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مقدمـة

وادي الريان منخفض كبري من احلجر اجلريى األيوسيىن يبلغ متوسط اخنفاضـ 34م حتـ
سال الب ر ويتتقبل وادي الريـان وـوا

وأقصى نقاة اخنفاض على متتوى 43م حت
ً
الصرف الزراعي سنويا متثل ووا  4/1الصرف الزراعي حملافظة الفيوم.
تكون

متـتوى سـال الب ـر

 052مليـون م 4مـن ميـا

الب ريتان الصناعيتان يف وادي الريان يف عام  1794عندما مت غمر منخفض ص راوي بفائض ميا الصرف

الزراعي عن طريق إنشاء قناة مكشوفة ميتد طوهلا إىل ووا

متتوى امليا اجلوفية يف املناطق احملياة بب رية قارون.

7كم وتتصل بنفـق طولـ وـوا

5.5كـم وللـخل ضفـض

تعترب مناقة وادي الريان مب افظة الفيوم حممية طبيعية مبوجب قرار التـيد رئـيجم سلـجم الـو راء رقـم 734

لتنة  1757واملعدل بالقرار رقم  0753لتنة  1779وتبلغ متاوتها ووا
الب رية

املتال األول

احملاة

وصف املوقع

1

أمام مصرف الوادى

0

أقصى شرق املتال األول

4

وسط املتال األول

5

أمام القناة املوصلة بني املتا ني

4

أمام مدخل امليا للمتال الثانى

9

وسط املتال الثاني

3

املتال الثاني

 1957كم.0

أقصى غرب املتال األول

أقصى غرب املتال الثاني

5

جنوب املتال الثاني

7

أقصى اجلنوب عند اجلزر الرملية فى

12

املتال الثانى
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اضصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

تراوو

درجة احلـرارة مـا بـني ( 04 - 17درجـة موويـة) مبتوسـط ( 02.00 – 00.05درجـة موويـة)

باملتال األول والثاني على التوا  ,متجال متوسط عام فى املتا ني ( 04.4درجة مووية).

شفافية امليا
تراوو

ُ
الشفافية ما بني أقل قيمة  32سم  ,بينما سجل

أعلـى قيمـة  012سـم  ,مبتوسـط ( 42و

 155سم) باملتال األول والثاني على التوا  ,متجال متوسط عام يف املتا ني ( 127سم).

امللووة

ً
ً
تفاوت درجة امللووة تفاوتا واض ا بني املتا ني ,ويث تقل يف األول متـجلة أقـل قيمـة ( 1.3جـم /
ُ
لرت)  .بينما سجل أعلى قيمـة ( 04جـم  /لـرت) مبتوسـط (  1.90و  01.4جـم  /لـرت) باملتـال األول
والثاني على التوا  ,مبتوسط عام يف املتا ني ( 11.45جم  /لرت).

درجة التوصيل الكهربي

تراوح التوصيل الكهربى ما بني ( 42 - 0.15مللـي سـيمن/سـم) مبتوسـط (  0.44و  05.15مللـي

ســيمن/ســم) باملتــال األول والثــاني علــى التــوا  ,مبتوســط عــام يف املتــا ني ( 15.3مللــي

سيمن/سم).

تركيز أيون اهليدروچني )(pH
أوض

الدراسة أن ميا حبريات وادي الريان تقع يف اجلانب القلـوي وتراووـ

قـيم تركيـز أيـون

اهليــدروجني للميــا بــني ( , )5.99 – 5.04مبتوســط ( 5.55و  )5.34باملتــال األول والثــاني علــى

التوا  .مبتوسط عام يف املتا ني .5.50

األكتچني الذائب )(DO
تراوو

قيم األكتجني الـذائب مـا بـني ( 4.9مليجـرام/لـرت) وأعلـى قيمـة ( 10.5مليجـرام/لـرت) ,

مبتوســط ( 12.30و  9.54مليجــرام/لــرت) باملتــال األول والثــاني علــى التــوا  ,مبتوســط عــام يف
املتا ني ( 7.13مليجرام/لرت).

األكتچني املتتهلخل بيولوجيا )(BOD

ً
تــراوح قــيم األكتــچني املتــتهلخل ويويــا بــني ( 3.4 – 1.5مليجــرام/لــرت)  ,مبتوســط ( 0.55و 0.73

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا  ,ومتوسط عام يف املتا ني ( 0.94مليجرام/لرت).

األكتچني املتتهلخل كيميائيا )(COD

3

قيم األكتيجني املتتهلخل كيميائيا بني ( 03.04 – 15.9مليجرام/لرت) مبتوسط ( 02.35و

تراوو

 04.44مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا  ,مبتوسط عام يف املتا ني (01.7
مليجرام/لرت).
الكربيتيدات )(H2S

توجد الكربيتيدات يف املاء يف صورة كربيتيـد اهليـدروچني الـذي ينـتج مـن حتويـل الكربيتـات إىل

كربيتيدات لل صول على األكتچني بواساة البكترييا الكربيتية املوجـودة يف الرسـوبيات .أوضـ
الدراسة احلالية عدم وجود الكربيتيدات يف ميا حبرية .

الكلورفيل أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية
الكلورفيل-أ

تراوح الكلورفيل ما بني اقل قيمة (  125.25 – 01.00ميكروجـرام/لـرت) مبتوسـط ( 93.77و 43.47
 ,مبتوسط عام للب رية  53.53ميكروجرام/لرت .

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا

املواد العالقة الكلية)(TSM
تراوو

تركيزات املواد الكلية العالقة بني  57.4 – 04مليجرام/لرت مبتوسط ( 99.34و 37
 ,مبتوسط عام للب رية 44.04ميكروجرام/لرت .

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا
االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات لائبـة فى امليـا الابيعيـة وتعتـرب هـذ املركبـات املصـدر الرئيتـى
لتغذيـة الكائنـات فى البيوـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والا الـب كمـا
تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيـل الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى هـذ البيوـة وهذ األمالح
عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ,فوسفورية وسليكات.
االمونيا )(NH4-N
سجل

األمونيا ما بني ( 2.351 – 2.207مليجرام/لرت) مبتوسط ( 2.14و  2.009مليجرام/لرت)

باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني (  2.197مليجرام/لرت).

النترييتات NO2-N

تراوح تركيز النيرتيتات بني ( 44.51 – 9.40ميكروجرام/لرت) مبتوسط ( 07.35و 14.31

ميكروجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا
ميكروجرام/لرت).
4

مبتوسط عام يف املتا ني 00.73

النرتات )(NO3-N

تراوح تركيز النرتات بني ( 2.970 – 2.244مليجرام/لرت) مبتوسط ( 2.03و  2.255مليجرام/لرت)
باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني ( 2.145مليجرام/لرت).

النيرتوجني الكلي

تراوح تركيز النيرتوچني الكلي بني (- 0.54

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا

 4.25مليجرام/لرت) مبتوسط ( 3.44و 4.31
ومبتوسط عام يف املتا ني ( 3.20مليجرام/لرت).

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم .نظرا الن الفوسفور عنصر غري غا ى ويوجد

فى الابيعية على هيوة امالح فوسقورية غري لائبة لذلخل فهو بابعية احلال يوجد برتكيزات
قليلة فى البيوة املائية .يزداد تركيز الفوسفور فى املتا ات املائية نتيجة للصرف الص ى او
الصرف الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيوية.
الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوح تركيز األورثوفوسفات بني ( 37.5 – 4.4ميكروجرام/لرت) مبتوسط ( 17.44و 10.53

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني (15.75

ميكروجرام/لرت).
الفوسفور الكلى

تراوح تركيز الفتفور الكلي بني (117.14 – 49.35ميكروجرام/لرت) مبتوسط ( 41.41و 54.57
ومبتوسط عام يف املتا ني ( 57.1مليجرام/لرت).

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا
التيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تراوح تركيز التليكات بني ( 4.0 – 0.79مليجرام/لرت) مبتوسط ( 3.9 – 4.39مليجرام/لرت) باملتال

األول والثاني على التوا

مبتوسط عام يف املتا ني ( 3.25مليجرام /لرت).

الفلزات الثقيلة

أتضل من نتائج الدراسة احلالي ما يلي:

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 754 – 127ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام 403.5ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز املنجنيز ما بني ( 51.9 – 19.74ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام  33.4ميكروجرام/لرت.
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 تراوح تركيز الزنخل ما بني ( 39.23 -4.23ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام 15.24ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الن اس ما بني ( 12.40 – 3.43ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام  4.51ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز النيكل ما بني ( 04.75 – 7.43ميكروجرام/لرت)مبتوسط عام  19.55ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الكروم مابني ( 44.95 – 12.54ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام  05.44ميكروجرام/لرت .
 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (4.95 – 1.25ميكروجرام/لرت مبتوسط عام  1.53ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الرصاص ما بني ( 99.73 – 04.7ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام  39.7ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الزئبق ما بني (2.144 – NDميكرجرام/لرت) مبتوسط عام 2.20ميكروجرام/لرت.
تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsواملبيدات

تراوح سموع تركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPوتركيـزات مركبـات فينيـل متعـددة الكلـور

( )PCBsمــابني  0.55نــانوجرام/لــرت إىل  5.54نــانوجرام/لــرت مبتوســط  3.20نــانوجرام/لــرت2.77 ,

نانوجرام/لرت إىل  0.59نانوجرام/لرت مبتوسط  1.70نانوجرام/لرت بعينات ميا حبـرية الريـان علـى

الرتتيب.

اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوساات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى ميا الب رية ما بني 2.41

ميكروجرام/لرت إىل  1.57ميكروجرام/لرت  ,مبتوسط كلى  2.70ميكروجرام/لرت.

امليكروبيولوجى (القولون الكلية -الربا ية – التب ية)

استخدم مقياس اجملموعة االوربية ( )European Guide Commission, 1988وهو ياابق املقاييجم

املصرية ( )Ministry of Health, 1996والذى أقر احلدود املتموح بها بأال تزيد بكرتيا القولون
الكلية )Total coliform (TCعن 122/522سم 4وبكرتيا القولون الربا ية Faecal coliform (TC)100

/100سم4

وكذلخل  .)Faecal streptococci (FSكما استخدم

املقياس املصرى لو ارة الص ة

( )Ministry of Health, 1996والذى ودد أن أعداد البكرتيا القولونية  )Total coliform (TCفى ميا

الب ريات (املرابى التمكية) التزيد عن 122/92سم. 4

وعند تابيق معايري اجلودة للميا فان أعـداد البكرتيـا الدالـة علـى التلـوم فـى ميـا حبـريات وادى

الريان ادت عن احلدود املتموح بها  ,فيما عدا احملاة رقم ( 0أقصى شرق الب رية األوىل) واحملاة رقم

( 3أقصى غرب الب رية األوىل) واحملاـة رقـم  ( 5أمـام القنـاة املوصـلة بـني الب ـرية األوىل والثانيـة) و

احملاة رقم ( 5أقصى غرب الب رية الثانية) واحملاة رقم  (12أقصى جنوب الب رية الثانية) وللـخل لبعـد
هذا املوقع عن ميا مصرف الوادى والىت يعترب املصدر الرئيتى للتلوم بالب رية  ,باالضافةاىل بعدها

6

مصـرف الـوادى ادت عـن احلـدود املتـموح بهـا مليـا

عن األنشاة االنتانية .وكذلخل وجد أن ميا

الصرف املتموح بصرفها فى الب ريات.

اهلائمات النباتية

مت رصد  54نوعا من العوالق النباتية بب ريات وادي الريان خالل موسم اضريـف  0214والتـي تنتمـى إىل ةتـة

عائالت أساسية ( 17نوعا من الدياتومات  19نوعا من الا الب اضضراء املزرقة و  14نوعا مـن الا الـب اضضـراء و 1
نوع من التوطيات و  0من الا الب الذهبية.

أظهرت النتائج التباين الواضل يف كثافة العوالق النباتية بب ريات وادي الريـان خـالل هـذا املوسـم .سـجل
3 12خلية/لرت باحملاة رقم ( 4وسط املتال األول) بينمـا كانـ

كثافة للعوالق النباتية وقدرها 512

(جنوب املتال الثاني) هي األقل كثافة ويث مثل

أعلـى

احملاـة رقـم 3

 3 12خلية/لرت .سادت الا الـب اضضـراء املزرقـة عـن

بـ 55

باقي اجملموعات مكونة نتبة قدرها  %50.4من اجملموع الكلي للعوالق النباتية .بينمـا جـاءت الـدياتومات يف املركـز
الثاني مكونا نتبة قدرها  . %44.0يف وني ان الا الب اضضراء مثل

الكلي للعوالق النباتية .كما مثل

النباتية

كما أوض

املركز الثالث بنتبة قدرها  %7.3من اجملمـوع

التوطيات و الا الب الذهبيـة نتـبة قليلـة جـدا مـن اجملمـوع الكلـي للعوالـق

النتائج التيادة املالقة للا الب اضضراء املزرقة على باقي اجملموعات مكونة نتبة  %50.4من اجملمـوع

الكلى للعوالق النباتية بنتب تراوو

بني  % 13.4باحملاة رقم ( 12أقصى اجلنوب عند اجلزر الرمليـة فـى املتـال

الثانى) و  %49.4باحملاة رقم ( 4وسط املتال األول)
وأوض

النتائج التيادة املالقة لالنواع التالية من هذ اجملموعة

وأظهرت النتائج أن

و

اكثر انواع هذ اجملموعة كثافـة مكونـا نتـبة قـدرها  %47.5مـن ااـا

العد الكلي للا الب اضضراء املزرقة وكان هذا النوع ميثل اكثر االنـواع انتشـارا يف املتـال االول والثـاني اال انـ مت

رصد بأعداد كبـري يف املتـال األول عـن املتـال الثـاني .كمـا أظهـرت نتـائج الف ـص املعملـى أن

مت رصد باملتال االول فقط دون املتال الثانى خالل تلخل املوسم مكونا نتبة قدرها  %15.5مـن ااـا

العد الكلي هلذ اجملموعة

جاءت الدياتومات يف املركز الثاني من ويـث يـادة الكثافـة مكونـة نتـبة قـدرها  % 44.0مـن ااـا

للعوالق النباتية ولقد مت رصد  17نوع من هذ الكائنات واوتفظ

من هذ االنواع مكونة نتبة قدرها  % 17.5من إاا

التالية

و

كثافة هو

و

احملاة رقم ( 4وسـط املتـال األول) بـأكرب كثافـة

العد الكلي هلذ اجملموعة .كما أوض

مكونة نتبة قدرها  %47.5من ااا

من العوالق النباتية بصـورة كبـري يف معظـم احملاـات .بينمـا

وأظهرت النتـائج أن اكثـر انـواع هـذ اجملموعـة

العد الكلي للديات اومات كما مت رصـد هـذا النـوع
شـكل نتـبة قـدرها  %15.5مـن

ااا

العد الكلي هلذ اجملموعة يلي

شكل

الا الب اضضراء نتبة قدرها  %7.3من اجملموع الكلى للعوالق النباتية و مثلـ

(

بنتــبة  % 14.0و

نتبة  .% 14.0وكان

النتائج سيادة االنواع

ويث شكل نتـبة  %5.4علـي التـوا

الكلي هلذ اجملموعة

العـد الكلـى

مـن ااـا

العـد

هـذ اجملموعـة بــ  4أنـواع

نتــبة  % 14.5و

هذ االنواع هي األكثر كثافة باحملاات املختارة خالل تلـخل املوسـم  ,كمـا لـووأ أن

هو أكثـر االنـواع انتشـارا يف املتـال األول فقـط دون الثـاني .كمـا مثلـ
7

اعلـي كثافـة

العـد الكلـي هلـذ

الا الب اضضراء باحملاة رقم ( 5أمام القناة املوصلة بـني املتـا ني) بنتـبة  %03.4مـن إاـا

اجملموعة.أما عن باقي اجملموعات الا لبية مثل التوطيات و الا الب الذهبية فقد ظهرت بصورة غـري منتظمـة و
شكل

نتب ضويلة من اااىل الكثافة الكلية للعوالق النباتية .

اهلائمات احليوانية

بلغ كثافة اهلوائم احليوانية فى املتال األول بوادى الريان وواىل 104322كائن/م 4خالل فصل اضريـف بينمـا إخنفـض
هذا العدد فى املتال الثاني ويث سجل متوسط كثافـة  47522كـائن/م .4كـان اعلـى تواجـد للهـوائم احليوانيـة فـى

احملاات 4و  5فى املتال األول بكثافة  152222و  139222كائن/م 4على الرتتيب .بينما سجل
الثاني ) أقل كثافة للهائمات احليوانية ( 02222كائن/م.)4

حماة ( 9وسط املتال

احليوانات القاعية

مت رصــد ثــالم عشــر نوعــا مــن الالفقاريــات القاعيــة بب ــريات وادي الريــان ( 0مفصــلية األرجــل و 3

ديــدان ولقيــة و  9رخويــات) وقــد أظهــرت النتــائج التبــاين الواضــل يف كثافــة الالفقاريــات القاعيــة
بب ــريات وادي الريــان خــالل هــذا املوســم .ســجل

رقــم ( 9وســط املتــال الثــاني) بينمــا كانــ
بهذ احليوانات ( 32كائن/م.)0

ســجل

أعلــى كثافــة وقــدرها  1422كــائن/م 0باحملاــة

احملاــة رقــم ( 4وســط املتــال األول) هــي األفقــر

 3أنــواع مــن الديــدان احللقيــة بب ــريات و ادي الريــان وأقتصــر ظهــور أنــواع Neries

 succineaو  Ficopomatus enigmaticusعلـــي املتـــال الثـــاني ورصـــدت أعلـــي كثافـــة هلمـــا
باحملاــــان رقمــــا  9و  ( 7وســــط وجنــــوب املتــــال الثــــاني علــــى التــــوا )  .ورصــــد نــــوع

 Limnodrilus hoffmeisteriباملتـــال األول باحملاتـــان رقمـــا ( 1أمـــام مصـــرف الـــوادى) و 0
(أقصى شرق املتال األول) و ( 4وسط املتال األول) فقط .
الرخويـــات ممـــثال ب  9أنـــواع وـــوا

كونـــ

 %49.7مـــن اجملمـــوع الكلـــي الالفقاريـــات القاعيـــة

بــالب رية خــالل للــخل املوســم وكــان أنــواع  Melanoides tuberculataو Theodux niloticus

و  Valvata niloticaهــم األكثــر انتشــارا ب املتــال األول و رصــدت أعلــي كثافــة هلــا باحملاــة رقــم
( 3أقصــى غــرب املتــال األول) و مل يــتم رصــد أي مــن هــذ األنــواع علــي ارطــالق باحملاــان رقمــا 0

و  ( 4أقصــى شــرق و وســط املتــال األول) وباملتــال الثــاني ويــث اســتبدل هــذ األنــواع بــأنواع
أخري حبرية مثل .Cerastoderma glaucum

كونـ

مف صــلية الرجــل ممــثال بنــوعني فقــط وــوا

 %11.1مــن اجملمــوع الكلــي لالفقاريــات القاعيــة

بـــالب ريات وادي الريـــان خـــالل للـــخل املوســـم همـــا Corophium sp Chironomus larvae

أوتفظــ

احملاــة رقــم ( 9وســط املتــال الثــاني ) بــأعلى كثافــة مــن النــوع األول  332كــائن/م0

ومل يــتم رصــد ســوي أعــداد قليل ـ ة جــدا مــن هــذا النــوع باحملاــة رقــم ( 12أقصــى اجلنــوب عنــد

اجلزر الرملية فى املتال الثانى) بينما كان النوع الثاني واسع األنتشار بالب رية .

النباتات املائية
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 نوع خمتلف وكلها لات طابع متتديم خبالف االنواع النباتية املائية الاافية12 مت رصد
-:كاالتى.واملتتدامة والىت سبق تتجيلها خالل عمليات الرصد املاضية

النبات

)النبات (علمى

عبل

Tamarix nilotica
Phragmites australis
Juncu acutus
Typha domingensis
Alhagi graecorum
Zygophyllum coccineum
Salsola imbricata
Phoenix dactylifera
Conyza Discro
Juncu rigidus

)(عربى
وجنة

مر مسار
ديجم

عقول

رطريط
خريط

املناقة

1

الب رية االوىل

خنيل
عبل

عقول
غرقد
مسار

Tamarix nilotica
Alhagi graecorum
Nitraria retusa
Juncu rigidus
Phragmites australis

الب رية الثانية

وجنة

9

م

0

