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" البحرية الربلس"
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مقدمـة

تقع حبرية الربلس مشال شرق فرع رشيد ومتتد بطول  07كم تقريبا ويـااو ررهـ ا مـ  6إىل 70

كم ،وتبلغ مساحت ا احلالية حواىل  07777فدان ،وتعد ثانى أكرب البحريات الطبيعية فى مصر .يسود
حبرية الربلس ردد م البيئات ،أهم ا املستنقعات امللحية والقصبية والس ول الرمليـة  ،كمـا تو ـد

رلى سواحل البحرية الكثبان الرملية املرتفعة ،ولذا ف ى تعد مكانا طبيعيا ملـا يقـرم مـ  731نورـا

نباتيا بريا ومائيا ،إهافة إىل كون ا م يأه الستقبال الطيور الربية امل ا رة .يااو رمق البحرية بني

 2 & 7,0ما.

حبرية الربلس م أقدم البحريات املصرية وأررق ا وتتصل بالبحر املتوسط ر طريق فتحة بوغاز

الربلس وبالنيل بواسطة قناة برمبال التي أنشئت يف رام  7226لتغذية البحرية بالكميات الوفرية
م مياه النيل واألمساك النيلية .وكذلك تتصل بالنيل ر طريق  8مصارف شرقي و نوم البحرية

وهي مصرف  -3مصرف الغربية الرئيسي (كتنشنر)  -حبر تريه  -حبر البطالة -مصرف  - 0مصرف

نشرت -مصرف -2مصرف احمليط  ،وتعد حبرية الربلس م أهم املصادر الرئيسية لألمساك فى حمافظة
كفر الشيخ رلى اإلطالق ويعتمد رلي ا فى الدخل اكثر م  %21م سكان احملافظة ميثلون العاملني

بقطاع الصيد .
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7
2
3
0
1
6
0
8
2

امساء ومواقع احملطات لبحرية الربلس خالل 2773-2772
اسم احملطة

أمام مصب مصرف شرق الربلس
أمام البوغاز

غرم البوغازحبوايل  1كيلو ما
أمام مصب مصرف 0

الزنقة (وسط البحرية أبعد حمطة ر مصادر التلوث)

الطويلة (وسط البحرية مشال مصب مصريف  8و  2يف منطقة تكثر ب ا النباتات املغمورة)
الشخلوية (تتوسط مصب مصريف  8و )2

مصطرو (مشال البحرية و قريبة دا م الطريق الدويل)
أبو رامر (مشال غرم البحرية )

77

الربكة و تتوسط القطاع الغربي يف البحرية

72

أمام مصب تررة برمبال (مصب مياه النيل يف البحرية)

77

أمام مصب مصرف  77اهلوكس (يف منطقة مليئة بتحويطات م نباتات ورد النيل و البوص)

2

النتائـج واملناقشـة
اخلصائص اهليدروكيميائية
در ة احلرارة

در ة حرارة املياه م أهم العوامل املؤثرة رلى البيئة املائية ككل حيث تؤثر رلى نشاط كـل

الكائنات احلية املو ودة يف املسطحات املائية م أمساك وهـوام حيوانيـة وهائمـات نباتيـة وبكترييـا.

هذا باإلهافة لتأثريها رلى كـل اخلصـائص الفيزيائيـة والكيميائيـة للميـاه .تراوحـت در ـة احلـرارة
املسجلة يف الدراسة احلالية بني أقل در ة حرارة ( 7151در ة) مسجلة يف حمطة ( 1الزنقة) خـالل شـ ر

فرباير 2773بينما كانت القيمة العظمى( 22527در ـة) مسـجلة يف حمطـة ( 7أمـام مصـرف الـربلس)

خالل ش ر أغسطس  2772وكان املتوسط السـنو العـام لدر ـة حـرارة ميـاه البحـرية  22530در ـة

مئوية.

شفافية املياه

تعرب در ة شفافية املياه رلى مدى قدرة الضـوء رلـى النفـاال خـالل امليـاه ،أوهـحت الدراسـة

احلالية تراو قيم شفافية املياه بني  77سم باحملطات  0و 6بينما سجلت أرلى قيمة  67سم يف حمطـة

( 72امام قنال برمبال) خالل ش ر فرباير  2773مبتوسط سنو رام يف البحرية  23500سم.

امللوحة

يقصد مبلوحة املياه (جمموع األمال الذائبة يف املاء) ويف الدراسـة احلاليـة أوهـحت النتـائج أن
ً
هناك تفاوتا ملحوظا بني ملوحة املياه بالقرم م البحر املتوسط (رند البوغـاز) وبـني بـاقي قطارـات

البحرية ،تراوحت در ة امللوحة بني أقل قيمـة  ‰ 7567يف حمطـة ( 77أمـام مصـرف اهلوكسـا) خـالل
ُ
ش ر أغسطس  2772بينما سجلت أرلى قيمة  ‰ 71577يف حمطة ( 7أمام مصـرف الـربلس والقريبـة

م البوغاز) خالل ش ر مايو 2773مبتوسط رام يف البحرية .‰ 3562

در ة التوصيل الك ربي

در ة التوصيل الك ربي هو تعبري ر قدرة امليـاه لتوصـيل التيـار الك ربـي ،تراوحـت

در ة التوصـيل الك ربـي بـني أقـل قيمـة ( 7527مللـي سـيم /سـم ) يف حمطـة ( 77أمـام مصـرف
ُ
اهلوكسا) خالل ش ر أغسطس  2772بينما سجلت أرلى قيمة ( 26563مللي سيم /سـم) يف حمطـة 7
(أمام مصرف الربلس) خالل ش ر مايو 2773وكـان املتوسـط السـنو العـام يف البحـرية  6520مللـي

سيم /سم.

تركيز أيون اهليدروچني )(pH

يلعب تركيز أيون اهليدروچني دورا هاما يف ترسيب أو الوبان املعادن الثقيلة يف املسطحات

املائي ،تراوحت در ة التوصيل الك ربي بني أقل قيمة ( 7527مللي سيم /سم ) يف حمطة ( 77أمام
ُ
مصرف اهلوكسا) خالل ش ر أغسطس  2772بينما سجلت أرلى قيمة ( 26563مللـي سـيم /سـم) يف
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حمطة ( 7أمام مصرف الربلس) خالل ش ر مايو 2773وكان املتوسط السـنو العـام يف البحـرية 6520

مللي سيم /سم.

األكسچني الذائب )(DO

األكسچني الـذائب يف امليـاه لـد الـدور األكـرب واملـؤثر رلـى ئيـع اخلصـائص الكيميائيـة

والفيزيائية واحليوية داخـل املسـطحات املائيـة كمـا أنـد أحـد األسـبام الرئيسـية يف بقـاء ئيـع

الكائنات احلية حيث بدوند متوت هذه الكائنات وتتحول املسطحات املائية إىل مستنقعات آسـنة.
ً
أوهحت نتائج الدراسة احلالية أن توزيع قيم األكسيجني الذائب يف البحرية كانت تتـوزع توزيعـا

غري منتظم وتراوحت قيم األكسچني بني أقل قيمة  7503مليجرام/لـا يف حمطـة ( 0الشـخلوبة –

امام مصرفى  0و )8خالل ش ر فرباير  2773وأرلى قيمة  70507مليجرام/لا يف حمطـة ( 2أمـام

البوغاز) خالل ش رنوفمرب  2772ومبتوسط رام  8530مليجرام/لا.

األكسچني املست لك بيولو يا )(BOD

األكسچني املست لك حيويا هـو كميـة األكسـچني املسـت لك لتحلـل الكائنـات الدقيقـة للمـواد

العضوية ،وأوهحت الدراسة احلالية أن قيم األكسچني املست لك بيولو يـا تراوحـت بـني أقـل قيمـة
 7502مليجرام/لا يف حمطة ( 72أمام قنال برمبـال) خـالل شـ ر نـوفمرب  2772وأرلـى قيمـة 02527

مليجرام/لا يف حمطة ( 0الشخلوبة – امام مصرفى  8و )2خالل ش ر مايو  2773مبتوسط سنو رـام
يف البحرية (78572مليجرام/لا).

األكسچني املست لك كيميائيا )(COD

توهح قيمة األكسچني املسـت لك كيميائيـا كميـة األكسـچني الـالزم ألكسـدة املـواد العضـوية

املو ــودة يف امليــاه وهويل ــا إىل ثــاني أكســيد الكربــون ومــاء  ،ويف الدراســة احلاليــة تراوحــت قــيم
األكسيجني املست لك كيميائيا بني أقل قيمة  27576مليجرام/لـا يف حمطـة ( 2البوغـاز) خـالل شـ ر

فرباير  2773وأرلى قيمة  137537مليجرام/لا يف حمطة ( 72أمام قنـال برمبـال) خـالل شـ ر مـايو
 2773مبتوسط سنو رام يف البحرية (716573مليجرام/لا) .

الكربيتيدات )(H2S

تو د الكربيتيدات يف املاء يف صورة كربيتيد اهليدروچني الذ ينتج م هويل الكربيتات إىل

كربيتيدات للحصول رلى األكسچني بواسطة البكترييـا الكربيتيـة املو ـودة يف الرسـوبيات .أوهـحت

النتائج احلالية ردم و ود الكربيتدات مبياه البحرية رامة خالل فاة احلالية.

الكلورفيل أ ،املواد العالقة الكلية واألمال املغذية
الكلورفيل-أ

استخدم الكلوروفيل املو ود فى اهلائمات النباتية كصبغد أساسية ميك األستدالل م خالهلا

رلى مستوى النشاط احليوى باملياه  ،تراوحت قيم الكلوروفيل بني 278568 – 72572ميكرو رام/لا
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واللك باحملطة  ( ) 3أمام مصرف نصار) فى ش ر فرباير (الشتاء) و حمطة ( 0أمام مصـرف  )0فـى شـ ر

نوفمرب (اخلريف) ،معطيا متوسط سنوى رام للبحرية 02528ميكرو رام/لا.

املواد العالقة الكلية)(TSM

سجلت املواد العالقة الكليد أقل قيمد للمحتوى 72581مليجـرام/لاباحملطـة  ( 77أمـام مصـب

مصــرف اهلوكســا) واللــك فــى شــ ر أغســطس (الصــيف) بينمــا أكــرب قيمــد للمحتــوى كانــت
1275013مليجرام/لا باحملطة ( 1منتصف البحرية) واللك فـى شـ رمايو (الربيـع)  ،مبتوسـط سـنوى

رام للبحرية 722532مليجرام/لا.

االمال املغذية

هـى ربـارة رـ مركبـات الائبـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر

الرئيســـى لتغذيـــة الكائنـــات فــى البيئـــة املائيـــة خصوصـــا الكائنـــات الدقيقـــة مثـــل البكايـــا

والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فى رمليـة التمثيـل الغذائــى للنباتــات واحليوانــات فــى هــذه
البيئـة وهذه األمال ربارة ر مركبات نياو ينية  ،فوسفورية وسليكات.

االمونيا )(NH4-N

االمونيا احدى صـور النتريو ـني املفضـلة كغـذاء لكثـري مـ اهلائمـات النباتيـة و الطحالـب.

سجلت األمونيا أقل تركيز75777مليجرام/لا باحملطة (72أمام قناة برمبال) واللك فى شـ ر نـوفمرب
(اخلريف) بينما أرلى تركيز كان  25730مليجرام/لا باحملطة ( 0أمـام مصـب مصـرفى  )2 & 8واللـك

فى ش ر فرباير (الشتاء)  ،وكان أقل متوسط ش رى (فصلى)  7528مليجرام/لـا فـى شـ ر أغسـطس
(الصيف) بينما كانت أرلى قيمد  7500مليجرام/لـا فـى شـ ر فربايـر( 2772الشـتاء)  ،كمـا سـجلت

احملطــة ( 2اجلــزء الغربــى) أقــل قيمــد  7570مليجــرام/لــا للمتوســط الســنوى وأرلــى قيمــد
3532مليجرام/لا كانت مبحطة ( 0أمام مصب مصـرفى  )2 & 8معطيـا بـذلك متوسـط سـنوى رـام

للبحرية  7560مليجرام/لا.

النترييتات NO2-N

ينتج النيايت نتيجة اكسدة البكايا للمواد الغري رضوية للحصول رلى الطاقـة وهـذا الغـاز

بدوره غري مستقر ف و يؤكسد اىل ناات بواسطة بكايا معينة او خيتـزل اىل امونيـا بواسـطة بكايـا

أخرى معاكسة لالوىل .ويعترب غاز النيايت م الغازات السامة وو وده باكيزات راليـة يؤكـد رلـى

و ود مصدر للتلوث.

تفاوتت قيم تركيز النايتات حيث تراوحت بني أقل قيمد مطلقد  3578ميكرو رام/لا واللك

فـــى شـــ ر أغســـطس (الصـــيف) باحملطـــة ( 3أمـــام مصـــرف نصـــار) وأرلـــى قيمـــد كانـــت 16053

ميكرو رام/لاواللك فى فرباير (الشتاء) باحملطة ( 7أمام مصـب مصـرف الـربلس) ،معطيـا متوسـط
سنوى رام للبحرية 770500ميكرو رام/لا.

الناات )(NO3-N
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ً
الناات هى اكا صور النياو ني ثباتا فى البيئة املائية وهى الغـذاء االساسـى لكثـريا مـ

اهلائمات النباتية والطحالب .سجلت الناات أقل تركيز 75773مليجرام/لـا باحملطـة ( 0أمـام مصـب
مصرف  )0واللك فى ش ر مايو (الربيع) بينما أرلى تركيز كان 75233مليجرام/لـا باحملطـة ( 7أمـام
مصب مصرف الربلس) واللك فى ش ر فرباير (الشتاء) ،معطيـا بـذلك متوسـط سـنوى رـام للبحـرية

 7527مليجرام/لا.

النياو ني الكلى TN

سجل النياو ني الكلى أقل تركيز 7573مليجرام/لا باحملطة ( 77أمام مصرف اهلوكسا) واللـك

فى ش ر أغسطس (الصـيف) بينمـا أرلـى تركيـز كـان 72586مليجـرام/لـا باحملطـة ( 0أمـام مصـب

مصــرفى  ) 2 &8واللــك فــى شــ ر فربايــر (الشــتاء)  ،وكــان املتوســط الســنوى العــام للبحــرية
1508مليجرام/لا.

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور رنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم  ،نظرا الن الفوسفور رنصـر غـري غـازى

ويو د فى الطبيعية رلى هيئة امال فوسقورية غري الائبة لذلك ف و بطبعية احلال يو د باكيـزات

قليلة فى البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور فى املسطحات املائية نتيجة للصرف الصحى او الصـرف
الصنارى او الزرارى مما يؤدى اىل العديد م املشاكل البيئية.

الفوسفور الفعال )(PO4-P

تفاوتــت قــيم تركيــزات الفوســفور الفعــال حيــث تراوحــت بــني أقــل قيمــد مطلقــة 77581

ميكرو رام/لا وكانت مبحطة ( 3أمام مصرف نصـار) وأكـرب قيمـد مطلقـد 232562ميكرو ـرام/لـا
وكانت باحملطة ( 0أمام جممع مصرفى  )2&8واللك فى شـ ر فربايـر (الشـتاء) ،مبتوسـط سـنوى رـام
للبحرية  708506ميكرو رام/لا.

الفوسفور الكلى

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى بني 7203572- 28570ميكرو رام/لا وكانت مبحطـة 2

(اجلزء الغربى للبحرية) خالل ش ر نوفمرب (اخلريف) وحمطة (0أمام مصب مصـرفى  )2&8فـى شـ ر

فرباير (الشتاء) ،مبتوسط رام للبحرية 017527ميكرو رام/لا.

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتوا د السيلكات فى الدياتومية غري املتكلسة وهى طحالب جم رية وحيدة اخلليـة ـدران ا

مشبعة بالسيليكا وتتوا د بالابة ،سجلت السليكات أقل تركيز 7577مليجرام/لـا باحملطـد  ( 2اجلـزء

الغربى للبحرية) بش ر فرباير (الشتاء) بينما أرلى تركيز كان72573مليجـرام/لـا باحملطـة  ( 0أمـام
مصرف  )0واللك فى شـ ر أغسـطس (الصـيف)  ،معطيـا بـذلك متوسـط سـنوى رـام للبحـرية 3522

مليجرام/لا.

 الفلزات الثقيلة
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أتضح م نتائج الدراسة احلاليد ما يلي:

 238528ميكرو رام/لا)رلى التـواىل فـى الصـيف

 تراو متوسط تركيز احلديد ما بني (11570

والربيع مبتوسط سنوى رام للبحريه  71750ميكرو رام/لا.

 تراو متوسط تركيز املنجنيـز مـا بـني ( 10506 – 7751ميكرو ـرام/لـا) .مبتوسـط سـنوى رـام
للبحريه  73567ميكرو رام/لا.

 تراو متوسط تركيز النحـا

مـا بـني ( 10527 7752ميكرو ـرام/لـا) .مبتوسـط سـنوى رـام

للبحريه  26536ميكرو رام/لا.

 تراو متوسط تركيـز الزنـك مـا بـني ( 722510 -30530ميكرو ـرام/لـا) .مبتوسـط سـنوى رـام
للبحريه  02531ميكرو رام/لا.

 تراو

متوسط تركيز الكروم ما بني (15031

للبحريه  05310ميكرو رام/لا.

 85082ميكرو رام/لا) .مبتوسط سنوى رام

 تراو متوسط تركيز النيكل مابني ( 77522 1560ميكرو رام/لا) مبتوسط سنوى رام للبحريه
 8520ميكرو رام/لا.

 تراو متوسط تركيز الكادميوم ما بني ( 35026 7571ميكرو رام/لا) .مبتوسط سنوى رام
للبحريه  7582ميكرو رام/لا.

 تراو متوسط تركيز الرصاص ما بني ( 115182 -37582ميكرو رام/لا) .مبتوسط سنوى رام
للبحريه  38512ميكرو رام/لا.



 7522ميكرو رام/لا) .مبتوسط سنوى رام للبحريه

تراو متوسط تركيز الزئبق ما بني (7570

 7578ميكرو رام/لا.

 املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية الربلس خالل 2773-2772

تراو جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلـور ( )PCBsمـابني  2,22نـانو رام/لـا

أمام الربلس  8إىل  33,81نانو رام/لا رند حمطة الربلس  0مبتوسط  8,02نانو رام/لـا وتركيـزات

مركبات املبيدات الكلية ( )TPمابني  7,21نانو رام/لا (حمطة  )72إىل  73,18نـانو رام/لـا (حمطـة

 )0مبتوسط  0,13نانو رام/لا .كما تراوحت جمموع مركبات  PCBs& TPمابني  3,02نانو رام/لا
رند حمطة  8إىل  00,03نانو رام/لا رند حمطة  0مبتوسط كلى  73,72نانو رام/لا.

 اهليدروكربونات الباولية

املواد اهليدروكربونية الباولية مبياه حبريةالربلس خالل 2773-2772
تراو متوسطات الاكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه حبرية الربلس مابني

 7,10ميكرو رام/لا أمام الربلس  1إىل  2,12ميكرو رام/لا أمام الربلس  72مبتوسط سنوى كلـى
جلميع رينات البحرية يبلغ  7,72ميكرو رام/لا.
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 امليكروبيولو ى

وتعترب مياه اجملارى واحدة م أخطر املشاكل رلى الصحة العامة فى معظم دول العامل الثالث ،ألن

أغلب هذه الدول ليس لدي ا شبكات صرف صحى متكاملة  ،بل وفى بعض املدن التو د شبكات

صرف صحى وهتوى مياه اجملارى رلى كمية كبرية م

املركبات العضوية وارداد رهيبة م

الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية والالهوائية وتؤثر هذه الكائنات يف املركبات العضوية والغري

رضوية مسببة نقصا يف االوكسجني إالا ألقيت يف البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعيش في ا

وقد متوت .ورند موت الكائنات البحرية تبدأ البكايا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل الهوئيا
بتحليل ا حمدثة تعف وفسادا يف طبيعة املياه.
قد استخدم مقيا

اجملمورة األوروبية ()European commission, 1988

ملياه شواطئ

واالستحمام وهو نفس املقايس املصرى ( )Ministry of health, 1996 and 2000والذى أقر احلدود

املسمو ب ا يف هذه املياه ،وبناءا رليد ورند تطبيق معيار

نتائج الدراسة احلالية كاآلتى :

ودة املياه املذكورة راليد فتكون

رند إستخدام متوسطات أرداد البكايا للفصول األربعة :
 .7م و

د نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادي نتيجة تعامل م مع املياه ورند

تطبيق معيار ودة املياه املذكورة راليد فإن ارداد البكايا املشار إلي ا تعدت احلدود

املسمو ب ا فى احملطات رقم  77 ،8 ،0 ، 0رلى مدار العام بينما فى احملطات ،2 ،1 ،3 ،2

 72كانت فى فصل الصيف فقط واحملطة  77فى الشتاء فقط واحملطات  6 ،7فى ثالث

.2

فصول م العام.

فى مرابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كل ا) فأن ارداد البكترييا املشار إلي ا
تعدت احلدود املسمو ب ا فى احملطات رقم  72 ،77 ، 77 ،0 ،0 ، 2 ،7رلى مدار العام

وفى احملطات 2 ،3

فى الصيف فقط واحملطات  8 ،3فى الصيف والربيع واحملطة  6فى

الصيف والشتاء والربيع.

اهلائمات النباتية

تشكـل اهلائمـات النباتيـة ـزءا أساسيـا إلنتــاج املـواد العضويـة بالبحـرية  ،كمــا متثــل املستــوى
األول م اهلـرم الغذائـى وكذلك تكـون الغــذاء األساســى للكائنــات احليوانيــة بالبحيــرة  -كمــا

يشكـل البالنكتـون النباتـى واحليوانـى الغـذاء األساسـى لألمسـاك السائـدة بالبحيـرة.

اتضح م نتائج الدراسة احلالية ما يلى:

سجلت  1جممورات م اهلائمات النباتية يف البحرية وهي الدياتومات و الطحالب
اخلضراء و الطحالب اخلضراء املزرقة وااليو لينات وثنائية السوط.

سجل يف البحرية  708نورا م اهلائمات النباتية انتمت لـ  18نسا واللك أقل مما سجل

العام املاهي ( )2772 – 2777حيث سجل  711نورا م  10نس ،بينما يف العام -2777

 2777مت تسجيل  721نوع و  03نس.
8

سجلت الدراسة احلالية  17نورا م الدياتومات اشتملت رلي  27نس ،و  06نوع م

الطحالب اخلضراء اشتملت رلي  78نس ،بينما سجلت الطحالب اخلضراء املزرقة 20

نورا اشتملت رلي  73نس .يف حني سجل  27نورا م االيو لينات اشتملت رلي 3
نس فقط .بينما سجلت ثنائية السوط ردد  1أنواع م 0

نس.

سجلت البحرية متوسط إنتا ية سنوية بلغ قدره  7738777وحدة يف اللا  .حيث سجلت

أرلي إنتا ية يف حمطتي  2و  1حيث بلغت اإلنتا ية  2070171و  7383801خلية يف

اللا رلي التوايل .بينما كانت أقل إنتا ية يف حمطتي  3و  0حيث وصلت إيل  26637و

 072826خلية يف اللا.

كانت الدياتومات هي االرلي قيمة رددية حيث بلغ املتوسط السنو هلا  000273حمـدة

يف اللا بنسبة  %3257م العدد الكلـي لل ائمـات النباتيـة .بينمـا أتـت الـدياتومات يف

املرتبــة الثالثــة يف العــام املاهــي  2772 – 2777بنســبة .%2150يف حــني أتــت الطحالــب
اخلضراء يف املرتبة الثانية حيث بلغ املتوسط العدد هلا  070821وحدة يف اللـا بنسـبة

 %3651م العدد الكلي لل ائمات النباتية .ثم أتت الطحالـب اخلضـراء املزرقـة يف املرتبـة
الثالثة مبتوسط رـدد قـدره  723010وحـدة يف اللـا بنسـبة  %7652مـ العـدد الكلـي

لل ائمات النباتية  ،تلي اللـك جممورـة الليو لينـات حيـث بلـغ املتوسـط السـنو هلـا

 61770وحدة /اللا بنسبة  % 150م العدد الكلي بينما سجلت ثنائيـة اهلـدم متوسـط
ردد سنو بلغ  27213وحدة /اللا بنسبة  % 758م العدد الكلي .

اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات حية حيوانية تعيش هائمـة يف البيئـات املائيـة املختلفـة سـواء كانـت

بيئات حبرية أو مياه رذبد أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمـات احليوانيـة بعـدم قـدرت ا رلـي احلركـة املو

ـة

كون ا تتحرك تبعا حلركة التياراملـائي  .وتر ـع أهميت ـا إيل أن ـا متثـل احللقـة الثانيـة يف قارـدة اهلـرم

الغذائي يف البيئة املائيــة بعد اهلائمات النباتية .

النتائج واملناقشة:

تتكون اهلائمات احليوانية فى حبرية الربلس واملصارف املغذية هلا أساسا م العجليـات الـدوارة

(الروتيفريا) مكونة حواىل  %82، % 83رلى التواىل م جمموع اهلائمات احليوانية يلي ا جمدافيات

األر ــل(الكوبيبــودا) مــع يرقات ــا مكونــة حــواىل  % 6 ،%72رلــى التــواىل م ـ جممــوع اهلائمــات
احليوانيـــة .كمـــا كونـــت األوليـــات (الربوتـــوزوا) حـــواىل  %3، % 2بينمـــا كونـــت متفررـــات

القرون(الكالدوسريا) رلى التواىل  %7¸ 70 ,%2م العدد الكلى لل ائمات احليوانية رلى التواىل.
سجل 82نوع م اهلائمات احليوانيد فى البحريه من ـا  30مـ العجليـات الـدواره و 22نـوع مـ

جمدافيات األر ل و78نوع م األوليات و 8أنواع مـ متفررـات القـرون .اىل انـب بعـض يرقـات

جممورـــات  Lamellibranchs , Oligochaeta ، Decapodaِ، Cirripedaوأنـــواع تنتمـــى اىل

جممورات الديدان اخليطيد واألسااكودا الىت ظ رت بأرداد قليلد فى بعض احملطات .
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سجلت البحريه متوسط انتا يد قدره 7000777كائ فى املا املربع فـى فـاة الدراسـد وسـجلت
أرلى كثافد فى القطاع الغربى مبتوسط قدره  2266777كائ فى املا املربع وكانـت أرلـى كثافـد

فــى حمطــات 77، 77 ،2مبتوســط  2070777، 2031777، 2163777كــائ فــى املــا املربــع رلــى
التواىل يليد القطاع األوسط مبتوسط  7306777كائ فى املا املربع حيث سـجلت حمطـد  0كثافـد

رالية  ،وسجل القطاع الشرقى أقل كثافد (متوسـط 177777كـائ فـى املـا املربـع) واللـك الرتفـاع

متوسط امللوحد الىت ال تالئم أنواع كائنات املياه العذبد املتوا ده فـى البحـريه فـى هـذا القطـاع

لقربد م البوغاز وتأثره مباء البحر.

سجلت أرلى كثافد لل ائمات احليوانيد فى شـ ر فربايـر ( 2772شـتاء ) بنسـبة  %30مـ جممـوع
اهلائمات احليوانيد بالبحريه(متوسط  2773777كائ فى املا املربع) بينما سجل شـ ر أغسـطس

( 2772صيف) أقل كثافد بنسبد حواىل ( %72متوسط  7700777كائ فى املا املربع) .

 احليوانات القارية

ً
ً
متثل األحياء القارية ـزءا هامـا مـ البيئـة البحريـة ف ـى إحـدى احللقـات اهلامـة يف السلسـلة

الغذائية حيث تنتشر رادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كمـا ان ـا تغطـى معظـم قيعـان البيئـات املائيـة
ً
ً
ً
وتعترب غذاءا هاما ومفضال رند كثري مـ احليوانـات البحريـة االقتصـادية كمـا أن بعضـ ا ميكنـد مقاومـة
ً
التلوث ويعترب كاشفا لد .
مت تسجيل  30نورا م الالفقاريات القارية م منطقة البحـث (حبـرية الـربلس) والتـي اشـتملت
رلي 72حمطة  ،يف الفاة مـ صـيف  2772حتـي ربيـع  ،2773تنتمـي ايل  0جمـاميع رئيسـية
وهي الرخويات ( )21نوع  ،مفصليات االر ل ( )3انواع  ،الديدان رديدة االشواك ( )1انواع.

تشمل حيوانات القاع املرصوده ست انواع تعترب سـائدة طـول فـاة الدراسـة وبـاقي االنـواع بـني
املتوسط وقليل التنوع ونادر.

احملصول الكلي خالل فاة الدراسة  26720كائ

وقد مثلت الرخويات النصـيب االكـرب  %60يلي ـا

القشريات  %1ثم الديدان وقد مثلت  %28م العدد الكلي خالل فاة الدراسة.

 النباتات املائية

حبرية الربلس الىت تعترب م احملميات الطبيعية فى قائمة رامسار  Ramsarصارت ملوثة لدر ة

أن ا زادت اخلطورة رلي ا كمحمية طبيعية ر ئيع البحريات الشمالية .فقد اقتصر التنوع

النباتى الفقري

دا رلى ورد النيل و حامول املاء صنف  Potamogeton pectinatusو خنشوش

احلوت  .Ceratophyllum demersumالنتائج ر فصل الصيف و خريف  2772و شتاء و ربيع

 2773فى الربلس تبني أند ال يو د تنوع نباتى يليق مبحمية طبيعية مسجلة فى قائمة رامسار
العاملية .فقد سجلت النباتات الدالة رلى التلوث فى معظم احملطات هت االختبار مثل احلامول
( P. pectinatusحمطة  0و  1و  6و  0و  8و  .)2احملطة  ،1الىت تعرف بأن ا بعيدة ر مصادر

التلوث ،رصدت النباتات احلامول السابق الكره و خنشوش احلوت  C. demersumو كلي ما يتأقلم
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رلى شدة التلوث .أما فى حمطة  6الىت تعرف بازدهار النباتات املغمورة ،فقد توا د نورني م

احلامول  P. pectinatusو  P. pusillusصيف  2772و خنشوش احلوت و ئيع ا يقاوم التلوث .و

قد رصد أيضا النبات املغمور ( Myriophyllum spicatumمشال البحرية) و هو نبات يعيش فى

البيئة امللوثة و م املمك أن يتحول اىل نبات مستعمر و يضر بالثروة السمكية و البيئة املائية.

ثانيا :الرواسب القارية

الرواسب

مت ئع رينات الرواسب القارية م البحريات املختلفة ولنفس املواقع الىت مت ئع رينات املياه من ـا

بإستخدام الكباش اخلاص بذلك بغرض إ راء التحاليل والقياسات املختلفة رلي ا -:

 احلجم احلبيىب

النتائج واملناقشة

احلجم الرملي )(Sand

أوهحت الدراسة أن الرسوبيات القارية تراوحت نسبة الرمل فـى شـ ر اغسـطس  2772بـني ارلـى

قيمة  %1750فى حمطة  7واقل قيمة  %7500فى حمطة  77مع متوسط قدرة  .% 2050بينما فى ش ر
فرباير  2773تراوحت نسبة الرمل بني  %60508و  758فى كال م احملطات  3و  7مع متوسـط قـدرة
.%2758

اما املتوسط السنوى للحجـم الرملـى لبحـرية الـربلس تـراو بـني ( %10522حمطـة  ) 3و ( % 7511

حمطة  )77مع املتوسط السنوى العام .% 20501

الغري } ){Mud (Silt & Clay

تراوحت نسب الغري فى رسوبيات حبرية الربلس مـابني ارلـي قـيم  %22523رنـد حمطـة

( )77واقل قيمة  %0853رند حمطة ( )7مع متوسط قـدرة  .%0253بينمـا فـى فربايـر  2773تراوحـت
نسب الغري مـابني ارلـي قيمـد  %2252رنـد حمطـة ()7و اقـل قيمـد  %31522رنـد حمطـة ( )3مـع

متوسط قدرة . %0852

املتوسط السنوى لنسب الغري فى حبـرية الـربلس تـااو بـني ارلـى قيمـة  %28501واقـل قيمـة

 %01508مع متوسط سنوى رام .%01521

الكربون العضو و احملتو العضو

تراوحت نسبة الكربون العضو لرسوبيات قاع حبرية الربلس بني ارلـي قيمـة ( )%3527حمطـة ( 72

منطقة اقصى غرم البحرية امام مصب قناة برمبال ) واقل قيمة ( )% 7503حمطة  (2امـام البوغـاز)

مع متوسط قدرة  %7586واللك خالل ش ر اغسطس  2772بينما فى ش ر فرباير  2773ارلى قيمـة
للكربون العضوى كانت  %0502فى حمطة ( 72منطقة اقصى غرم البحرية امام مصب قناة برمبـال)

و اقل قيمة هلا (( )%7502حمطة  )2مبتوسط قدرة  .%2506ولقد دلت النتائج رلي أن حمتـو املـادة
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العضوية فى حبرية الربلس فى ش ر اغسطس  2772يااو بني ارلي قيمة  %0570رند حمطـة ()72
امام مصب قناة برمبال ،و اقل قيمة  %7537رند حمطـة  ( 2امـام البوغـاز) مبتوسـط قـدره % 3530

بينما فى ش ر فرباير  2773تراوحت ارلـى قيمـة بـني  %0526فـى (حمطـة  ) 72واقـل قيمـة %7537
(حمطة  )2مع متوسط قدرة %. 0503

احملتو املائي املطلق

بدراسة احملتو املائي املطلق لرسوبيات القاع احلديثة لبحـرية الـربلس فـى شـ ر اغسـطس 2772

أوهحت النتائج أن ارلي قيمـة  %62531رنـد حمطـة ( ، )72واقـل قيمـة  %07530رنـد حمطـة ( )8مـع

متوسط قدرة  .%17581بينما فى ش ر فرباير  2773أوهحت النتائج أن احملتو املائي املطلق يااو

بني ارلي قيمة  %02571يف حمطة  ، 72و اقل قيمة  %00537يف حمطة  3مع متوسط قدرة .%16520

املغذيات

 .7الفسفور الغري العضو

أوهحت النتائج أن تركيزات الفوسفور الغري رضو ( الفوسفور املتا ) يف رسوبيات حبرية الـربلس

فى ش ر اغسطس  2772يااو بني أرلى قيمة ( 227ميكرو رام /رام) يف حمطـة  0و أقـل قيمـة
( 172ميكرو رام /رام) يف حمطة  . 7مبتوسط رام يف البحرية  667ميكرو رام /ـرام بينمـا فـى

ش ر فرباير  2773سجل ارلى قيمة (7710ميكرو رام /ـرام)فـى حمطـة ( 0منطقـة مشـال غـرم
احلوض الغربي امام مصب مصرف  0و  ) 8واقل قيمة  018ميكرو رام /رام فـى حمطـة  2مـع

متوسط قدرة  002ميكرو رام /رام.

 .2الفسفور العضو

حمتوى رسوبيات حبرية الربلس م الفسفور العضويسجلت قيم اقل م الفسفور الغـري العضـو ،
ُ
فى ش ر اغسطس  2772وقد سجلت أرلى قيمة ( 110ميكرو رام /رام) يف حمطة  ،7بينما كانـت

أقــل قيمــة ( 727ميكرو ــرام /ــرام) مســجلة يف حمطــة  0مبتوســط قــدرة يف البحــرية 222

ميكرو رام /رام بينما فى ش ر فرباير  2773قلت نسبة الفسفور العضوى حبيث سـجلت حمطـة
 77ارلى قيمـة ( 708ميكرو ـرام /ـرام ) واقـل قيمـة  77ميكرو ـرام /ـرام فـى حمطـة  6مـع
متوسط قدرة  02ميكرو رام /رام.

 .3الفسفور الكلي

أوهحت النتائج أن توزيع الفوسفور الكلي يف رسوبيات البحرية غريمتشابد مـع توزيـع الفوسـفور
ُ
ُ
العضو  .وقد سجلت أرلى قيمة ( 7718ميكرو رام /رام) يف حمطة  7بينمـا سـجلت أقـل قيمـة
( 060ميكرو رام /رام) يف حمطة  .2مبتوسط رام يف البحرية  882ميكرو ـرام /ـرام واللـك فـى

ش ر اغسطس  . 2772بينما سجلت قيم الفسفور الكلى فى ش ر فرباير  2773ارلـى قيمـة 7728

ميكرو رام /رام فى حمطة ( 0منطقة مشال احلوض الغربي ) واقل قيمة  007ميكرو رام /ـرام
فى حمطة  2مع متوسط قدرة  002ميكرو رام /رام.
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 .0النياوچني الكلي

اوهحت نتائج النياوچني الكلـي يف رسـوبيات حبـرية الـربلس ( ـدول  ،01شـكل  )20فـى شـ ر

اغسطس  2772ان ارلى قيمة للنياو ني الكلى هى  % 0531فى حمطـة  72واقـل قيـة  %7570فـى
حمطة  1مع املتوسط  %2571بينما فى ش ر فرباير  2773اتضح ان ارلـى قيمـة وهـى  %0560هـى
حمطة  72واقل قيمة وهى  %7512فى حمطة 1مع املتوسط قدرة .%2511

الفلزات الثقيلة

 تراو متوسط تركيز احلديد ما بـني ( 20177 – 77627ميكرو ـرام /ـم ) مبتوسـط سـنوى رـام
للبحريه  27770ميكرو رام /م

 تراو متوسط تركيز املنجنيز ما بني (7721 – 332ميكرو رام /م) .مبتوسط سنوى رام للبحريه
 620ميكرو رام /م

 تراو متوسط تركيز النحا

مـا بـني ( 17502 – 72580ميكرو ـرام /ـم) .مبتوسـط سـنوى رـام

للبحريه  30586ميكرو رام /م

 تراو متوسط تركيز الزنك ما بني ( 722532 -0657ميكرو رام /م) .مبتوسط سنوى رام للبحريه
 02503ميكرو رام /م

 تراو متوسـط تركيـز الكـروم مـا بـني ( 07562 – 3750ميكرو ـرام /ـم) .مبتوسـط سـنوى رـام
للبحريه  17503ميكرو رام /م

 تراو متوسط تركيز النيكل مابني ( 16560 – 20ميكرو رام /م) مبتوسط سـنوى رـام للبحـريه
 0750ميكرو رام /م

 تراو متوسط تركيز الكـادميوم مـا بـني ( 7533 –7571ميكرو ـرام /ـم) .مبتوسـط سـنوى رـام
للبحريه  7572ميكرو رام /م

 تراو متوسط تركيـز الرصـاص مـا بـني ( 7251 – 0560ميكرو ـرام /ـم) .مبتوسـط سـنوى رـام
للبحريه 72520ميكرو رام /م

 تراو متوسط تركيز الزئبـق مـا بـني ( 75286 – 75760ميكرو ـرام /ـم) .مبتوسـط سـنوى رـام
للبحريه  75781ميكرو رام /م.

املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة برواسب حبرية الربلس خالل 2773-2772

تراو جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمـابني  7,01نـانو رام /ـرام

حمطة  2إىل  2,72نانو رام /رام أمام حمطة  0مبتوسـط  7,27نـانو رام /ـرام وتركيـزات مركبـات

املبيدات الكلية ( )TPمابني  7,00نانو رام /رام (أمام حمطة  )8إىل  7,27نانو رام /ـرام (حمطـة )2

مبتوســط  7,66نــانو رام /ــرام .كمــا تراوحــت جممــوع مركبــات  PCBs & TPمــابني 7,20

نــانو رام /ــرام أمــام حمطــة  8إىل  2,00نــانو رام /ــرام أمــام حمطــة  0مبتوســط كلــى 7,86
نانو رام /رام.
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اهليدروكربونات الباولية

املواد اهليدروكربونية الباولية مبياه حبريةالربلس خالل 2773-2772
ســجلت مســتويات املــواد اهليدروكربونيــة الكليــة برواســب البحــرية املختلفــة مــابني 7,70

ميكرو رام /رام مسجلة رند حمطة الربلس  2إىل  1,10ميكرو رام /ـرام مسـجلة أمـام الـربلس 3
مبتوسط كلى  7,02ميكرو رام /رام.
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