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 عشيرة العوالق النباتية فى خليج أبى قير كبقعة ساخنة جنوب شرق

  ساحل البحر المتوسط

 2 محمد درغام– 1نهال شمس الدين

 سكندرية األ–المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد  -1

  جامعة األسكندرية– كلية العلوم - قسم علوم البحار  -2

  

لنباتية فى الجزء الملوث مـن خلـيج        دراسة عشيرة العوالق ا   يتعلق هذا البحث ب    
لظـروف  نية مواقع تمثـل ا    ثماعند   1999 إلى مارس    1998من إبريل    قير شهريا ى  أب

  .فى منطقة الدراسةالبيئية السائدة 
عـيش فـى    ، بعضها ي  النباتيةعوالق   من ال  ا نوع 182 أمكن خالل الدراسة رصد    

أكبر عدد مـن    الدياتومات  شملت  . البحريةالبيئة  فى  يوجد  األخر  البعض  المياه العذبة و  
،  ) نـوع 26(ثنائية األسـواط  ، ) نوع35(الطحالب الخضراء تلتها ، ) نوع 89( األنواع  

 ةكيوطيات السـلي  السثم  ،  ) نوع 12(، اليوجلينات   ) نوع 18(الطحالب الخضراء المزرقة    
ـ بينما تواجد عدد صغير م    ،   معظم األنواع المسجلة ظهر موسمياً أو نادراً       .)نوعان(  انه

تباينا واضحا فى تنوعها البيـولجى      عشيرة العوالق النباتية    ، كما أظهرت    بصورة دائمة 
 المتتابعة وبين المواقع المحتلفة، إال أن كثافتها العدديـة          روشهطوال فترة الدراسة فى ال    

شـهر   فيما عـدا      طوال العام،    لتر/ وحدة  310 ×12.5قليلة نسبيا حيث لم تتخط       تكان
 على العكس من ذلك فقد      ،لتر/وحدة 310×55.6 الذى بلغت خالله كثافة العوالق       سبتمبر
كانت ). لتر/ ميكروجرام   52.64 -2.06(خالل نفس الفترة     عالية   اقيمالكلوروفيل  سجل  
 Nitzschia pungens Astenionella , التاليـة هـى األكثـر سـيادة     وماتاتالـدي 

japonica باإلضــافة إلــى ،Thalassionema nitzschoïdes،  chaetoceros 
affinis  سواطاالثنائى  و Prorocentrum micans                                            . 
  وة فى خليج أبى قير،      المغذياألمالح  مع  ارتباط  ظهر العوالق النباتية عالقة     لم ت  

، كما  يادة التلوث  وز  نتيجة للخصوبة الشاذة   هإلى تدهور حالة الميا   فى الغالب   يرجع ذلك   
 فى الخليج مقارنة    لعوالق النباتية الحاد فى الكثافة العددية ل    نخفاض  بينت هذه الدراسة اال   

 .بالنتنائج السابقة
 

 


