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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 املثر 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 (3092 – 0993درجة م وةة) مبتوسد عام يف البحرية ( 35935درجة

م وةة).

الشفافية -:

تياوحت شفافية املياه ببحرية قاروا بني ( 065 - 55سم) مبتوسد عام يف البحرية ( 9090سم).

امللوحة -:

تياوحت درجة امللوحة مبياه حبرية قاروا بني (26978 – 33959جم  /لل ) مبتوسد عام يف البحرية ( 22920جةم

 /لل ).

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياور درجة التوصيل ال هيبي ملياه حبرية قةاروا بةني ( 5592 – 36986مللةي سةيمن/سةم) مبتوسةد عةام يف

البحرية ( 55935مللي سيمن/سم).

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتياوحةت قةيم تيكيةز أةةوا اهليةدروجني مليةاه

البحرية بني ( )9950 – 893مبتوسد عام يف البحرية .8966

األكسجني اللائب -:

أوضحت النتائمل تفاوت تيكيز األكسچني اللائب تفاوتا بسيطا بني القطاعات املختلفة للبحرية حيةث تةياور

بني (  0890-8مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 03928مليجيام/لل).

ً
األكسيجني املستهل حيوةا (-: )BOD

ً
أوضحت الدراسة تياور قيم األكسچني املستهل حيوةةا بةني ( 00988 – 0968مليجةيام/لةل) مبتوسةد عةام يف

البحرية  0967مليجيام/لل.

ً
األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD

تياوحت قيم األكسيجني املستهل كيميائيا بني ( 37900 – 32923مليجيام/لل) مبتوسد عةام يف البحةرية (

 30903مليجيام/لل).

ال ربةتيدات -:

ً

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

اللائب يف مياه البحرية طوال العام.

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:
 تياور

قيم ال لوروفيل -أ ( 00590 – 3590مي يو جيام  /للكلوروفيل ) مبتوسد عام للبحرية

03980مي يو جيام  /للكلوروفيل.
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 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت بني ( 003900 – 60900مليجيام/لل مبتوسد عام 80908
مليجيام/لل.

املغةلةات -:

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 ( 09203 – 59552مي يوجيام /لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 5930مي يوجيام

/لل).


تياور تيكيز النيلةتات بني ( 03097 – 3950مي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية (30909



تياور تيكيز النلات بني ( 59385 – 59536مي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 5958مي يوجيام/لل).



تياور تيكيز النيلوچني ال لي بني ( 5092 – 6959مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية (06950

مي يوجيام/لل).

مليجيام/لل).

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:


تةةةياور تيكيةةةز األورثوفوسةةةفات بةةةني ( 2590 –090مي يوجةةةيام/لةةةل) مبتوسةةةد عةةةام يف البحةةةرية (0293
مي يوجيام/لل).



تةةياور تيكيةةز الفسةةفور ال لةةي بةةني ( 26392 – 85907مي يوجةةيام/لةةل) مبتوسةةد عةةام يف البحةةرية (029905
مي يوجيام/لل).

السلي ات الفعالة -:

تياور تيكيز السيلي ات بني ( 8908 – 2908مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 0966مليجيام/لل).

الفلزات الثقيلة:

تيكيز

احلدةد



تياور



تياور تيكيز املنجنيز ما بني ( 00995 – 39مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 63938مي يوجيام/لل).

(202990مي يوجيام/لل).









ما

بني

(0090

0600908

–

مي يوجيام/لل)

مبتوسد

عام

للبحرية

تياور تيكيز النحاس ما بني ( 7978 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 5925مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزن ما بني (3290 – 2988مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 8933مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال يوم ما بني (  6596 – 05988مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 22952مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز الني ل ما بني ( 07926 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (997مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال ادميوم ما بني (3903 – 590مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 59973مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز اليصاص ما بني( 58908 – 0966مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 22972مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزئبق ما بني (  59587-59525مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 59567مي يوجيام/لل).
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املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة ال لور (-: )PCBs

تياور جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة ال لور ( )PCBsوتيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPمابني

( 0970 – 0920نانوجيام/لل) مبتوسد  2962نانوجيام/لل 7920 – 5902( ،نانوجيام/لل) مبتوسد
3900نانوجيام/لل بعينات مياه حبرية قاروا على اللتيب.

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسد اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ال لية مابني ( 298 – 5967مي يوجيام/لل) مبتوسد كلى

 0923مي يوجيام/لل.

الدالئل الب تريةة (القولوا ال لية – الربازةة  -السبحية) -:
من خالل نتائمل اليصد وعند تطبيق معيار جودة املياه

) فت وا نتائمل اليحلة احلقليةة

كاالتى  :من وجهة نظي الرصحة األدمية وخرصوصا الرصادةن نتيجة تعاملهم املباشي مةع امليةاه فةاا أعةداد الب لةةا
الدالة على التلوث مبخلفات الرصيف الرصحى زادت عن احلدود املسمور بهةا فةى ميةاه البحريةوخاصةة ً يف احملطةة

رقم  ( 0أمام مرصيف البط ) واحملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادى) حيث سجال أعلى األعداد للب لةةا الدالةة علةى
التلوث بالنسةبة للبحةرية وذلة ةيجةع اىل ت ثيهمةا مبيةاه الرصةيف الرصةيف الزراعةى ملرصةيفى الةبط

والةوادى

وماحتملة من خملفات الرصيف الرصحى فيما عدا  .وعند تطبيق معاةري اجلودة للمياه فةاا أعةداد الب لةةا الدالةة
على التلوث مبياه حبرية قاروا زادت عن احلدود املسمور بها ،فيما عدا احملطة رقم( 2أقرصى مشال شيق البحرية)

و احملطة رقم ( 6مشال جزةية القيا -وسد البحرية) احملطة رقم ( 8أمام قيةة مرصي للتعمري) و احملطةة رقةم ( 9غةيب

البحرية)  ،وذل لبعد هله املواقع عن املرصارف (البط

والوادى) والىت تعترب املرصدر اليئيسى للتلةوث بةالبحرية،

ومن املالحظ زةادة أعداد السبحيات الربازةة عن أعداد ب لةا القولوا الربازةة وذل لقةدرتها علةى حتمةل امللوحةة

العالية

اهلائمات

اهلائمةات النباتيةة

 أسفيت النتائمل عن تعيةف  56نوع من العوالق النباتية ببحرية قاروا خالل نوفمرب  3502و التةي
تنتمى نىل مخ

عائالت أساسية ( 32نوعا من الدةاتومات و 0أنواع من اخلضياء املزرقةة و  05أنةواع

مةةن الطحالةةب اخلضةةياء و  5انةةواع مةةن الطحالةةب اللهبيةةة و  3نةةوع مةةن السةةوطيات و  3نةةوع مةةن
الالةوجلينوفيسى).

 أظهيت النتائمل أا أقرصى كثافة للعوالق النباتية حيث بلغت  5 05x 0360خليةة/لةل خليةة/لةل،
ثم تناقص نىل أدنى كثافة هلا بقيمة  5 05x 50خلية/لل.

 كما أظهيت نتائمل الفحص املعملي أا أكثي جمموعات العوالق النباتية كثافة مثلةت يف السةوطيات
وكانت هله اجملموعةة تقةل كلمةا ااهنةا لةو الغةيب  .كمةا أوضةحت النتةائمل السةيادة املطلقةة لةة

(السوطيات) على باقي اجملموعات م ونة نسبة  %6896من اجملمةوع ال لةى للعوالةق النباتيةة ،كمةا
أوضحت النتائمل السيادة املطلقة هللا النوع من هله اجملموعةة Prorocentrum micans :وأظهةيت

النتائمل أنه اكثي االنواع كثافة م ونة نسبة قدرها  %9590من امجايل العد ال لي للسوطيات
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 جاءت الدةاتومات يف امليكز الثاني من حيث زةادة ال ثافة م ونة نسةبة قةدرها  %3390مةن امجةايل
العد ال لى للعوالق النباتية وقد مت رصد  2انواع سائدة من هةله اجملموعةة ،وأظهةيت النتةائمل أا

( )Syndra ulnaاكثةةي انةةواع هةةله اجملموعةةة كثافةةة م ونةةا نسةةبة  %23.6مةةن امجةةايل العةةد ال لةةي

للدةاتومات  .كما أظهيت نتائمل الفحص املعملى اا كال من ( Cyclotella meneghiniana , Syndra
 )ulnaهما أكثي األنواع انتشارا باحملطات املختارة خالل تل املوسم.

 ش لت الطحالب اخلضياء املزرقة نسبة قدرها  %298مةن اجملمةوع ال لةى للعوالةق النباتيةة و مثلةت
هةله اجملموعةة بةة  3نةوع ( Chroococcus cohaerensبنسةبه  %3393و Merismopedia punctata

بنسبه  .)%5595وكاا هلاا النوعاا هما األكثي كثافة باحملطات املختارة خالل تل املوسم.

 تقع جمموعة الطحالب اللهبية يف امليتبة اليابعة حيث متثل نسبة  % 296من امجةايل العةد ال لةي
للطحالب.

 أما عن جمموعة الطحالب اخلضياء و االةوجلينية فقد ظهيت برصورة غةري منتظمةة و شة لت نسةبه
ض يلة جدا من امجاىل ال ثافة ال لية للعوالق النباتية

اهلائمات احليوانية

 بلغت متوسد كثافة اهلوائم احليوانية خالل فرصل اخليةف فى حبرية قاروا  005555كائن/م .2وكانت
أعلى كثافة للهوائم احليوانية خالل الدراسة فى احملطة ( 0أقرصى شيق البحرية) حيث سجلت 0085555
كائن/م 2بينما سجلت أقل كثافة للهوائم احليوانية فى احملطات الىت تقع غيب البحرية وكانت أدنى كثافة
 007555كائن/م 2فى احملطة رقم9


نزدهيت جمموعة

خالل هلا الفرصل حيث كونت حواىل  % 62من األعداد ال لية للهوائم احليوانية حيث

سجلت متوسد كثافة هله اجملموعة  250555كائن/م 2وقد متثلت هله اجملموعة أساس ب
خالل هلا املوسم حيث كوا حواىل  %92من العدد ال لى جملموعة


بينما بلغت نسبة كل من جمموعة
على اللتيب حيث سجلت جمموعة

و

.

حواىل  33و %03من العدد ال لى للهوائم احليوانية
متوسد كثافة  008355كائن/م 2و كاا جن
مبتوسد كثافة

األكثي ننتشارا لتل اجملموعة ،كما ش لت جمموعة

هو

كائن/م وقد تواجدت هله

اجملموعة و ةيقاتها املختلفة فى مجيع احملطات حيث سجلت حواىل  076555كائن/م . 2كاا نوع
و ةيقاتها املختلفة هو امل وا األساسى جملموعة


نىل جانب اجملموعة الغري بالن تونية الىت كونت فقد حواىل  % 2من جمموعة اهلوائم احليوانية وكانت
هى األكثي بنسبة تواجد  %79من أعداد هلة اجملموعة.

احليوانات القاعيةة


مت رصد ستة عشي نوعا من الالفقارةات القاعية ببحرية قاروا ( 0جوفمعوةات و 5مفرصلية األرجل و  5دةداا حلقية و 7

رخوةات) خالل هلا املوسم ،سجلت أعلى كثافة وقدرها  6555كائن/م 3وأقل كثافة (متوسد  85كائن/م.)3


سادت مفرصلية اليجل باقي اجملموعات م ونة  %6592من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بينما جاءت يف امليكز
الثاني و الثالث كل من الدةداا احللقية و اليخوةات م ونا نسبة قدرها  3090و  %0090من اجملموع ال لي لالفقارةات
القاعية .
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كونت مفرصلية األرجل ممثال ب  5أنواع حوايل  % 6592من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بالبحرية خالل تل املوسم
هم



و

و

كونت الدةداا احللقية ممثال ب  5أنواع حوايل  %3090من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بالبحرية خالل تل املوسم
و كاا نوعي



.
هما األكثي انتشارا .

و

سجل سبعة أنواع من اليخوةات ببحرية قاروا خالل هلا املوسم م ونا  %0090من اجملموع ال لي لالفقارةات و كاا
نوعي

هما األكثي انتشارا بالبحرية .

و

النباتات املائية


تعترب منطقة حبرية قاروا ذات غطاء نباتي 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.



هناك  8أنواع نباتية مهيمنة على الغطاء النباتي بالبحرية وعلى شواط ها وهى كاألتي:

أ -النباتات اجلفافية ومنها (
احللفا

ب .النباتات امللحية
جة .النباتات املائية

).

نبات العاقول -نبات اليسو (األرطى)-نبات

ومنها (نبات الطيفا -نبات القالم ) .

ومنها (نبات احلجنة –احللفا -الربدي)

ومن جهة أخيى تعترب احلشائش والنباتات الزراعية من أهم م ونات املناطق الزراعية حول حبرية قاروا فعلى
ً
اليغم من أا بعض احلشائش ةعد مهما من الناحية الغلائية واحلياتية ،فإا كثري من أنواعها ةعد من اآلفات
الضارة التي تستوجب امل افحة.

ك/أحمد حسن
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