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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 ترصـب

عليها

احل ض

احملطة

األح اض السمكية
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احل ض الي يسل
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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
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ن عية امليــــاه

اخل اص اهليدروكيميا ية ملياه البـحرية
درجة احلـيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية مية ط بني ( 2636 – 27درجة مئ ةة) مبت سا عام  2232درجة مئ ةة .

الشفافية -:

تياوحت شفافية حبرية مية ط بني ( 750 – 70سم) مبت سا عام  66سم.

املل حة -:

ُ
أوضحت النتا ج أا هناك تفاوتا كبـريا بـني مل حة مياه األح اض املختلفة املك نة للبـحرية ،وقد سجلت أقل قيمة
ٌ
 739جم  /لح  ،بينما سجلت أعلى قيمة  5398جم  /لح  ،مبت سا عام  6312جم  /لح .

درجة الت صيل الكهيبـل -:

تياوحت قيم الت صيل الكهيبـل بني ( 70352 – 6359مللل سيمن/سم) مبت سا عام  6316مللل سيمن/سم.

األس االةدروجينل -:

تياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البـحرية بني ( ) 831 – 135مبت سا عام .8304

األكسجني ال ا ب -:

أوضحت نتا ج الدراسة احلالية أا تيكيز األكسيجني ال ا بـ يف احملطات املختلفة يف البـحرية ةتـأثي بــقيب احملطـات

من مرصادر التل ث (املرصارف) حيث مل ةتم تسجيل أى قيمة لألكسـنيني أمـام مرصـيف القلعـة وقـد سـجلت أعلـى

قيمة  70376مليجيام/لح مبت سا عام  6328مليجيام/لح.

األكسيجني املستهل حي ةا (-: )BOD

تياوحت قيم األكسيجني املستهل حي ةا بـني ( 748396 – 7324مليجـيام/لـح) مبت سـا عـام يف البحـرية (48314

مليجيام/لح).

األكسنيني املستهل كيميا يا (-: )COD

أوضحت النتا ج أا قيمة األكسنيني املستهل كيميا يـا قـد وصـلت اىل أعلـى قيمـة  476مليجـيام/لـح  ،بينمـا
ُ
سجلت أقل قيمة  64مليجيام/لح مبت سا عام  78234مليجيام/لح.

الكبـيةتيدات -:

يف الدراسة احلالية أوضحت النتا ج أا أقـل قيمـة كانـت  7235مليجـيام/لـح .بينمـا كانـت أعلـل قيمـة 663066

مليجيام/لح مبت سا  24328مليجيام/لح.

الكل رفيل-أ  ،امل اد العالقة الكلية -:
 تياو

قيم الكل روفيل -أ بني  21396 – 7376ميكيوجيام  /لح  ،مبت سا عام للبحرية  70365ميكيوجيام/لح ،

وبـالنسبـة للم اد العالقة فقد تياوحت بني أقل قيمة (24325مليجيام/لح) وأعلى قيمة ( 11368مليجيام/لح
مبت سا عام للبحرية  42348مليجيام/لح.

املغـ ةات -:
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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 بني  76308 – 0309مليجيام  /لح نيحوجني مبت سا عام
مليجيام/لح.

للبحرية 2314

 تياوحت قيم النيحةتات بـني  716305 – NDميكيوجـيام  /لـح نيحوجـني مبت سـا عـام للبحـرية 60385
ميكيوجيام/لح.

 تياوحت قيم النحات بني  0356 - 0307مليجيام  /لح نيحوجني مبت سا عام  0309مليجيام/لح

 بـالنسبـه للنيحوجني الكلى فقد أشارت التحاليل اىل أا أقل تيكيز ( 7366مليجيام  /لح نيحوجني) بينما
أكرب تيكيز ( 22378مليجيام  /لح نيحوجني) مبت سا عام للبحرية  6382مليجيام/لحنيحوجني .

الفـ سـف ر ( الف سفات الفعال والكلى) -:

 أوضــحت القياســات أا أقــل تيكيــز للف ســف رالفعال ( 1362ميكيوجــيام/لحف ســف ر) فــى حــني أا أعلــى
تيكيز( 799035ميكيوجيام  /لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية 687ميكيوجيام/لح للف سفات الفعالة.

كما تبني من القياسات أا أقل تيكيـز للف سـف ر الكلـى ( 47366ميكيوجـيام  /لحف سـف ر) وكانـت أعلـى



تيكيز (  6759346ميكيوجيام/لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية  687344ميكيوجيام/لح.

السليكات الفعالة -:

تياوحت قيم السليكات بني  71325 – 5385مليجيام  /لحسليكا مبت سا عام للبحرية  70319مليجيام/لح.

الفلزات الثقيلة:










تياو تيكيز احلدةد ما بـني (76435 – 70936ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 724ميكيوجيام/لح .

تياو تيكيز املنجنيز ما بـني ( 56 – 134ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  7839ميكيوجيام/لح.
تياو تيكيز النحاس ما بـني ( 2637 – 632ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 74ميكيوجيام/لح.

تياو تيكيز الزن ما بـني (78639 – 5637ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 76135ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز الكيوم ما بـني ( 932 – 636ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 637ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز النيكل ما بـني ( 7836 - 438ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 934ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز الكادمي م ما بـني ( 731 – 0366ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 0399ميكيوجيام/لح).
تياو تيكيز اليصاص ما بـني ( 4738 – 7136ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (2138ميكيوجيام/لح).
تياو تيكيز الز بق ما بـني ( 0342 – 0307ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (0376ميكيوجيام/لح).

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

 تياوحت جمم ع تيكيزات ميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر ( )PCBsمابـني ( 6939 – 536نان جيام/لح)
بـمت سا عام للبـحرية ( 72346نان جيام/لح)  ،وتياوحت تيكيزات ميكبـات املبـيدات الكلية ( )TPما بـني
( 54388 – 435نان جيام/لح) بـمت سا عام ( 79361نان جيام/لح).

اهليدروكيبـ نات البـحولية الكلية -:
تياو

مت سطات الحكيز الكلى للم اد اهليدروكيبـ نية ذات األصل البـحوىل مابـني (5302 – 0324

ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام ( 739ميكيوجيام/لح).

الدال ل البـكتريةة (الق ل ا الكلية – البـيازةة  -السبـحية) -:
4

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 البحرية وجد أا احملطة رقم ( 7شيق املزرعة) وك ل احملطة رقم ( 2غيب
املزرعة) سجلت أعداد كبرية من البكحةا املشار إليها تف ق احلدود املسم

بها وتعترب مل ثة.

 احملطات ( )6 ،4 ،6فى احل ض الي يسى واحملطات ( )8 ،1فى احل ض اجلن بى الغيبى سجلت أعداد
بها وتعترب مل ثة بينما احملطات احملطة ( )5فى احل ض

عالية من البكحةا تف ق احلدود املسم

الي يسى واحملطات( )70 ،9فى احل ض الشماىل الغيبى كانت أعداد البكحةا فى احلدود املسم

بها وتعترب نظيفة.

 .2فى ميابى األمساك فى مياه البحرية:
 املزرعة السمكية فى شيق البحرية احملطة رقم ( 7شيق املزرعة) ورقم ( 2غيب املزرعة) فى شيق
البحرية سجلت أعداد كبرية من البكحةا تف ق احلدود املسم

بها وتعترب مل ثة.

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

بها وتعترب شدةدة التل ث بينما احملطة ( )8فى

احل ض اجلن بى الغيبى واحملطات ( )9870فى احل ض الشماىل الغيبى فقا كانت أعداد البكحةا

فى احلدود املسم

اهلا مـات النبـاتيـة

بها وتعترب نظيفة.

ن عية اهلا مات

اهلا مــات النباتيــة متثــل املســت ي األول مــن اهلــيم الغــ ا ل وكــ ل تكــ ا الغــ اء األساســل للكا نــات

احلي انيــة بــالبحرية.مثلــت البحــرية بـــ  726ن عــا مــن اهلا مــات النباتيــة تنتمــى اىل  58جــنف منتميــه

خلمــف جمم عــات مــن اهلا مــات النباتيــة فــى البحــرية واملرصــارف وهــى الــدةات مات والطحالــب اخلضــياء
واخلضــياء املزرقــة وثنا يــة الس ـ ط واألة جلينــات وب ـ ل فقــد عققــت زةــاده فــى عــدد االن ـ اع واالجنــاس عــن

امل ســم الســابق( صــيف  )2076حيــث مثلــت البحــرية  771ن عــا مــن اهلا مــات النباتيــة تنتمــى اىل 55

جنف.

 -وسجل من العدد احلايل بـالبحرية ( خليةـف  46 )2076ن عـا مـن الـدةات مات تنتمـى  20جـنف  44 ،ن عـا مـن

الطحالب اخلضياء تنتمى اىل  22جنف  75 ،من الطحالب اخلضـياء املزرقـة تنتمـى اىل  70اجنـاس و 4أ نـ اع مـن

الطحالب الثنا ية الس ط تنتمى اىل  6اجناس  71 ،ان اع من االة جلينات تنتمى اىل  6اجناس.

 -وقد سجلت البحرية مت سا انتاجية وقدره  670x 620346وحدة  /لح فى فـحة الدراسـة احلاليـة وسـجلت اعلـى

مت سا انتاجية فى احل ض الشمال الغيبى ( 670 x66837وحدة  /لح) وأقل انتاجية فى املزرعـة السـمكية ( 6031
 670xوحدة/لح).

اهلا مات احلي انية
5

وقد أظهيت النتا ج أا منطقة احل ض الشـماىل الغيبـل هـل أعلـى املنـاطق إنتاجيـة للها مـات احلي انيـة

مبت سا قدره  670 x424كا ن/مح 6بينما كانت منطقة احل ض اجلن بى الغيبى أقل املناطق إنتاجيـة مبت سـا

قدره  670 x2535كا ن/مح .6كما أظهيت النتا ج تباةنا واضحا يف الكثافة العددةة للها مات احلي انية يف احملطات
التل متثل كل من األح اض األربعة حيث سجلت احملطة رقم  9والتل متثل التنقية الغيبية أعلى إنتاجية قدرها

 670 x191كا ن/مح 6بينما اخنفضت اإلنتاجية إىل أقل قيمة على مست ى البحرية على اإلطالق يف احملطـة رقـم 4

مشال شيق ك بيى اب اخلري (  670 x 6كا ن/مح .)6كما سجلت احملطة رقم  5والتل متثل نرصف ح ض  6000فداا
إنتاجية عالية مقارنة بباقل حمطات احل ض الي يسل حيث بلغت  670 x 81كا ن/مح.6

من ناحية الحكيب الن عل للها مات احلي انية فقد سجلت الدراسة  76ن عا من اهلا مات احلي انية تنتمل

إىل  77جـنف مثلتهـا مخسـة جمم عـات حي انيـة هـم :الدةـداا ( ،)Nematodaالعجليـات الــدواره (،)Rotifera

الرصدفيات ( ،)Ostracodaمتفيعات القيوا ( ،)Cladoceraجمـدافيات األرجـل ( ، )Copepodaوقـد ا تلـف نسـب
ت اجد اجملم عات احلي انية يف احملطات املختلفة يف البحرية حيث سادت جمم عة العجليات الـدوارة ( )Rotiferaيف

غالبية احملطات  9&1& 6&5&4&2 & 7بينمـا سـادت الدةـداا ( )Free living nematodsيف احملطـة رقـم  6امـام
مرصيف القلعة وهى من اجملم عات الدالة على التل ث العض ى الناتج عن الرصيف املنـزىل .وقـد مثلـت جمم عـة

العجليات الدوارة ( )Rotiferaبأكرب عدد من األجناس ( 8أجناس) أكثيها شـي عا جـنف  Brachionusالـ ي ةعتـرب
أحد دالالت التل ث العض ي يف البيئة املا ية .وقد مثلت جمم عة جمدافيات األرجل ( )Copepodaجبنسـني همـا:

 Acanthocyclops and Thermocyclopsبينمـا مثلـت جمم عـة متفيعـات القـيوا( )Cladoceraجبـنف واحـد

 .Alonaوقد ت اجدت جمم عة الدةداا ( )Free living nematodsيف مجيع احملطات بالبحرية ما عدا احملطـة رقـم 4

مشال شيق ك بيى أب اخلري.

احلي انات القاعيـة

سجلت البحرية  72ن عا من أحياء القاع احلية فى حبرية مية ط الل يةف 2076؛ ممثلة لـ  5جمم عات

وهى :الدةداا عدمية األش اكOligochaetaوالدةداا عدةدة األهالب PolychaetaوالقشيةاتCrustacea

(ن عاا لكل جمم عة) ،ومثلت جمم عة احلشيات بكل من الط ر الريقى  Chironomus larvaeوالع ارى

املكبلة Chironomuscapsulesوالع ارى احلية ،وأ ريا  6أن اع من جمم عة البطنقدميات Gastropoda
من الي

ةات.

تسيدت جمم عة احلشيات على أحياء القاع األ يى فى البحرية؛ الستح اذها على النسبة األعلى من الكثافة
الكلية والىت وصلت إىل .%9636ةيجع ذل إىل الزةادة اهلا لة فى عدد أفياد الع ارى املكبلة باحملطة ()70

باحل ض الشماىل الغيبى ،وشاركت باقى اجملم عات بالنسب الضئيلة الباقية وهى–حسب تيتيب كثافتهم
من األكثي إىل األقل ( جمم عة القشيةات والبطنقدميات والدةداا عدةدة األهالب والدةداا عدمية األش اك،

وشارك ا بـ  420و  255و  24و  78كا ن/م2؛ مك نة النسب  2و  732و  037و  %0309على الحتيب.

النبـاتات املا ية

حمطة  :2ساد فيها النبات املغم ر ح رةة املاء الش كية Najas marina

حمطة  :6ساد النبات الطافى ورد النيل )water hyacinths (Eichhornia crasipes

احملطات  4و  :1ت اجدت النباتات الطافية ورد النيل  water hyacinthsو ف املاء water cress (Pistia

)stratiotes
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احملطات  6و  :8رصدت النباتات املغم رة ورد النيل و ف املاء و النبات املغم ر خنش ش احل ت
Ceratophyllum demersum
حمطة  :70سادت ح رةة املاء الش كية  N. marinaو حام ل املاء الرصغري صنف Potamogeton pectinatus

التن ـ ع النبــاتى فــى مية ـ ط ضــعيفا جــدا فــى يةــف  ،2076ففــى املزرعــة الســمكية ت اجــد النبــات املغم ـ ر

ح رةـة املـاء الشـ كية  Najas marinaو ةـدل هـ ا علـى عسـن امليـاه ن عيـا  ،رغـم عـدم وجـ د تنـ ع .أمـا فـى
احل ـ ض الي يســى فــى مية ـ ط ،فقــد رصــدت النباتــات الدالــة علــى التل ـ ث و الــىت تتــأقلم عليــه أةضــا مثــل

ورد النيــــل hyacinths

 waterو ــــف املــــاء cress

 waterو النبــــات املغمــــ ر خنشــــ ش احلــــ ت

 . Ceratophyllum demersumت اجــدت هــ ه كلهــا فــى احملطــات  6و  4و  6فــى احلــ ض الي يســى و ةــدل

هــ ا علــى اســتميار تلــ ث امليــاه .و ت اجــدت النباتــات املغمــ رة مثــل خنشــ ش احلــ ت و حــام ل املــاء
 Potamogeton pectinatusو النباتــات الطافيــة ورد النيــل و ــف املــاء فــى احل ضــني الشــماىل الغيبــى و

اجلن بى الغيبى ،مما ةدل أةضا على تل ث املياه املستمي.
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