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 الملخص التنفيذي:

 األهداف:

 هذي الدراسة تهدف الى:

 للترسبات الحٌوٌةالكائنات الحٌة المسببة  تحدٌد (biofouling organisms) .وتأثٌرها على كفاءة معدات الصٌد 

  مجتمعات ترسبات الملوثات الحٌدراسة( ةbiofouling communities) .فً مٌاه عمان 

 تقدٌر التأثٌر البٌئً للسمٌات الحٌوٌة (biocides) .وتراكمها فً الكائنات الحٌوٌة البحرٌة 

 التأثٌر االجتماعً واالقتصادي لترسبات الملوثات الحٌوٌة دراسة (biofouling). 

  فعالٌة مضادات ترسبات الملوثات الحٌوٌةتقٌٌم (antifouling)  لتحسٌنها.توصٌات والخروج بالحالٌة 

 

 طرق العمل:

على مختلف األسطح  (biofouling communities)الترسبات الحٌوٌة الرطب ودٌنامٌكٌة مجتمعات تركٌب والوزن التم تحلٌل 
أو الزنك(  النحاس)المحتوٌة عل  (biocidal) الصناعٌة السامة صبا فعالٌة األكما تم دراسة مٌدانٌة. تجارب خالل  الصناعٌة والطبٌعٌة

التً تم احضار  (antifouling ) )المحتوٌة على السلٌكون( والمضادة لتراكمات الملوثات الحٌوٌة (non-biocidal) والغٌر سامة



الترسبات تم دراسة و تجارب ثابتة فً بندر الروضة وشانجرٌال. ع شركات رائدة مصنعة لهذه المواد وذلك من خاللعٌنات منها من أرب
والمجهر االلكترونً  (epifluorescent) باستخدام المجهر الضوئً واالٌبٌفلورٌسانت (biofouling communities)الحٌوٌة 

. تم تحلٌل تركٌز المعادن الثقٌلة فً الكائنات البحرٌة والمٌاه باستخدام تقنٌة (pyrosequencing 454) 454والباٌروسكونسٌنج 

لتراكمات لترشحه هذه األصبا  باستخدام كائنات حٌة مسببة  تم تحلٌل سمٌة ما. (ICP-OES) بالبالزما الضوئً االنبعاث الطٌفً
(microfouling organisms) و استخدام ٌرقات (nauplia) أرتٌمٌا سالٌنا (Artemia salina).  لترسبات اتم دراسة تأثٌر

 فً منطقة الشرقٌة فً عمان. على عمل الصٌادٌن بتوزٌع استبٌانات( biofouling)الحٌوٌة 

 

 النتائج:

. (phyla) شعب 2والتً تنتمً الى للترسبات الحٌوٌة لمسببة فصٌلة مختلفة من الالفقارٌات ا 72خالل هذه الدراسة، تم العثور على  
 المجتمعات الماٌكروبٌة  فً مٌاه مسقط. (invasive bryozoan) أنواع من الالفقارٌات االجتٌاحٌة 4ألول مرة تم الكشف عن 

(microbial communities)  كانت مهٌمنة من قبل نوع غٌر معروف من األلفابروتوبكترٌاAlphaprotobacteria نوع .
 مدة التجربة ونوع األلٌاف أثرت على عمر معدات الصٌد.زجد أن و (fouling organisms)للترسبات الحٌوٌة لحٌة المسببة الكائنات ا

التً تكونت على أسطح الخشب  (biofouling communities)الترسبات الحٌوٌة لم ٌكن هناك اختالف بٌن الكتل الحٌوٌة لمجتمعات 
رشحت كمٌات  (Biocidal antifouling paints)للترسبات الحٌوٌة واأللمونٌوم والفاٌبرجالس واألكرٌلٌك. األصبا  السامة المضادة 

ترسبات % من قوارب الصٌادٌن كان علٌها 98ٌئة والتً تراكمت على الكائنات الحٌة البحرٌة. وفق االستبٌان، من النحاس والزنك فً الب
، والذي تسبب فً خفض سرعة القوارب وزٌادة استهالك الوقود وزٌوت المحركات. قرب خط الماءوعلى هٌاكل القوارب حٌوٌة 

للترسبات الحٌوٌة ذها من األطلٌة المضادة التً تم أخ  (biofilms( لألغشٌة الحٌة )Pyrosequencingالباٌروسكوٌنسنج )
(antifouling coatings كشفت عن وجود )13 ( نوع مختلف من البكترٌا من فصٌلة سٌانوبكترٌاCyanobacteria) ،

 (Gammaproteobacteria) و جامابروتوكترٌا (Alphaproteobacteria) (، ألفابروتوبكترٌاFlavobacteriaفالفوبكتٌرٌا )
 (macrofouling)لترسبات اقللت من للترسبات الحٌوٌة % من العٌنات على األطلٌة. جمٌع األصبا  المضادة 89استأثرت على 

بعد أكثر من سنة كان من قبل لترسبات الحٌوٌة ٌحدث ا. تم مالحظة أن أفضل أداء ضد (control)غٌر مصبوغة مقارنات بالعٌنات ال
 كان أداء األصبا  الغٌر سامة مختلفا فً كال المحطتٌن.المحتوٌة على النحاس.   األصبا

 

 الخاتمة:

  الملوثات الحٌة لتراكماتالكتل الحٌوٌة (biofouling فً مٌاه عمان كانت )مرات أكبر من القٌم المسجلة فً منطقة  39-5
 الخلٌج.

  الترسبات الحٌوٌة شعب فً مجتمعات  2نوع مختلف من الالفقارٌات تنتمً الى  72تم العثور على(biofouling 
communities) 

 3عن وجود ألول مرة و تم الكشف ( ًأنواع من البرٌوزون االجتٌاحinvasive bryozoan ونوع واحد من التونٌكٌت )

(tunicate.على أسطح صلبة فً مٌاه عمان ) 
 ( تراكمات الملوثات الحٌة الدقٌقةmicrofouling ًكانت متمثلة ف )كانت  األكثر شٌوعاصنف من البكتٌرٌا ولكن  31

و  (Alphaproteobacteria) (، ألفابروتوبكترٌاFlavobacteria، فالفوبكتٌرٌا )(Cyanobacteriaسٌانوبكترٌا )
تها فً معظم األنواع البكتٌرٌة كانت غٌر معروفة وتحتاج الى تحدٌد هوٌ (.Gammaproteobacteria) جامابروتوكترٌا

 الدراسات المستقبلٌة.
 ( نوع الكائنات الحٌة المسببة لتراكمات الملوثات الدقٌقةfouling organisms ومدة التجربة ونوع األلٌاف أثرت على عمر )

 معدات الصٌد.
  ترسبات حٌوٌةتوجد (biofoulingعلى قوارب معظم الصٌادٌن )  والذي تسبب فً خفض سرعة القوارب وزٌادة استهالك

 الوقود وزٌوت المحركات.
 ( جمٌع األصبا  المضادة لتراكمات الملوثات الحٌة قللت من الملوثات الحٌةmacrofouling مقارنات بالعٌنات الغٌر )

 مصبوغة.
  السامة ) األصبا قبل  ٌحدث منأفضل أداء ضد تراكمات الملوثات الحٌة بعد أكثر من سنة لوحظ أنbiocidal 

antifouling coatings هذه األصبا  ترشح أٌونات النحاس والزنك فً البٌئة والتً بدورها تتراكم على الكائنات .)
 البحرٌة.

 .األصبا  الغٌر سامة منعت من تراكم الملوثات الحٌة لكن تأثٌرها كان مختلفا فً المحطتٌن 


