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XII

مقدمـة

تعترب حبرية الربدويل من أهم البحريات املصرية لكونها أقـل البحـريات الشـاالةة توواـا كاـا أنهـا
حتتوى عوى أنواع عالةة اجلودة من األمساك والىت يصدر معظم انتاجها لوخارج .تقع حبرية الربدويل

عوى الشاطئ اجلنوبى لوبحر املتوسط وتشغل معظم الساحل السةناوى ويفصوها عن البحر املتوسـط
شريط ضةق من الرمال يرتاوح عرضه من  100م اىل  1كم .تبوـ املسـاحة الكوةـة لبحـرية الربدويـل

حواىل  3.407موةون مرت مربع ومتتد بطول  58كم تقريبـا ويصـل أقصـى عـر
حتتوى البحرية عوى مساحات مفتوحة من املةـا ىـى حـ

ـا  11كـم حةـ

اتوجـد اى مسـاحات مغطـاة بالنباتـات,

وميكن تقسةم البحـرية ىلىل جـيأين الشـرقى وهـو بةضـاوى الشـكل واألخـر الغربـى وهـو عوـى شـكل

مستطةل ,وتتصل بالبحر املتوسط عن طريق ىتحتان صناعةتان يطوق عوةها البواغةي حةـ
تبادل لواةا ب

دـد

البحرية والبحر املتوسط من خالل عاوةة املد واجلير ,ويعترب البوغـايين املتصـو

بالبحر املتوسط املصدرين الوحةدين لواةا لوبحرية حة

يبو متوسط عرضهاا  05.مرتا ىى حـ

سجل أقصى عاق لواةا ىى مركيهاا  703مرتا تتضاءل توك األعااق كواا اجتهنا ىلىل احلواف.
تعترب حبرية الربدويل حو

مائى ضحل ترتاوح عاـق املةـا بـالبحرية بـ

سجل أعوى عاق لواةا أمام البوغايين ىى ح

 505 – .07مـرتا ،حةـ

كانت املنطقة الشرقةة والىت تعرف مبنطقة اليرانةق

أقل أعااق البحرية ,وبو املتوسط السنوى لعاق مةا حبرية الربدويل حوايل  005مرت.

ومن اجلدير بالذكر أن حبرية الربدويل حتتوى عوى عدة جير صخرية ورموةة بوغـت مسـاحتها حـواىل

 3005موةون مرت مربع اى حواىل  %0من املساحة الكوةة لوبحرية تغطى املةا جيء منها أانـاء عاوةـة
املد.

مت أخذ عةنات مائةة ورسوبةة قاعةة من البحرية بغر

ىل جراء التحالةل ا ةدروكةاةائةة  ،األمالح

املغذية  ،القةاسات البكرتيولوجةة  ،مستويات الفويات الثقةوـة  ،املبةـدات الكوورونةـة ومشـتقاتها

وا ةدروكربونات البرتولةة الكوةة باإلضا ىة ىلىل تقدير كتوة ا ائاات النباتةـة واحلةوانةـة ودراسـة

بعض اخلواص اجلةوكةاةائةة بها.

تتم عاوةة الرصد من خالل  11نقطة مويعة لتشال مساحة البحرية واملصارف التي تصب عوةهـا ،
وىةاا يوى بةان بنتائج حتوةل عةنات املةا والرواسب الىت مجعت من البحرية واملصارف خالل شهر

ىرباير .1011
احملطة
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املوقع

التوول

الروضة

اليرانةق

بوغاي 1

م التوول

مسقط ىلبوةس

اجلوس
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الرواق

مشال الرواق

بوغاي 1
النصر

الرابعة

النتائـج واملناقشـة
اخلصائص ا ةدروكةاةائةة
درجة احلرارة

درجة حرارة املةا من أهم العوامل املـثارة عوـى البة ـة املائةـة ككـل حةـ

تـثار عوـى نشـا كـل

الكائنات احلةة املوجودة يف املسطحات املائةة من أمساك وهـوام حةوانةـة وهائاـات نباتةـة وبكترييـا.

هذا باإلضاىة لتأاريها عوى كل اخلصائص الفةييائةة والكةاةائةة لواةا .

سجوت أقل قةاة لدرجة حرارة مةاة البحـرية خـالل العـام ( 04041درجـة) يف حمطـة 0.وكانـت أعوـى

قةاة ( 7400.درجة) قد سجوت ىى حمطة  00مبتوسط عام سنوى لوبحرية ( 14014درجة).

شفاىةة املةا

تعرب درجة شفاىةة املةا عوى مدى قدرة الضوء عوى النفاذ خالل املةا  ،مما جيعل درجة الشفاىةة أحد

العوامل ا امة املثارة عوى العاوةات احلةوية التي تتم داخل املسطحات املائةة .وصوت درجة

شفاىةة مةاة البحرية يف معظم احملطات خالل شهور العام ىلىل قاع البحرية مما جيعل حبرية الربدويل
تتاةي مبةاهها الرائقة.

املووحة

يقصــد مبووحــة املةــا (جماــوع األمــالح الذائبــة يف املــاء) وتتكــون أساســا مــن الكاتةونــات العظاــى

(الصوديوم والبوتاسةوم والكالسـةوم واملغناسـةوم) واألنةونـات العظاـى ( الكووريـدات والكربونـات
والبةكربونات والكربيتات) هذا باألضاىة ىلىل بعض العناصر الشحةحة واألمالح املغذيـة ,وتتاةـي مةـا

حبرية الربدويل مبووحتها العالةة عن مةا البحر نتةجة لييادة عاوةة البخر مع قوـة هطـول األمطـار

وختتوف مووحة املةا تبعا لقربها أو بعدها من البواغةي مووحة مةا البحرية أعوى مـن مثةالتهـا يف

البحر املتوسط وذلك نتةجة لضحالة حبرية الربدويـل وتعـر

درجة مووحة البحرية تفاوتا واضحا ب

مةاههـا لوبخـر املسـتار .كاـا تتفـاوت

احملطات املختوفة تبعا لقربها أو بعدها من البواغةي ،حة

تقل

أقـل متوسـط قةاـة ( 73077موةجـرام/لـرت) يف

يف احملطات املقابوة لوبوغاي .تراوحت درجة املووحة بـ
ُ
حمطة  0.بةناا سجل أعوى متوسط قةاة ( 55054موةجرام/لرت) يف حمطة  01مبتوسط عام يف البحرية
( 45070موةجرام/لرت).

درجة التوصةل الكهربي

درجة التوصةل الكهربي هو تعبري عن قدرة املةـا لتوصـةل التةـار الكهربـي ،وتتـأار هـذ القـدرة

بكاةة األيونات املوجودة وحركتها وتكاىثها باإلضاىة ىلىل درجـة احلـرارة .تـراوح متوسـط قسـم درجـة
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التوصةل الكهربي لوبحرية خالل العام ب

أقل قةاة ( 55015مووي سـةان/سـم) مبحطـة  0.وأعوـى

قةاة ( 4104.مووي سةان/سم) يف حمطة  01وكان املتوسط السنوي العام يف البحـرية ( 53034مووـي

سةان/سم).

تركةي أيون ا ةدروچ
تركةي أيون ا ةدروچ

)(pH

من أهم العوامل املثارة عوى البة ة املائةة حة

العاوةات احلةوية داخل املسطحات املائةة كاا يوعب تركةي أيون ا ةدروچ

له تأاري كبـري عوـى مجةـع
دورا هاما يف ترسـةب أو

ذوبان املعادن الثقةوة يف املسطحات املائي .أوضحت النتائج أن مةـا البحـرية تقـع يف اجلانـب القوـوي
حة

تراوحت متوسط قةم تركةي أيون ا ةدروج

ملةا البحرية ب

وأعوى قةاة ( )7045يف حمطة  5مبتوسط سنوي عام يف البحرية (.)7005

األكسچ
األكسچ

أقل قةاة ( )3041يف حمطـة 00

الذائب )(DO

الـذائب يف املةـا لـه الـدور األكـرب واملـثار عوـى مجةـع اخلصـائص الكةاةائةـة والفةييائةـة

واحلةوية داخل املسطحات املائةة كاا أنه أحد األسباب الرئةسةة يف بقاء مجةـع الكائنـات احلةـة حةـ

بدونه متوت هذ الكائنات .تراوح متوسط تركةي األكسچ

الـذائب خـالل العـام بـالبحرية بـ

أقـل

قةاة ( 7074موةجرام/لرت) يف حمطة  0وأعوى قةاة ( 304.موةجرام/لرت) يف حمطـة  3مبتوسـط سـنوي
عام يف البحرية ( 5005موةجرام/لرت).

األكسچ

األكسچ

املستهوك بةولوجةا )(BOD

املستهوك حةويا هو كاةة األكسچ

أن قــةم األكســچ
الشاالةة حة

حة

املستهوك بواسطة الكائنات الدقةقة .أوضـحت النتـائج

املســتهوك بةولوجةــا يف حبــرية الربدويــل أقــل مــن مثةالتهــا يف بــاقي البحــريات

تعترب حبرية الربدويل من أنقـى املسـطحات املائةـة داخـل مجهوريـة مصـر العربةـة.

تراوح متوسط قةم األكسةج

املستهوك بةولوجةا ب

أقل قةاة ( ..0.موةجرام/لرت) يف حمطـة

 01وأعوى قةاة ( 7040موةجرام/لرت) يف حمطة  3مبتوسط سنوي عام يف البحرية ( 0004موةجرام/لرت).

األكسچ

املستهوك كةاةائةا )(COD

توضح قةاة األكسچ

املستهوك كةاةائةا كاةة األكسچ

الاليم ألكسدة املواد العضـوية املوجـودة يف

املةا وحتويوها ىلىل ااني أكسةد الكربون وماء .تراوحت قةم األكسةج

املستهوك كةاةائةـا بـ

أقـل

قةاة ( 0050موةجرام/لرت) يف حمطة  0.وأعوى قةاة ( 1400.موةجرام/لرت) يف حمطة  3مبتوسط سنوي
عام يف البحرية ( 05051موةجرام/لرت).

الكربيتةدات )(H2S

توجد الكربيتةـدات يف املـاء يف صـورة كربيتةـد ا ةـدروچ
كربيتةدات لوحصول عوى األكسچ

الـذي ينـتج مـن حتويـل الكربيتـات ىلىل

بواسطة البكترييـا الكربيتةـة املوجـودة يف الرسـوبةات .أوضـحت

النتائج عدم تسجةل أي وجود لوكربيتةدات يف مةا البحرية نتةجة لييادة تركةـي األكسـچ
يف مةا البحرية طوال العام وكذلك عدم وجود مصادر توو

حبرية الربدويل.
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الـذائب

يف البحرية مما يوضح نقاء وجودة مةـا

مبقارنة املتوسطات السنوية لبعض املتغريات ا ةدروجراىةة خـالل الدراسـة احلالةـة

مبثةالتها من املستويات املساوح بها دولةا وجد اآلتى:

 وجدت مستويات األس اايدروجةىن يف حدود املساوح بها دولةا ( )50. – 40.مبتوسط عام (.)7005
 وجدت مستويات ااكسـج

الـذائب يف حـدود املسـاوح بهـا دولةـا يف مجةـع احملطـات (0105 – 4..

موةجرام/لرت) مبتوسط عام ( 5005موةجرام/لرت).

 وجــدت مســتويات ااكســج

املســتهوك بةولوجةــا ىــى احلــدود املســاوح بهــا دولةــا (50.-70.

موةجــرام/لــرت) يف مجةــع احملطــات ممــا يثكــد قوــة احلاــل العضــوى مبةــا البحــرية مبتوســط عــام

(0004موةجرام/لرت).

الكوورىةل – أ ,املواد العالقة الكوةة واألمالح املغذية
الكوورىةل-أ

استخدم الكووروىةل املوجود ىى ا ائاات النباتةة كصبغه أساسةة ميكن األستدال مـن خال ـا عوـى

مستوى النشا احلةوى باملةا  .تراوح متوسط قةم الكووروىةـل بـالبحرية خـالل العـام مـا بـ

أقـل

قةاه لواتوسط السنوى (.007مةكروجرام/لرت) ممثوه باحملطة  1وأعوى قةاه ( .04.مةكروجرام/لـرت)

ممثوه مبحطه  3معطةا متوسط سنوى عام لوبحرية ( .045مةكروجرام/لرت).

املواد العالقة الكوةة)(TSM

سجوت احملطة  7أقل قةاه ( 40.4موةجرام/لرت) لواتوسط السنوى لواواد العالقة الكوةه وكانت أعوـى
قةاه ( 1.0.4موةجرام/لرت) قد سجوت مبحطة  0.معطةا بذلك متوسـط سـنوى عـام لوبحـرية (00037

موةجرام/لرت)

مبقارنة نتائج املتوسط السنوى لوكووروىةل-أ واملواد العالقة الكوةة والذى مت احلصول عوةه

خالل الدراسة احلالةة وجد التاىل:
اامالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة ىى املةـا الطبةعةـة وتعتــرب هــذ املركبــات املصــدر الرئةســى

لتغذيـة الكائنـات ىى البة ـة املائةـة خصوصـا الكائنـات الدقةقــة مثــل البكرتيــا والطحالــب كاــا
تعتبـر أساسةـة ىى عاوةـة التاثةـل الغذائــى لونباتــات واحلةوانــات ىــى هــذ البة ــة وهـذ

األمالح عبارة عن مركبات نةرتوجةنةة  ،ىوسفورية وسوةكات.

اامونةا )(NH4-N

األمونةا ىلحدى صور النتريوجـ

املفضـوة كغـذاء لكثـري مـن ا ائاـات النباتةـة و الطحالـب .سـجوت

األمونةـــا أقـــل قةاـــه (.0.05موةجـــرام/لـــرت) لواتوســـط الســـنوى مبحطـــة  5وأعوـــى قةاـــه

(.0044موةجرام/لرت) كانت مبحطة  7معطةا بذلك متوسط سنوى عام لوبحرية ( .0.5موةجرام/لرت).

النترييتات NO2-N

تنتج النةرتيت نتةجة اكسدة البكرتيا لواواد الغري عضوية لوحصول عوـى الطاقـة وهـذا الغـاي بـدور

غري مستقر ىهو يتأكسد اىل نرتات بواسطة بكرتيا معةنة او خيتيل اىل أمونةا بواسـطة بكرتيـا أخـرى
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معاكسة لألوىل .ويعترب غاي النةرتيت من الغايات السامة ووجود برتكةيات عالةة يثكـد عوـى وجـود
أقـل قةاـة لواتوسـط السـنوى لوبحـرية (7070

مصدر لوتوو  .ترواحت قـةم تركةـي النرتيتـات بـ

مةكروجرام/لـرت) ممثوـه مبحطـة  5وأعوـى قةاـة ( 0401.مةكروجـرام/لـرت) ممثوـه مبحطـه  7معطةـا
متوسط سنوى عام لوبحرية ( 5054مةكروجرام/لرت).

النرتات )(NO3-N

النرتات هى اكثر صور النةرتوج

اباتا ىى البة ة املائةة وهى الغذاء ااساسى لكثريا من ا ائاـات

النباتةــة والطحالــب .ســجوت النــرتات أقــل ســجوت أقــل قةاــه لواتوســط الســنوى لونــرتات (.0.4

موةجرام/لرت) مبحطىت  0., 4وأعوى قةاه (.0.7موةجرام/لرت) كانت مبحطـىت ( )00 , 7وكـان املتوسـط

السنوى العام لوبحرية ( .0.53موةجرام/لرت).

النةرتوج

الكوى TN

سجل النةرتوج

الكوى أقل متوسط سـنوى عـام لونةرتوجـ

الكوـى لوبحـرية (.037موةجـرام/لـرت)

مبحطة  4بةناا كان أعوى متوسط تركةي سنوى (005.موةجرام/لرت) مبحطة  1وكان املتوسـط السـنوى

العام لوبحرية ( 0010موةجرام/لرت).

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى لوكائنات املائةة ومنوها ,ونظرا ان الفوسفور عنصـر غـري غـايى ويوجـد
ىى الطبةعةة عوى هة ة امالح ىوسقورية غري ذائبة لذلك ىهو بطبعةة احلال يوجـد برتكةـيات قوةوـة

ىى البة ة املائةة بةناا ييداد تركةي الفوسفور ىى املسطحات املائةة نتةجة لوصرف الصحى او الصـرف

الصناعى او اليراعى مما يثدى اىل العديد من املشاكل البة ةة.

الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوحت متوسطات تركةيات الفوسفور الفعال ب

أقل قةاـه ( 004.مةكروجـرام/لـرت) مبحطـىت 1 , 0

وأعوى قةاه مبحطة  5015( 0.مةكروجرام/لرت) مبتوسط سنوى عام لوبحرية ( 1034مةكروجرام/لرت) .

الفوسفور الكوى

تراوحــت قــةم تركةــيات الفوســفور الكوــى بــ

أقــل متوســط تركةــي ســنوى لوبحــرية (17037

مةكروجرام/لرت) مبحطة  7وأعوى متوسط تركةي سنوى ( 74074مةكروجرام/لرت) مبحطـة  0.مبتوسـط

عام لوبحرية ( 77011مةكروجرام/لرت).

السةوةكات الفعالة )(SiO4-Si

سجوت السوةكات أقل متوسط تركةي خـالل العـام ( .017موةجـرام/لـرت) باحملطـة  4بةناـا كـان أعوـى
متوســط تركةــي ســنوى ( .057موةجــرام/لــرت) مبحطــة  01مبتوســط ســنوى عــام لوبحــرية (.047

موةجرام/لرت).

مبقارنة املتوسط السنوى لالمالح املغذية مبةا حبرية الربدويل

السابقة من املستويات املساوح بها دولةا وجد اآلتى:
 متوسطات اامونةا يف البحرية
( )1..4حة

ذا العام مبثةالتها ىى ااعوام

ذا العام ( )1.00مشابهه لوعام املاضى ( )1.0.وأقل من عام

بو املتوسط السنوى لوبحرية ( .0.5موةجرام/لرت).
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 متوسط النرتيت
حة

ذا العام ( )1.00أكرب من العام املاضى ( )1.0.ولكنه أقل من عام ()1..4

سجل املستوسط السنوى العام لونةرتيتات ( 5054موةجرام/لرت).

 متوسط النرتات يف البحرية

ذا العام ( )1.00أقل منه جباةع السنوات املاضةة.

 متوسط قةم الفوسفور الفعال والكوى لوبحرية

ذا العام ( )1.00أقل من كل السنوات املاضةة.

 السوةكات الفعالة يف هذا العام ( )1.00أعوى من السنوات املاضةة.

 الفويات الثقةوة

أتضح من النتائج خالل العام ( )1011 - 1011ما يوي:











تراوح تركةي احلديد ما ب

تراوح تركةي املنجنةي ما ب

تراوح تركةي النحاس ما ب

تراوح تركةي الينك ما ب

تراوح تركةي الكروم ما ب
تراوح تركةي النةكل ماب

( 540774 – 730.11مةكروجرام/لرت).
( 070.11 -10754مةكروجرام/لرت).

( 140.17 – 4..77مةكروجرام/لرت).

( 550.37 -170351مةكروجرام/لرت).
( 50374 – 40057مةكروجرام/لرت).

(30543 – 70477مةكروجرام/لرت).

تراوح تركةي الكادمةوم ما ب

( 00155 – .0775مةكروجرام/لرت).

تراوح تركةي الرصاص ما ب ( 150045 -070044مةكروجرام/لرت).

تراوح تركةي اليئبق ما ب

( .01.77 – .00.01مةكروجرام/لرت).

 املبةدات

املبةدات ومركبات انائى الفةنةل متعددة الكوور الذائبة مبةا حبرية الربدويل خالل 1011-1011

تراوح جماوع تركةيات مركبات ىةنةل متعددة الكوور ( )PCBsماب

( 705.نانوجرام/لرت) عند حمطة

 WL2ىلىل ( 5003نانوجرام/لرت) عند حمطة  WL6مبتوسط سنوى عام ( 4074نانوجرام/لرت) وتركةيات
مركبات املبةدات الكوةة ( )TPماب

( 1071نانوجرام/لرت) مبحطة  WL2ىلىل ( 5043نانوجرام/لرت) مبحطة

 WL3مبتوسط سنوى عام ( 4074نانوجرام/لرت) .كاا تراوحت جماوع مركبات  TP & PCBsماب

(5077

نانوجرام/لرت) أمام  WL2ىلىل ( 00015نانوجرام/لرت) عند حمطة  WL3مبتوسط كوى ( 4013نانوجرام/لرت).

 ا ةدروكربونات البرتولةة

املواد ا ةدروكربونةة البرتولةة مبةا حبرية الربدويل خالل 1011-1011

تراوح متوسطات الرتكةي الكوى لواواد ا ةدروكربونةة الذائبة ىى مةا حبرية الربدويل ما ب

45.0

مةكروجرام/لرت عند حمطة  WL9ىلىل  45.0مةكروجرام/لرت عند حمطة  WL1مبتوسط كوى جلاةع عةنات

البحرية يبو  45.0مةكروجرام/لرت.
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 املةكروبةولوجى

وتعترب مةا اجملارى و احدة من أخطر املشاكل عوى الصحة العامة ىى معظم دول العامل الثال  ،ألن
أغوب هذ الدول لةس لديها شبكات صرف صحى متكاموة  ،بل وىى بعض املدن اتوجد شبكات

صرف صحى وحتتوى مةا اجملارى عوى كاةة كبرية من املركبات العضوية واعداد رهةبة من

الكائنات احلةة الدقةقة ا وائةة والالهوائةة وتثار هذ الكائنات يف املركبات العضوية والغري
عضوية مسببة نقصا يف ااوكسج

ىلذا ألقةت يف البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعةش ىةها

وقد متوت .وعند موت الكائنات البحرية تبدأ البكرتيا أو الكائنات الدقةقة التي تعال اهوئةا

بتحوةوها حمداة تعفن وىسادا يف طبةعة املةا .

أوضحت نتائج الدراسة خالل العام ( )1.01 - 1.00أن البكرتيا الدالة عوى التوو

مبخوفات الصرف

الصحى (بكرتيا القولون الكوةة والقولون الربايية والسبحةات الربايية) كانت ىى احلدود املساوح بها
حسب املقايةس املصرية واألوروبةة ومع ذلك يتأار توييعها خالل البحرية وذلك لتبادل مةا

البحرية مع مةا البحر املتوسط.

وتعترب حبرية الربدويل من أنقى حبريات مصر الشاالةة ىهى ا تستقبل مةا مصارف وتعترب

حماةة طبةعةة وبناءا عوى ذلك وعند تطبةق معةار جودة املةا كانت النتائج ىى الفرتة ما ب

أغسطس  1.0.حىت مايو  1.00كااتى:

 - 0من وجهه نظر الصحة العامة األدمةة وخاصة الصةادين نتةجة تعاموهم مع املةا وعند تطبةق معةار
جودة املةا املذكورة عالةه وجد أن مجةع حمطات البحرية تقع ىى نطاق احلدود املساوح بها من

أعداد البكرتيا املشار ىللةها وتعترب حبرية نظةفة وذلك عوى مدار الفصول األربعة عدا احملطة رقم  0ىى

شهرى نوىارب وىرباير واحملطة رقم  0.ىى شهرمايو.

 - 1ىى مرابى األمساك ىى مةا البحرية (مةا البحرية كوها) ىأن اعداد البكترييا املشار ىللةها تقع ىى
نطاق احلدود املساوح بها ولذا ىهى تعترب حبرية نظةفة عدا احملطة رقم . 0

 -7عند ىلستخدام متوسطات أعداد البكرتيا لوفصول األربعة:

* من وجهه نظر الصحة العامة تعترب البحرية كوها نظةفة عوى مدار ىصول السنة ماعدا احملطة رقم .0

* ىى مرابى األمساك ىى مةا البحرية تعترب البحرية كوها نظةفة عوى مدار ىصول السنة عدا احملطة .0

 ا ائاات النباتةة

تشكـل ا ائاـات النباتةـة جـيءا أساسةـا إلنتــاج املـواد العضويـة بالبحـرية  ،كاــا متثــل املستــوى
األول من ا ـرم الغذائـى وكذلك تكـون الغــذاء األساســى لوكائنــات احلةوانةــة بالبحةــرة  -كاــا

يشكـل البالنكتـون النباتـى واحلةوانـى الغـذاء األساسـى لألمسـاك السائـدة بالبحةـرة.

حبرية الربدويل أحدي حبريات مشال الدلتا ومثوت بااني عشر حمطة وىةاا يوي توييع ا ائاات النباتةة

بها خالل الفرتة من أغسطس  1.00ىليل مايو : 1.01

 سجوت ستة جماوعات من ا ائاات النباتةة ىى البحرية وهى الدياتومات وانائةة السو والطحالـباخلضراء واخلضراء امليرقة واأليوجوةنات والسوةكوىالجةوةت.

 مثوت البحرية  037نوعا من ا ائاات النباتةـة وهـذا أكـرب عـدد سـجل بـالبحرية مقارنـة بالدراسـاتالسابقة
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 سجل بالبحرية عدد  0.0نوعا من الدياتومات  45 ،نوعا مـن انائةـة السـو  07 ،نوعـا مـن الطحالـبمــن

اخلضــراء  04 ،مــن الطحالــب اخلضــراء امليرقــة  7 ،مــن اايوجوةنــات وقــد مت تســجةل نــوع
السوةكوىالجةوةت.

 -وقد سجوت البحرية خالل عام  1.00أعوي متوسط سنوي لوهائاات النباتةة (0. × 4400.1
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وحدة/لرت).

الديـــاتومـــات :

 سجل  0.0نوعا من الدياتومات بالبحرية خالل ىرتة الدراسة وتشكل اجليء األساسى من اإلنتاجةةالعامة بالبحرية حة

سجوت بنسبة  % 4.050من اجملاوع الكوى لوهائاات.

 وسجل املتوسط السنوى لودياتومات بالبحرية قةاة قدرها ( 70.×140..1خوةة /لرت)  ،وقد سادتمجةع احملطات

 وقد سادت أنواع  Cocconeis sp.و  Nitzschia spp.و  Chaetoceros spp.من الدياتومات وهى أنواعتدل عوى اخلصوبة كاا أنها أنواع تتحال التوو .

 -توةت انائةة السو

الدياتومات يف البحرية وبعدد أنواع  ,45ومثوت انائةة السو

بنسبة بوغت

حواىل  % 3034من جماوع ا ائاات ومبتوسط قدر  1444خوةة/لرت و  45نوع .وعاوما هى أكثر
انتشار ىى اجلانب اجلنوبي ام يو ةه اجلانب الشرقي والشاايل من البحرية وأقل قةم سجوت

ا يف

احملطة  0.وسادها  Scripisella sp.و  Protopredinium sp.و Prorocentrum spو Gymnodinium
 splendenusوGoniaulax catenata

 مت تسجةل  07نوعا من الطحالب اخلضراء ببحرية الربدويل خالل ىرتة الدراسة ولكن بنسبة ض ةوةوقدرت الكثاىة العددية

ا بنسبة  % .055من جماوع ا ائاات ( وبقةاة قدرها  07.وحدة /لرت).

 -وقد سجوت أعوى انتاجةة لوطحالب اخلضراء ىى حمطة ( )0باحلو

اجلنوبي الشرقي مبتوسط كثاىة

 70.×00.31وحدة/لرت (مبتوسط  17.وحدة/لرت) وسجوت أقل قةاة من الطحالب اخلضراء ىى حمطة ()7
مبتوسط ( 40وحدة/لرت) وىلختفت من احملطات  0. ،4 ، 5، 7حة
 Chlorella, spp.وكل هذ األنواع

ا القدرة عوي حتال التوو .

أنتشر بها نسبةا Scenedesmus

 مت تسجةل  04نوع من الطحالب اخلضراء امليرقة بالبحرية وبنسبة نادرة قدرها  %.031من جماوعا ائاات (  171وحدة /لرت) وهي قوةوة التواجد بالبحرية.

 -مثوت األيوجوةنات نسبة قوةوة جدا قدرها  %.001من جماوع ا ائاات بالبحرية ومثوت بثال

أنواع.

ا ائاات احلةوانةة

ا ائاات احلةوانةة هي كائنات حةة حةوانةة تعةش هائاة يف البة ـات املائةـة املختوفـة سـواء كانـت

بة ات حبرية أو مةا عذبه أو خمتوطة  .وتتاةي ا ائاات احلةوانةـة بعـدم قـدرتها عوـي احلركـة املوجهـة
كونها تتحرك تبعا حلركة التةاراملائي  .وترجـع أهاةتهـا ىليل أنهـا متثـل احلوقـة الثانةـة يف قاعـدة ا ـرم

الغذائي يف البة ة املائةــة بعد ا ائاات النباتةة .
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مت مجع عةنات مةا من  11حمطة يف حبرية الربدويل خالل أربعـة مواسـم هـي الصـةف وميثوـه شـهر

أغسطس  1011واخلريف وميثوه شهر نوىارب  1011والشتاء وميثوه شهر ىرباير  1011والربةع الذي ميثوه
شهر مايو .1011
ُ
 سجوت أعوي القةم العددية يف ىصل الصةف لعام  447333( 1011كائن/م )3وقد سادت القشريات
جمدىةة األرجل ( )%8661توةها الرخويات ( )%3666وقد تكون احملصول القائم من سبع جماوعات هي

األولةات ,الديـدان اخلةطةـة ,الديـدان احلوقةـة  ,القشـريات ,الرخويـات  ,ويرقـات اجلوـد شـوكةات
والذيوحبوةات .

 احتوي موسم شتاء  1011أقل القةم العددية من ا ائاات احلةوانةة (48800كائن/م)3وقد تكـون
احملصول القائم من سبع طوائف هي-:

األولةات ()% 8.9واجلوىاعويات(  )%0.7واحلوقةات متاثوة يف يرقات الديدان عديدة األشـواك وقـد
ساد\ ت هنا العجوةات الدوارة مكونة .% 30.4

أما القشريات ىقد تكونت من االاة جماوعات هي جمداىةة التي كونت النسـبة األكـرب()% 34.1

والقشريات غادية الدرقة ( )% 5.4ويرقات ذؤابةـة األرجـل ( )% 0.37أي أن اقشـريات يف جماوعهـا

كونت  %81من اجملاوع الكوي لوهائاات وقد ظهر ت الرخويات بكاةات قوةوة توةها الذيوحبوةات .

 أما يف موسم الربةع الذي متثل بشهر مايو  1011ىقد بو احملصول القائم 141800كائن/م3وتكون
مـن اانةــة طوائـف هــي -:األولةـات  ,اجلوىاعويــات واحلوقةـات والعجوةــات الـدوارة والقشــريات
والرخويات ويرقات اجلودشوكةات والذيوحبوةات.

 ومن املالحظ ظهور العجوةات الدوارة ىصوي الشتاء (ىرباير )1011والربةـع (مـايو )1011بكاةـات
ابأس بها يف مةا البحرية.

 احلةوانات القاعةة

متثل األحةاء القاعةة جيءا هاما من البة ة البحرية ىهى ىلحدى احلوقات ا امة يف السوسوة الغذائةة حةـ

تنتشر عادة بكثرة يف مناطق املد واجلير كاا انها تغطى معظم قةعان البة ات املائةة وتعتـرب غـذاءا هامـا
ومفضال عند كثري من احلةوانات البحرية ااقتصادية كاا أن بعضها ميكنه مقاومة التوو

ويعترب كاشفا لـه

تشري النتائج خالل املواسم املختوفة بأن مناطق الدراسة اكثر تنوعا ىى عدد اانـواع وكثاىـة عدديـة حةـ

كانت أعوى ما ميكن باحملطة رقم  3و  1حة

قدرت الكثاىة مبتوسط سنوى  5477كائن\مـرت مربـع (متثـل

 %0403من اجلاوع الكوى لالحةاء القاعةة) وبــ  5407كائن/مرتمربـع بنسـبة  %0704نتةجـة لتواجـد اعـداد
كبــرية مــن الديــدان عدميــة ااشــواك وااســرتاكودا  .وقــدرت النســبة العدديــة لوكثاىــة بــــ 4.34( %0.

كائن\مرت مربع) باحملطة رقم  7و بنسبة  %0.05مبتوسط  4141كائن\مرت مربع) واقل تواجـدا باحملطـات  5و

 0.و  01حة

قدرت الكثاىـة العدديـة بنسـبة تـرتاوح بـ

العددية اىل النسبة ب

 %404 - %401وببـاقى احملطـات وصـوت الكثاىـة

 %5اىل  .%404ومن ناحةة اخرى قدرت متوسط الكثاىة العددية السنوية بـــ 7753

كائن\مرت مربع وتعترب هذ الكثاىة العددية نسبةا معتدلة باملقارنة بالبحريات الشاالةة وقـد مت التعـرف

عوى  75نوعا من ااحةاء القاع احلةة املاكرو الىت مت التعرف وتقدير توييعها باملناطق املختوفة خـالل ىـرتات

مجع العةنات.
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اوضحت النتائج ايضا بأن الكثاىة العددية خالل املواسم املختوفة تراوحت ب

كبري ب

 %15اىل  %7.اى ا يوجد ىرق

تواجد وتنوع ااحةاء القاعةة املاكرو مبناطق الدراسة ومكن ترتةبها كالتاىل  :أعوـى نسـبة وكثاىـة

عددية كانت خالل ىصل الربةع بنسبة ( %7.متوسط كثاىة عددية  4.11كائن/مرت مربع) < ىصل اخلريـف

بنسبة ( %15متوسط كثاىة عددية  4.11كائن/مـرت مربـع) < وأقـل نسـبة كانتخاللفصـل الصـةف و الشـتاء

بنسبة ( %17متوسط كثاىة عددية  7.3.كائن/مرت مربع).
-

اجملاوعة ااوىل احلشائش البحرية ترتاوح الكثاىة العددية مبتوسط سنوى  419ىرع  /مرت مربع

وبنسبة اعوى تصل اىل  %94خالل ىصل اخلريف واقل نسبة  % 14ىى ىصل الشتاء.

 اجملاوعة الثانةة عديدة ااشواك ترتاوح الكثاىة العددية مبتوسط سنوى  499كائن /مرت مربعوبنسبة اعوى تصل اىل  %44خالل ىصل الصةف واقل نسبة  % 14ىى ىصل الشتاء.

 اجملاوعة الثالثة اوسرتكودا ترتاوح الكثاىة العددية مبتوسط سنوى  645كائن /مرت مربع وبنسبةاعوى تصل اىل  %49خالل ىصل الربةع واقل نسبة  % 3ىى ىصل اخلريف.

 -اجملاوعة الرابعة ذوات املصراعة

ترتاوح الكثاىة العددية مبتوسط سنوى  645كائن/مرت مربع

وبنسبة اعوى تصل اىل  %14خالل ىصل الربةع والشتاء واقل نسبة  % 14ىى ىصل الصةف.

 النباتات املائةة

التقرير السنوي عن النباتات املائةة يف حبرية الربدويل عن 1011-1011

 oتواجد الطحوـب اخلضـر  Caulerpa proliferaعوـى مـدار العـام  1.01-1.00يف األجـياء الداخوةـة مـن
البحرية وخاصة حمطة .7

 oكاا تواجدت األعشاب  Cymodocea nodosaو الثعبانى  Zostera marinaىى معظم حمطات الربدويل
عوى مدار العام أيضا و هى متأصوة و دائاة التواجد يف احملطات الداخوةـة لوبحـرية يف حبـرية الربدويـل

حة

املةا ذات املووحة العالةة.

 oتواجد الطحوب األخضر اخلةطي  Chaetomorpha sp.و الطحوب األخضر Cystoseira mediterraneaو
األخري رمبا دخل البحرية من البحر املتوسط عن طريق البوغاي .وتواجد الطحوـب األرـر Corallina sp.

يف احملطة .3

 oتواجدت الطحالب اخلضراء البحرية مثل أنواع خـس املـاء  Ulvaو  Enteromorphaو الطحوـب اخلةطـى
األخضر  Chaetomorphaالذى انتشر بكثاىة ىى احملطات القريبة من البحر املتوسط (حمطىت  0.و )00

 oمن النتائج يتب

التنوع النباتى ىى البحرية ,رمبا ايدهارها ىى ىصل الربةع و أيضا قد تكون انتقوـت

من مةا املتوسط عن طريق البوغاي مما أارى الغطاء النباتى لوربدويل .و هذا ينىبء بأن مةا البحـرية

قد تكون بعةدة اىل حد ما عن مصادر التوو  ,مما يبع

الطبةعةة العاملةة.
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األمل ىى أن تكون ايالت عوى قائاة احملاةات

الرواسب

 احلجم احلبةىب

احلجم الرموي

أوضحت الدراسة أن املتوسط السنوى لوحجم الرموـى ىـى حبـرية الربدويـل يـرتاوح بـ

أعوـى قةاـة

 % 47037ىى حمطة  0.وأقل قةاة  % 70.5ىى حمطة  0مع املتوسط السنوى العام .% 53074

الغرين

املتوسط السنوى لنسب الغرين ىى حبرية الربدويل يرتاوح ب

اعوى قةاة  %40044ىـى حمطـة واقـل

قةاة  %001ىى حمطة  0.وغاي  )0مع املتوسط السنوى العام قدرة .%71005

الكربون العضوي و احملتوي العضوي

تراوح املتوسط السنوى لوكربون العضوي لرسوبةات قاع حبرية الربدويل بـ

اعوـى قةاـة  %7073ىـى

حمطة  0واقل قةاة  % .0.5ىى حمطة 0.مبتوسط سنوى عام قدرة  , %0.11ىى حـ
السنوى لواحتوى العضوى ب
عام قدرة %10.5

تـراوح املتوسـط

 %50.3ىى حمطة  0واقل قةاة  %.000ىى حمطـة  0.مبتوسـط سـنوى

احملتوي املائي املطوق

تراوح املتوسط السنوى لواحتوي املائي املطوق لرسوبةات قـاع حبـرية الربدويـل مـا بـ
 %550.ىى حمطة  0واقل قةاة  %0405ىى حمطة  0.مع املتوسط السنوى العام .%7504

أعوـى قةاـة

مركبات الفوسفور

 .1الفوسفور الغري عضوى

املتوسط السنوى العام ل رتكةيات الفوسفور الغري عضـوى (اوراوىوسـفات) يـرتاوح بـ

اعوـى قةاـة

 338575مةكروجرام/جرام ىى حمطة  8واقل قةاة ( 97541مةكروجـرام/جـرام ) ىـى حمطـة  11مـع
متوسط سنوى عام قدرة  113543مةكروجرام/جرام

 .1الفسفور العضوي

املتوسط السنوى لوفوسفور العضوى ىى حبرية الربدويل سجل اعوى قةاة(  174074مةكروجرام/جرام)

ىى حمطة  0واقل قةاة  000.1مةكروجرام/جـرام) ىـى حمطـة  0.مبتوسـط سـنوى عـام قـدرو 35041
مةكروجرام/جرام).

 .3الفسفور الكوي

تــراوح املتوســط الســنوى لوفوســفور الكوــى ىــى رســوبةات حبــرية الربدويــل يــرتاوح بــ

5570.5

مةكروجرام/جرام ىى حمطة  0واقل قةاة  01.047مةكروجرام/جرام ىى حمطة  00مع متوسط سنوى

عام قدرة  17.071مةكروجرام/جرام.

 .4النةرتوج

الكوى

يرتاوح املتوسط السنوى لونةرتوج

الكوى ىى الرواسب القاعةـة لبحـرية الربدويـل بـ

 %0015ىى حمطة  0واقل قةاة  %00.3ىى حمطة  00مع املتوسط العام .%0005
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اعوـى قةاـة

 الفويات الثقةوة










تراوح تركةي احلديد ما ب

تراوح تركةي املنجنةي ما ب

تراوح تركةي النحاس ما ب

تراوح تركةي الينك ما ب

تراوح تركةي الكروم ما ب

تراوح تركةي النةكل ماب

( 04357 – 74.مةكروجرام/لرت).
( 547 -001مةكروجرام/لرت).

( 04077 – 1004مةكروجرام/لرت).

( 49546 – 4563مةكروجرام/لرت).

( 38584 – 4544مةكروجرام/لرت).

( 34544 – 9594مةكروجرام/لرت).

تراوح تركةي الكادمةوم ما ب
تراوح تركةي الرصاص ما ب

تراوح تركةي اليئبق ما ب

( ..3. – 9.9مةكروجرام/لرت).

( 11543 – 0041مةكروجرام/لرت).

( 9519 – ...57مةكروجرام/لرت).

املبةدات

املبةدات ومركبات البايفةنةل متعددة الكوور الذائبة ىى رواسب حبرية الربدويل خالل 1011 - 1011

 ..00نانوجرام/جرام أمام

تراوح جماوع تركةيات مركبات ىةنةل متعددة الكوور ( )PCBsماب

 WL1&2ىلىل  0..3نانوجرام/جرام عند حمطة  WL3مبتوسط  ..4.نانوجرام/جرام وتركةيات مركبات

املبةدات الكوةة ( )TPماب

 ..0.نانوجرام/جرام عند حمطة  WL12ىلىل  .011نانوجرام/جرام عند

حمطة  WL3مبتوسط  .004نانوجرام/جرام.

ا ةدروكربونات البرتولةة

املواد ا ةدروكربونةة البرتولةة ىى رواسب حبريةالربدويل خالل 1011 - 1011
سجوت مستويات املواد ا ةدروكربونةة الكوةة برواسب البحرية ماب

 .0.7مةكروجرام/جرام عند

حمطة  WL3ىلىل  .014مةكروجرام/جرام مسجوة عند حمطة  WL9مبتوسط كوى .0.7
مةكروجرام/جرام.
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