووس  3735نانوجرام/لرت،
 0715نانوجرام/لرت ( )R7إىل  4753نانوجرام/لرت ( )R2مبووس  3733نانوجرام/لرت بعينات ميا حبرية

الريان عغى الرتتيب.

اهليدروكربونات البرتولية
ك/محمود درويش

7

تراوح مووساات الرتكيز الكغى لغمواد اهليدروكربونية الذائبة فى ميا الب رية مابني (2.1-2.40

ميكروجرام/لرت)وسجغ

اقل قيم عند حماة 12واعغى قيم عند حماة  3مبووس

عينات الب رية يبغ  2.50ميكروجرام/لرت.

امليكروبيولوجى (القولون الكغية -الربا ية – التب ية)
تشري نوائج الدراسة إ

فى الب رية األوىل تراوو

أن العدد االووماىل لغبكرتيا الدالة عغى الوغـو

كغى جلميع

مبخغفـات الصـرف الصـ ى

بني 012 × 54 - 012 ×3و 012× 01 - 11و 412× 34 - 012 × 05خغيـة /

 122سم 4لبكرتيا القولون الكغية والربا ية والتب يات الربا ية عغى الوواىل  ،أما بالنتـبة لغب ـرية
الثانية فقد تراووـ

أعـدادها بـني 412× 11 - 32و 012× 34 - 15و 412×15 - 012× 3خغيـة 122 /

سم 4لبكرتيا القولون الكغية والربا ية والتب يات الربا يـة عغـى الوـواىل و تشـري النوـائج أن أعغـى
متووى لغوغو

سجل فى احملاة رقم ( 1أمام مصرف الوادى) وللخل يرجع اىل تأثرها مبيـاة مصـرف

الوادى املغوثة مبخغفات الصرف الص ى .وكذلخل من املالوظ أيضا يـادة أعـداد البكرتيـا الدالـة عغـى

الوغو

امليكروبى فى احملاة رقم  4فى بداية الب رية الثانية وللخل قد يرجع اىل يادة فـى األنشـاة

التياوية فى مناقة الشالل وكذلخل سجغ

يـادة أيضـا فـى احملاوـني رقـم  1و  ،12وللـخل بتـبب

انوشار املزارع التمكية ،مما قد يؤدى اىل تترب ميا الصرف اىل الب رية ومن املالوظ يـادة أعـداد

التب يات الربا ية عن أعداد بكرتيـا القولـون الربا يـة وللـخل لزيـادة قـدرتها عغـى حتمـل الظـروف

البيئية.

وعند تابيق معايري اجلودة لغميا فان أعداد البكرتيا الدالة عغى الوغو

فـى ميـا حبـريات وادى

الريان ادت عن احلدود املتموح بها  ،فيما عدا احملاة رقم( 4وس الب رية الثانية) واحملاـة رقـم 3

(أقصى غرب الب رية األوىل) واحملاـة رقـم  ( 3وسـ الب ـرية الثانيـة) واحملاـة رقـم  (5أقصـى غـرب

الب رية الثانية) وللخل لبعد هذا املوقع عـن ميـا مصـرف الـوادى والـىت تعوـرب املصـدر الرئيتـى

لغوغو

بالب رية  ،باالهافةاىل بعدها عن األنشاة االنتانية.

اهلائمات النباتية

مت رصد  50نوعا من العوالق النباتية بب ريات وادي الريان خالل موسم النوفمرب  0210والوي تنومى إىل مختـة

عائالت أساسية ( 15نوعا من الدياتومات و  01نوعا من الا الب اضضراء املزرقة و  10نوعا مـن الا الـب اضضـراء 0

نوع من التوطيات و  0من الا الب الذهبية) .

أظهرت النوائج الوباين الواهل يف كثافة العوالق النباتية بب ريات وادي الريـان خـالل هـذا املوسـم .سـجغ

كثافة لغعوالق النباتية وقدرها 0045

أعغـى

 12خغية/لرت باحملاة رقم ( 5أمام القناة املوصغة بني املتا ني) بينما كان
3

مثغ

احملاة رقم ( 0وس املتال الثاني) هي األقل كثافة وي

بـ  12 125خغية/لرت .سادت الا الـب اضضـراء
4

املزرقة عن باقي اجملموعات مكونة نتبة قدرها %50.4من اجملموع الكغـي لغعوالـق النباتيـة .بينمـا جـاءت الا الـب
اضضراء يف املركز الثاني مكونا نتبة قدرها  . %10يف وني ان الدياتومات مثغـ
8

املركـز الثالـ

بنتـبة قـدرها %5.3

من اجملموع الكغي لغعوالق النباتية .كما مثغ

لغعوالق النباتية.

التوطيات و الا الب الذهبية نتبة قغيغة جدا مـن اجملمـوع الكغـي

اهلائمات احليوانية

بغ كثافة اهلوائم احليوانية فى املتـال األول بـوادى الريـان وـواىل 013022كـائن/م 4خـالل فصـل اضريـف بينمـا
إفخفض هذا العدد فى املتال الثـاني ويـ

سـجل مووسـ كثافـة  123302كـائن/م .4كـان اعغـى تواجـد لغهـوائم

احليوانية فى احملاـة  0و احملاـة  4فـى كـل مـن املتـال األول والثـانى بكثافـة  555222و  135222كـائن/م 4عغـى
الرتتيب .بينما سجغ

حماة ( 5وس املتال الثاني ) أقل كثافة لغهائمات احليوانية ( 53222كائن/م.)4

املتال االول
شكغ

سموعة

فصل اضريف  .بينما بغغ

بعض سموعة
الوجود .

وواىل  % 50من األعداد الكغية لغهوائم احليوانية فى الب رية األوىل بوادى الريان خالل

نتبة سموعة

الىت كون

املتال الثانى

و

تواجدت سموعىت

وواىل  % 35مـن العـدد الكغـى لغهـوائم احليوانيـة ،إىل جانـب

وواىل % 0من سموعة اهلوائم احليوانية .وكانـ

احليوانات القاعية

سموعـة

فى الب رية الثانية بوادى الريان بنفجم النتبة تقريبا وي

 %40من األعداد الكغية لغهوائم احليوانية وتغوها اجملموعة الغريبالنكوتونية وكون
عدد اهلائمات احليوانية .بينما متثغ

نـادرة

كونا وواىل

هذ اجملموعـة وـواىل  %05مـن

بنتبةوواىل %12فق من العدد الكغى لغهوائم احليوانية .

مت رصد أثىن عشر نوعـا مـن الالفقاريـات القاعيـة بب ـريات وادي الريـان ( 4مفصـغية األرجـل و  4ديـدان وغقيـة و 4

رخويات  ،كما أظهرت النوائج الوباين الواهل يف كثافة الالفقاريات القاعية بب ريات وادي الريان خالل هـذا املوسـم.
وي

سجغ

أعغى كثافة وقدرها  1542كائن/م 0باحملاة رقم ( 3وس املتال الثاني) بينما كان

(وس املتال األول) هي األفقر بهذ احليوانات ( 32كائن/م.)0

احملاوان رقمـي 4

سادت الرخويات باقي اجملموعات مكونة  %52.14مـن اجملمـوع الكغـي لالفقاريـات القاعيـة بينمـا جـاءت يف املركـزين
الثاني و الثال

كل من مفصغية األرجل و الديدان احلغقية مكونا نتبة قدرها  05.14و %.04.25مـن اجملمـوع الكغـي

لالفقاريات القاعية عغى الووا

النباتات املائية

.

 بوقييم الغااء النباتى احلاىل ميكن تقتيم شكل وتو يعات النباتات املائية بب ريات وادى الريان اىل األتى-:
 oالنباتات املغمورة بب ريات وادي الريان وتومثل يف األنواع الوالية:


ديل احلصان



وامول املية



وريش

 oالنباتات النصف مغمورة (املتونقعات املائية ) وتومثل فى االنواع الوالية:
ك/محمود درويش
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نبات احلجنة



-نبات الديجم

 oنباتات املناقة الشاطئية وول الب ريات النامية تومثل فى االنواع نبات الارفا
مسار وصر

.

 oالنباتات الص راوية واملغ ية وول الب ريات تومثل فى  :نبات الرطري األبيض
-الشنان

 -نبات العاقول
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