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مقدمة
متثل البحريات الشمالية ( الربدويل  -املنزلة

الربلس

ادكو

مريوط) أهمية اقتصادية بالغة حيث يبلغ إنتاجهاا

من األمساك حواىل  %77من اإلنتاج االمجاىل جلميع البحريات املصرية .ونظرا ملا تتميز با مان أامااح ةاحلة وحركاة
مياه هادئة وخصوبة االية فانها تعترب مربى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقتصاادية لايس فقا داخال

هذه البحريات ولكن أيضا للسواحل املصرية من البحر املتوس بالكامل .ونظارا ملاا تتعاره لا هاذه البحاريات مان
امليات صرف مستمرة ملختلف أنواع امللوثات الصنااية والصحية والزرااية مما يؤثر الى كل من جودة ونواية مياه

هذه البحريات وإنتاجها السمكى .لذلك فان الرب نام املقحر للرصد البيىى للبحريات الشمالية يهادف اىل املتابعاة
الدورية هلذه البحريات للوقوف الى الظروف البيىية وامللوثات املؤثرة اليها فى األوقاات و األمااكن املختل اة بغاره

وةع برنام قومى للحد من تأثري هذه امللوثات ووقف التدهور املستمر للبحريات ووةع اخلط املستقبلية محمايتها

وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وحب رية الربلس من أقد البحريات املصرية وأارقها وتتصل بالبحر املتوس ان طرياف فتحاة بو ااب الاربلس وبالنيال
بواسطة قناة برمبال التي أنشىت يف اا  6291لتغذية البحرية بالكميات الوفرية من مياه النيل واألمساك النيلية.

وكذلك تتصل بالنيل ان طرياف  8مصاارف رارقي وجناول البحارية وهاي (مصارف  -3مصارف الغربياة الرئيساي

(كتنشنر)  -حبر تريه  -حبر البطالة  -مصرف  - 7مصرف نشارت -مصارف -2مصارف اياي ) .وتبلاغ املسااحة الكلياة
لبحرية الربلس حواىل ( 113386مليون محر مربع)  ،حيث حتتوى البحرية الى م ساحات م توحاة مان امليااه وأخارى

مغطاة بالنباتات .حيث تغطى النباتات نسبة ( ) ٪19321من املساحة الكلية للبحرية ،يف حني أن املياه امل توحة ميثل
اجلزء املتبقى من املساحة اإلمجالية للبحرية (.)٪91341

وفيما يلى بيان بنتائ حتليل اينات املياه التي مجعت من البحرية واملصارف خالل رهر مايو .9469

متت املية الرصد من خالل ( )69نقطة موباة لتشمل مساحة البحرية واملصارف التي تصب اليها
ايطة
6
9
3
1
9
1
7
8
2

املوقع

أما مصب مصرف ررح الربلس

أما البو اب

رل البو اب حبوايل  9كيلو محر

أما مصب مصرف 7

الزنقة (وس البحرية أبعد حمطة ان مصادر التلوث)

الطويلة (وس البحرية مشال مصب مصريف  8و  2يف منطقة تكثر بها النباتات املغمورة)
الشخلوية (تتوس مصب مصريف  8و )2

مصطرو (مشال البحرية و قريبة جدا من الطريف الدويل)
أبو اامر (مشال رل البحرية )

64

الربكة و تتوس القطاع الغربي يف البحرية

69

أما مصب تراة برمبال (مصب مياه النيل يف البحرية)

66

أما مصب مصرف ( )66اهلوكسا

2

اخلواص اهليدروكيميائية ملياه حبرية الربلس
درجة امحرارة -:

ُ
ُ
سجلت أقل قيمة لدرجة امحرارة (97درجة مىوية) يف حمطة ( )2بينما سجلت أالى قيمة ( 9239درجة مىوياة) يف

حمطة ( )6مبتوس اا يف البحرية ( 98363درجة مىوية).

الش افية -:

أوةحت الدراسة امحالية أن مياه حبرية الربلس متيزت بالعكارة الواةحة حيث تراوحت قيم الش افية باني (-69

 39سم) حيث ساجلت أقال قيماة مبحطاة  6بينماا ساجلت أالاى قيماة مبحطاة  69مبتوسا ااا يف البحارية
(99383سم).

امللوحة -:

ً
أوةحت النتائ وجود ت اوتا كبريا بني ملوحة املياه بالقرل من البحر املتوس (اند البو اب) وبني باقي قطااات
ُ
ُ
البحرية حيث سجلت أالى درجة للملوحة ( 2377ملجم/لحر) يف حمطة ()1بينما سجلت أقل قيمة ( 431ملجم/لحر)
يف حمطة ( )66حيث تقل درجة امللوحة بشاكل ملحاو يف وسا و ارل البحارية .مبتوسا ااا للبحارية (1348

ملجم/لحر).

درجة التوصيل الكهربى -:

تراوحت قيم التوصيل الكهربي بني ( 61376 – 6396مللي سيمن/سم ) مبتوس اا (1333مللي سايمن/سام)
ُ
وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة ( )66وأالى قيمة يف حمطة (.)1

تركيز أيون اهليدروچني (األس اهليدروجيىن) -:

ُ
تراوحت قيم األس اهليدروجيىن ملياه البحرية بني ( )8382 – 8368وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة  7وأالى قيماة
يف حمطة  9مبتوس اا يف البحرية (.)8311

األكسجني الذائب -:

ً
ً
أوةحت النتائ أن توبيع قيم األكسيجني الذائب يف البحرية كانت تتوبع توبيعا اري منتظمااو وتراوحات باني
ُ
( 69317 – 137ملجم/لحر) وقد سجلت أقل قيمة يف حمطة  66وأالى قيماة يف حمطاة  9مبتوسا ااا يف البحارية
( 8343ملجم/لحر).

ً
األكسچني املستهلك حيويا (-: )BOD

ُ
ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك حيويا بني ( 34363 – 9396ملجام/لاحر) وقاد ساجلت أقال قيماة يف حمطاة 69
وأالى قيمة يف حمطة  9مبتوس اا يف البحرية ( 61329ملجم/لحر).

ً
األكسچني املستهلك كيميائيا (-: )COD

ُ
ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك كيميائيا بني ( 1936 – 3631ملجام/لاحر) وقاد ساجلت أقال قيماة يف حمطاة 9
وأالى قيمة يف حمطة  66مبتوس اا ( 12369ملجم/لحر).

الكربيتيدات -:
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مل يتم تسجيل أ وجود للكربيتيدات يف كل قطااات البحرية.

الكلوروفيل-أ واملواد العالقة الكلية-:


تراوحت قيم الكلوروفيل-أ فى مياه البحرية ما بني ) 14399ميكروجرا /لحر كلوروفيل( وذلاك فاى حمطاة  9و

( 81322ميكروجرا  /لحركلوروفيل) مبحطة  3مبتوس اا للبحرية ( 19386ميكروجارا /لحركلوروفيال) حياث

وجدت مستويات الكلوروفيل يف حدود املسمو بها دوليا ( 614- 934ميكروجرا /لحر) جبميع حمطات البحارية
باستثناء ايطة ( )1مشال مصب مصرفى  2 & 8حيث سجلت ( 624393ميكروجرا /لحر).



وبالنسبة للمواد العالقة فقد تراوحت بني ( 62389ملجام/لاحر) مبحطاة 66و( 91437ملجام/لاحر) فاى حمطاة ، 6

مبتوس اا للبحرية ( 83337ملجم/لحر) .حيث وجدت املواد العالقة الكلياة أالاى مان امحادود املسامو بهاا

دوليا ( 99ملجم/لحر) مبعظم ايطات بالبحرية.

املغذيات -:

هي ابارة ان مركبات ذائباة فى امليااه الطبيعياة وتعتارب هاذه املركباات املصادر الرئيساى لتغذيااة الكائنااات

فى البيىاة املائياة وهذه األمال إما أن تكون مركبات نيحروجينية  ،فوس ورية أوسليكات.

 تراوحت قيم األمونيا بني ( 43418ملجم/لحر نيحروجني ) فى حمطة  1و(  6371ملجم/لحر نيحروجني) فى حمطة
 4398مبتوس

اا

للبحرية ( 4398ملجم/لحر نيحروجني) .وقد وجدت تركيزات األمونيا أالى من امحدود

املسمو بها دوليا ( 939 -43449مليجرا /لحر) مبعظم حمطات البحرية باستثناء ايطة  7وتقع مبنتصف

مصب مصريف (.)2( & )8

 تراوحت قيم النيحريت بني ( 3368ميكروجرا /لحر نيحروجني) فى حمطة  3و( 8939ميكروجرا /لحر نيحروجني
) فى حمطة  ، 6مبتوس اا للبحرية ( 68319ميكروجرا /لحر نيحروجني) .وقد وجدت النيحريتات فى امحدود
املسمو بها دوليا (14

 934ميكروجرا /لحر) مبعظم حمطات البحرية باستثناء ايطات 7،66 ،1 ،6

( 996349 ،672349 ،684364 ،644337ميكروجرا /لحر) الي الحرتيب.

 فى حني كانت قيم النحرات تحراو بني تحراو بني ( 43493ملجم/لحر نيحروجني) فى حمطة  1و (4392

ملجم/لحر نيحروجني) فى حمطة  ، 6مبتوس اا للبحرية ( 43426ميكروجرا /لحر نيحروجني) .وقد وجدت
النحرات اامة أقل من امحدود املسمو بها ( 6137 6434مليجرا /لحر) يف مجيع مناطف البحرية.

 وبالنسبة للنيحروجني الكلى فقد أرارت التحاليل اىل أن حمطة  66هى أقل تركيز ( 6363ملجم/لحر نيحروجني)
وأكثرها تركيزا ( 2349ملجم/لحرنيحروجني) مبحطة  ، 3مبتوس تركيز للبحرية ( 1397ملجم/لحر).

مركبات ال وس ور (ال وس ات ال عال) -:

أوةحت القياسات أن حمطة  64األقل تركيز لل وس ور ال عال ( 96361ميكروجارا  /لحرفوسا ور) فاى حاني أن

حمطة حمطة  7األالى تركيز ( 137391ميكروجارا  /لحرفوسا ور)  ،مبتوسا تركياز ( 679316ميكروجارا /لاحر

فوس ور).

مركبات ال وس ور (ال وس ات الكلى) -:

أوةحت القياسات أن حمطة  2األقل تركيز لل وس ور الكلاى ( 947366ميكروجارا  /لحرفوسا ور) فاى حاني أن

حمطة حمطة  7األالى تركيز لل وس ور ال عال ( 649931ميكروجارا  /لحرفوسا ور)  ،مبتوسا تركياز (174389

ميكروجرا /لحر فوس ور).
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مركبات السليكات ال عالة -:

تراوحت قيم السليكات بني ( 6392ملجم/لحر سليكا) وذلك فى ايطة  64و( 69343ملجم/لحر سليكا) مبحطاة ()1

 ،مبتوس اا للبحرية ( 9342ملجم/لحر سليكا).

ال لزات الثقيلة -:


الزنك -:

تااراو متوس ا تركيااز الزنااك بااني ( 6823112 – 913339ميكروجاارا /لااحر) مبتوس ا اااا للبحاارية (163891
ميكروجرا /لحر) حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  9بينما سجلت االى قيمة مبحطة .6



الكرو -:

تااراو متوساا تركيااز الكاارو بااني ( 83199 – 93412ميكروجاارا /لااحر) مبتوساا اااا للبحاارية (73948
ميكروجرا /لحر) ،حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  9بينما سجلت االى قيمة مبحطة .66



النحاس -:

تااراو متوساا تركيااز النحاااس بااني ( 71397 – 73469ميكروجاارا /لااحر) مبتوساا اااا للبحاارية (393188
ميكروجرا /لحر) حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  9بينما سجلت االى قيمة مبحطة .1



امحديد -:

تراو متوسا تركياز امحدياد باني ( 9143143 – 213178ميكروجارا /لاحر) مبتوسا ااا للبحارية (6783479

ميكروجرا /لحر) حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  9بينما سجلت االى قيمة مبحطة .64


الزئبف -:

تااراو متوساا تركيااز الزئبااف بااني ( 431676 – 43641ميكروجاارا /لااحر) مبتوساا اااا للبحاارية (439278
ميكروجرا /لحر) .حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  8بينما سجلت االى قيمة مبحطة .1



املنجنيز -:

تااراو متوس ا تركيااز املنجنيااز بااني ( 743978 – 63391ميكروجاارا /لااحر) مبتوس ا اااا للبحاارية (393392
ميكروجرا /لحر) حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  9بينما سجلت االى قيمة مبحطة .1



النيكل -:

تااراو متوساا تركيااز النيكاال بااني ( 633396 – 73412ميكروجاارا /لااحر) مبتوساا اااا للبحاارية (23777
ميكروجرا /لحر) حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  9بينما سجلت االى قيمة مبحطة .7



الرصاص -:

تااراو متوسا تركيااز الرصاااص بااني ( 873476 - 313432ميكروجاارا /لااحر) مبتوسا اااا للبحاارية (113776
ميكروجرا /لحر) .حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  9بينما سجلت االى قيمة مبحطة .8



الكادميو -:

تااراو متوساا تركيااز الكاااديو بااني ( 73168 – 43321ميكروجاارا /لااحر) مبتوساا اااا للبحاارية (63899
ميكروجرا /لحر) حيث سجل أقل قيمة فى حمطة  69بينما سجلت االى قيمة مبحطة .9

املبيدات (

) ومركبات الباي ينيل متعددة الكلور (

5

) -:



تراوحت جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني ( 33482نانوجرا /لاحر) مبحطاة  8إىل



تراوحاات تركياازات مركبااات املبياادات الكليااة ( )TPمااابني ( 6392نااانوجرا /لااحر) انااد حمطااة  8إىل (19316

( 83373نانوجرا /لحر) مبحطة  1مبتوس ( 99313نانوجرا /لحر).

نانوجرا /لحر) أما ايطة  1مبتوس ( 63331نانوجرا /لحر).

اهليدروكربونات البحرولية الكلية -:

تراو متوس الحركيز الكلى للمواد اهليدروكربونياة الكلياة ماابني ( 4313ميكروجارا /لاحر) اناد حمطاة  9إىل (9322

ميكروجرا /لحر) اند حمطة  69بينما بلغ املتوس الكلى للبحرية ( 637ميكروجرا /لحر).

الدالئل البكتريية (القولون الكلية – القولون النموذجية– السبحية) -:
 .6البكحريا الكلية سجلت ما بني ( 2144- 694خلية644/مللى) مبتوس اا  9198خلياة644/مللاى  ،حياث كانات
اقل قيمة فى حمطة  64واالى قيمة فى حمطة .6

 .9البكحريا القولونية النموذجية سجلت ما بني ( 1444 - 4خلية644/مللى) مبتوس ااا  6317خلياة644/مللاى ،
حيث كانت اقل قيمة فى حمطة  8واالى قيمة فى حمطة .7

 .3البكحريا السبحية سجلت ما بني ( 3844 - 644خلية644/مللى) مبتوس اا  6437خلية644/مللى  ،حيث كانت
اقل قيمة فى حمطة  3واالى قيمة فى حمطة .6

اهلائمات النباتية -:

 رصادت الدراسة يف حبرية الربلس  669ناوع من اهلائماات النباتياة (  11جنس) التي انتمت إلاى  9جمامياع .

 رصدت الدياتومات  33نواا ينتمي إيل  14جنسا و ذلك بنسبة  % 29.5من ادد األناواع التاي رصادت يف حبارية
الربلس  ،بينما رصدت  38نوع من الطحالب اخلضراء ختا
األنواع التي رصدت يف البحرية.

 15جنساا تتل اا و ذلاك بنسابة  % 33.9مان اادد

 كما رصدت  25نواا من الطحالب اخلضراء املزرقة انتمت لا  12جنس بنسبة  % 22.3من ادد األنواع الكلية التي
رصدت يف البحرية.

 ثم أتبع ذلك اليوجلينات حيث سجلت  69نواا ارتملت الي اادد  9جانس وذلاك بنسابة  %13.4مان األااداد
الكلية ألنواع اهلائمات النباتية.

 بينما تأتي ثنائية األسواط يف مؤخرة األاداد التي سجلت حيث مت رصد نوع واحاد بنسابة  % 432مان األااداد
الكلية للهائمات النباتية التي سجلت يف حبرية الربلس.

اهلائمات امحيوانية -:

 مت تسجيل  11نوع فى مياة البحرية متثل االربع جممواات الرئيسية للهائمات امحيوانياة وهاى (  97ناوع مان
العجليات الدوارة 8 ،أنواع من جمدافيات األرجل  2،أنواع من األوليات ،نواني من مت راات القارون ) اىل جاناب
تواجد الديدان اخليطية( )nematodesو يرقات  Cirripeda ,Oligochaetaوكذلك األوسحراكودا.

امحيوانات القااية -:
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ً
ً
 مت تسجيل 97نواا من الالفقاريت القااية من مناطف البحث املختل ة تنتمي إيل الرخويات (96نواا) والقشريات
نوع واحد ) والديدان البحرية ( )1وامحشرات نواا واحد.
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الرواسب

مت مجع اينات الرواسب القااية من ن س املواقاع الامت مت مجاع ايناات امليااه منهاا بمساتخدا

الكباش اخلاص بذلك بغره إجراء التحاليل والقياسات املختل ة اليها -:
النتائ واملناقشة

امحجم الرملي )(Sand

الرواسب

تراو ما بني ( )%9637 – %4377حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  66واالى قيمة فى

حمطة رقم  6مبتوس اا .%9737

الغرين} ){Mud (Silt & Clay

تراو ما بني ( )%22393 - %1833حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  6واالى قيمة فى حمطة

رقم  66مبتوس اا .%79334

الكربون العضو

تراو ما بني ( )%3326 - %4337حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  9واالى قيمة فى حمطة

رقم  69مبتوس اا .%6381

ايتو العضو
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تراو ما بني ( )%7341 - %6336حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  9واالى قيمة فى حمطة

رقم  69مبتوس اا .%3331

ال وس ور الكلى :

تراو ما بني ( )%6498397 - %711368حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  2واالى قيمة فى

حمطة رقم  6مبتوس اا .%882367

ال وس ور الغري العضوى :

تراو ما بني ( )%294396 - %946313حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  6واالى قيمة فى

حمطة رقم  7مبتوس اا .%114338

ال وس ور العضوى :

تراو ما بني ( )%991311 -%694حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  1واالى قيمة فى حمطة

رقم  6مبتوس اا .%998372

النيحروجني الكلى :

تراو ما بني ( )%1339 - %6347حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  9واالى قيمة فى حمطة

رقم  12مبتوس اا .%9349

ال لزات الثقيلة

 تراو تركيز امحديد ما بني (  113* 97893 – 69391ميكروجرا /لحر) وذلك مبتوس 9612832
ميكروجرا /لحر حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  64واالى قيمة فى ايطة .7

 تراو

تركيز املنجنيز ما بني(  6977 – 369ميكروجرا /لحر) وذلك مبتوس

ميكروجرا /لحر حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  66واالى قيمة فى ايطة .1

789319

 تااراو تركيااز النحاااس مااا بااني (  11376 – 96343ميكروجاارا /لااحر) وذلااك مبتوس ا 39373
ميكروجرا /لحر حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  64واالى قيمة فى ايطة .66

 ت اراو تركيااز الزنااك مااا بااني (  621362 – 18322ميكروجاارا /لااحر) وذلااك مبتوساا 23323
ميكروجرا /لحر حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  64واالى قيمة فى ايطة .9

 تااراو تركيااز الكاارو مااا بااني (  21326 91369ميكروجاارا /لااحر) وذلااك مبتوساا 94312
ميكروجرا /لحر حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  64واالى قيمة فى ايطة .66

 تااراو تركيااز النيكاال مااابني ( 16348 – 97342ميكروجاارا /لااحر) وذلااك مبتوساا 13369
ميكروجرا /لحر حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  64واالى قيمة فى ايطة .66

 تااراو تركيااز الكااادميو مااا بااني (  4311 – 4ميكروجاارا /لااحر) وذلااك مبتوساا 4391
ميكروجرا /لحر حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  66واالى قيمة فى ايطة .2
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 تااراو تركيااز الرصاااص مااا بااني (  62398 – 3391ميكروجاارا /لااحر) وذلااك مبتوس ا 64312
ميكروجرا /لحر حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  64واالى قيمة فى ايطة .66

 تراو تركيز الزئبف ما بني(  439 – 4347نانوجرا /لحر) وذلك مبتوسا  9339ميكروجارا /لاحر
حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  66واالى قيمة فى ايطة .8

 تراو تركيز الكوبلت ما بني (  29.22 -3368ميكروجرا /لحر).

املبيدات

مركبات ال ينيل متعدد الكلور ()PCBs

تراو ما بني (11.-4362نانوجرا /جرا ) مبتوس اا  4393نانوجرا /جرا .

مركبات املبيدات الكلية ()TP

تراو ما بني ( 4319 – 433نانوجرا /جرا ) مبتوس اا  4311نانوجرا /جرا حيث كانت اقل

قيمة فى ايطة  8واالى قيمة فى ايطة .2

اهليدروكربونات البحرولية
تراو

الحركيز الكلى للهيدروكربونات البحرولية ما بني ( 66 – 4346ميكروجرا /جرا )

مبتوس اا  4381ميكروجرا /جرا حيث كانت اقل قيمة فى ايطة  9واالى قيمة فى ايطة
.3
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