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قطاع نوعية البيئة
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ملخص
نتائج الرحلة احلقلية األوي "أغسطس "1023
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
" حبرية املنزلة "
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مقدمة

متثل البحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بالغة نظيا ملا تتميز به من أعماق ضحلة وحيكة مياه هادئة وخرصوبة عاليةة
فانها تعترب ميبى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقترصادةة لةي

فقةد داخةل هةله البحةريات ونظةيا ملةا

تتعيض له هله البحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أنواع امللوثات الرصناعية والرصحية والزراعية مما ةةثثي

على كل من جودة ونوعية مياه هله البحةريات وننتاجهةا السةم ى .لةلل فةاا الربنةاممل املقةلر لليصةد البي ةى

للبحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابعة الدورةة هلله البحريات للوقوف على الظيوف البي ية وامللوثةات املةثثية عليهةا
فى األوقات و األماكن املختلفة بغيض وضع بيناممل قةومى للحةد مةن تةهثري هةله امللوثةات ووقةف التةدهور املسةتمي
للبحريات ووضع اخلطد املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية:

ةبلغ مساحة البحرية حواىل  011ألف فداا ومتوسد عمقها  0101مل .وةزةد عدد اجلزر املتناثية يف أرجةا

هله البحرية عن األلف جزةية؛ كما ةشغل نشةا االسةتزراع السةم

مسةاحات كبةرية يف جهةة الشةمار الغيبة

و حيةدها فةيع

وجنوب البحرية وبلل تعترب أكرب األربع حبريات الشمالية حيث حيدها مةن الشةيق قنةاه السةوة

دميا من الغيب وحيدها البحي املتوسد من الشمار .وتترصل البحرية بالبحي املتوسد عن طيةق ثالث فتحات والىت

تسمح بتبادر املياه واالحيا بني البحرية والبحي .وتن مش البحةرية فةى احل ةو حةوا

 1155كةو/5سةنوةا .وأكةرب

 010101كيلومل ميبع فى  .0000تستقبل البحرية حوا

 1111مليوا مل م عب

ان ماش فى ح و البحرية لوحظ فى اجلهة الغيبية واجلنوبية من البحةرية .فةى عةا  0011كانة

كيلومل ميبع بينما أصبح

سنوةا من الرصيف الرصناع
رمسي

والزراع

والرصح

الغري معاجل من مرصارف " حبي البقي (آدم

السيو وفارس ور(صيف زراع ) " .وهله ال مية قد تضا ل

عملية اليصد من خالر ( )00نقطة موزعة لتشمل مساحة البحرية واملرصارف الت
احملطة

املوقع
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أما بوغاز اجلميل

0

غيب البشتري
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ترصب عليها

أما مرصيف حبي البقي
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وصةناع ) احلةادو

نىل  0111مليوا مل م عب بعد انشا قناه

السال  .حبرية املنزلة حتتل امليكز الثانى من حيث التلوث بعد حبرية ميةو .
مت

املسةاحة 0011

التمسار
جلاا

دةشدي (يف منطقة ملي ة بالنباتات املغمورة)
احلمية (أقرص مشار البحرية منطقة ماحلة)
أبوات ال بري (مشار مرصيف السيو)

الدجبو (يف منطقة ملي ة بالنباتات املغمورة جنوب مرصيف السيو)

الزرقا (يف منطقة ملي ة بالنباتات املغمورة بالقيب من مرصيف فاراس ور)
اجلن ة أما مرصيف حادو
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نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

ُ
درجة حيارة مياه حبرية املنزلة بني أقل قيمة ( 51درجة م وةة) بينما سة ل

تياوح

م وةة) مبتوسد عا يف البحرية ( 51100درجة م وةة).

الشفافية -:

تياور قيو شفافية املياه بني ( 11سو–  011سو ) بينما س ل

امللوحة -:

أعلةى قيمةة ( 5115درجةة

أعلى قيمة مبتوسد عا يف البحرية  31103سو.
قطاعةات البحةرية

أوضح النتائمل أا هناك تفاوتا كبريا بني ملوحة املياه بالقيب من البحي املتوسةد وبةني بةاق
ُ
ُ
وقد س ل أقل قيمة  0165جو  /لل بينما س ل أعلى قيمة  06160جو  /لةل مبتوسةد عةا يف البحةرية 6110
جو  /لل .

درجة التوصيل ال هيب
تياوح

-:

قيو التوصيل ال هيبة

البحرية  01100ملل سيمن/سو.

األ

االةدروجين

أوضح

-:

الدراسة أا مياه البحةرية تقةع يف اجلانةب القلةوي كمةا أا قةيو أةةوا اهليةدروجني كانة

الطبيعية وتياوح

األكس ني اللائب -:
أوضح

يف الدراسةة احلاليةة بةني ( 51150 – 3100مللة

قيو اال

االةدروجيىن ملياه البحرية بني (  )0161 – 0161مبتوسد عا (.)013

نتائمل الدراسة احلالية أا توزةع قيو األكسي ني اللائب يف البحرية كان

تالش

سةيمن/سةو) مبتوسةد عةا يف

قيو االكس ني اللائب باحملطة  0وكان

ملي يا /لل.

يف املعةدالت

تتوزع توزةعا غري منتظو حيةث

أعلى قيمة ( 01116ملي يا /لل) مبتوسةد عةا يف البحةرية 1110

األكسي ني املستهل حيوةا (-: )BOD
تياوح

قيو األكسي ني املستهل حيوةا بني ( 011106 -0101ملي يا /لل) ومبتوسد عا ( 5111ملي يا /لل).

تياوح

قيو األكسي ني املستهل كيميائيا يف هله الدراسة بني ( 056101 – 03103ملي يا /لل) مبتوسةد عةا

األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD
( 65100ملي يا /لل).

ال ربةتيدات -:

مل ةتو تس يل وجود ال ربةتيدات يف مجيع حمطات البحرية ما عدا احملطة  0حيث س ل

ال لورفيل-أ املواد العالقة ال لية -:

( 00103ملي يا /لل).

 تياور قيو ال لوروفيل -أ بني  035155 – 1101مي يو جيا  /للكلوروفيل مبتوسد عا للبحرية 30101
مي يو جيا  /للكلوروفيل .
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 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوح
ملي يا /لل.

بني  06111ة  063151ملي يا /لل مبتوسد عا

للبحرية 66101

املغةلةات -:
ه

عبارة عن ميكبات نيلوجينية ذائبةةة فةى امليةةاه الطبيعيةةة وتعتةةرب هةةله امليكبةةات املرصةةدر اليئيسةةى

لتغلةةة ال ائنةات فى البي ةة املائيةة (األمونيا  -النيلةتات  -النلات  -النيلوجني ال لى).


تياوح

قيو األمونيا مابني  1106 - 1110ملي يا  /لل نيلوجني مبتوسد عا للبحرية  1110ملي يا /



تياوح

قيو النيلة

للبحرية 5011



تياوح

قيو النلات بني  1155 - 11111ملي يا  /لل نيلوجني مبتوسد عا للبحرية 11013ملي يا /



بالنسبة للنيلوجني ال لى فقد أشارت التحاليل اىل أا أقل تيكيز (  5110ملي يا  /لل نيلوجني ) وأكثيهةا

لل نيلوجني.

بني  011153 - 0100مي يوجيا

مي يوجيا  /لل نيلوجني.

 /لل نيلوجني متوسد عا

لل نيلوجني .

تيكيز ( 011ملي يا  /لل نيلوجني) مبتوسد عا للبحرية  3105ملي يا  /لل نيلوجني.

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعار وال لى) -:
أوضح

القياسات أا أقل تيكيز للفوسفور الفعار وللفوسفور ال لى ( 15110 & 35106مي يوجيا /لل) فى

حني األعلى تيكيز للفوسفور الفعار وال لى ( 0100150 & 305113مي يوجيا  /للفوسفور) مبتوسد عا

للبحرية  360100 & 030115مي يوجيا  /للفوسفور ل ال من الفوسفور الفعار وال لى على التواىل.

السلي ات الفعالة -:
تياوح

 /للسلي ا.

قيو السلي ات الفعالة بني  0131 - 0136ملي يا  /للسلي ا مبتوسد عا للبحرية  3116ملي يا

الفلزات الثقيلة:










تياور تيكيز احلدةد ما بني (011163 - 53113مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 0010مي يوجيا /لل).

تياور تيكيز املن نيز ما بني ( 0116 – 610مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 01100مي يوجيا /لل).
تياور تيكيز النحا

ما بني ( 11130 – 115مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 56133مي يوجيا /لل).

تياور تيكيز الزن ما بني ( 011111 –3515مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية (  16151مي يوجيا /لل).

تياور تيكيز ال يو ما بني ( 0150 – 5106مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 6101مي يوجيا /لل).

تياور تيكيز الني ل ما بني ( 01110 – 5110مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 1130مي يوجيا /لل).

تياور تيكيز ال ادميو ما بني ( 0111 – 1136مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 1101مي يوجيا /لل).
تياور تيكيز اليصاص ما بني ( 03110 – 0510مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 5310مي يوجيا /لل).
تياور تيكيز الزئبق ما بني ( 1101 – 11100مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 11100مي يوجيا /لل).

املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة ال لور (-: )PCBs
 تياوح

جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsمابني ( 510 - 1161نانوجيا /لل)

مبتوسد عا للبحرية ( 0111نانوجيا /لل).
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تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما بني ( 1101 - 1150نانوجيا /لل) مبتوسد عا (1100

 تياوح

نانوجيا /لل).

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني (5105 -0156

مي يوجيا /لل) مبتوسد عا ( 0160مي يوجيا /لل).

الدالئل الب تريةة (القولوا ال لية – الربازةة  -السبحية) -:

تعترب حبرية املنزلة خزاا ملياه الرصيف امللوثة باملخلفات اآلدمية فهى تستقبل ميةاه املرصةارف الزراعيةة مةن خةالر

نربعة مرصارف وبنا ا عليه وعنةد تطبيةق معيةار جةودة امليةاه

احلقلية كاالتى :

) فت ةوا نتةائمل اليحلةة

 من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتي ة تعاملهو مع املياه وعنةد تطبيةق معيةار جةودةاملياه امللكورة عاليه فقد س ل

مخ

حمطات ( )01 0 1 3 0أعداد من الب لةا تفةوق احلةدود املسةمور بهةا

املشار نليها متهثية مبياه املرصارف امللوثة وهى احملطة رقو ( 0أما مرصيف حبي البقي) شيق البحرية واحملطة رقو

( 3غيب البشتيل) واحملطة رقو  ( 1جلاا ) واحملطة رقو  ( 0الةدوو -جنةوب مرصةيف السةيو ) واحملطةة رقةو ( 01

حمطات األخةي ( )00 0 1 6 0 5فتعتةرب غةري ملوثةة

الزرقا  -بالقيب من مرصيف فارس ور ) أما باقى الس

ل ونها فى نطاق احلدود املسمور بها من اعداد الب تريةةا املشةار نليهةا بعيةدا عةن مرصةبات املرصةارف فةى هةلا

الوق

من السنة (خالر أغسط

.)5103

 - 5فى ميابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلها) فها اعداد الب تريةا املشار نليها ةفوق احلةد املسةمور
به يف ثالث حمطات ( ) 3 1 0أعداد من الب لةا تفوق احلدود املسمور بها املشةار نليهةا متةهثية مبيةاه املرصةارف
امللوثة وهى احملطة رقو ( 0أما مرصيف حبي البقي) شيق البحرية واحملطة رقو ( 3غيب البشتيل) واحملطة رقو 1

( جلاا -وسد البحرية) أما باقى الثماا حمطات األخي

( )00 01 0 0 1 6 0 5فتعترب غري ملوثةة ل ونهةا

فى نطاق احلدود املسمور بها من اعداد الب تريةا املشار نليها بعيدا عن مرصبات املرصارف فةى هةلا الوقة

السنة (خالر أغسط

اهلائمات

.)5103

مةن

اهلائمةات النباتيةة
رصةدت البحةرية لرصيف  5103حواىل  000نةوع من اهلائمةات النباتيةة ( 11جن ) الةىت ننتمة

وقد حقق
كان

زةاده فى عدد االنواع عن الفرصل السابق ( 00نوعا و  06جنسا).

نلةى  1جماميةع

السياده للدةاتومات الىت رصدت  00نوعا منتميه اىل  00جنسا وبقبمه عددةه  301 00510وحةدة/لةل

وبنسبه  %13136بالنسبةة للم مةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة للبحريه.

وتلتها للطحالب اخلضيا ( 33نوعا منتميه اىل  01جن ) بقيمه عددةه  301 03111وحةدة/لةل وبنسبه %01131
بالنسبةة للم مةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة للبحريه.

س ةل

الطحالةب اخلضةيا املزرقةة ( لرصيف  01 ) 5103نوع تنتمةى نلةى  00جن

 301 0010وحةدة/لةل و الطحالةب ثنائيةة السةو

 01نوعا انتم

اىل  3أجنا

 01نةوعا تنتمةى نلةى  6أجنةا

بنسبةة  %0155وبقيمه عددةه

بنسبةة  %1105واألةوجلينةات

بنسبةة  %0151بالنسبةة للم مةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة .
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ال ثافةة العةددةةة للهائمةات النباتيةة بيةن  301 500510وحةدة/لةل و 301 010وحةدة/لةل وكةاا

تياوحة

متوسةد اإلنتاجيةة للهائمةات النباتيةة فى البحةرية  301 30015وحةدة/لةل.

اهلائمات احليوانية
دل

واحل

نتائمل حتليل عينات العوالق احليوانية الةىت مجعة

مةن البحةرية خةالر أغسةط

 5103بقلةة عةدد األنةواع

اليوتيفريات امليكز األور تلتها الربوتوزوا و جمدافيات األرجل فى امليكز الثانى واختلف عدد االنةواع بةني

احملطات ليمثل تنوعا طفيفا فى حمطةات  00 - 6- 3 -0بينمةا كةاا عةدد االنةواع قلةيال فةى بةاقى احملطةات .وكةاا
 301كائنةا  3 /واحتلة

متوسد ال ثافة العددةة للعوالةق احليوانيةة فةى احملطةات املختلفةه 61011

اليوتيفيات امليكز األور من حيث ال ثافة العددةة تلتها جمموعة ال وبيبودا اما باقى اجملموعات ف ان

ض يله.
وبلغ

كانة

ال ثافة العددةة أقرصاها فى حمطه  3غيب البشةتري وبةالع

جمموعةة
نسةبتها

حمطةة  1أقةل احملطةات انتاجيةة أمةا

بالنسبة لألنواع السائدة فى البحرية فهغلبها كاا ممثال مب موعة اليوتيفريات.

احليوانات القاعيةة

مبتابعة دراسة توزةع االحيا القاعية مبناطق الدراسة ببحرية املنزلة ملشيوع متابعة الدراسة الب يةة باالراضةى

اليطبة بالبحريات الشمالية للعا اخلام

حيث مت مجع العينات خالر شهي أغسط

 5103اخلاصة بالدراسةة

وفحرصها وحتليل البيانةات حيةث وجةدت اا كةل مةن النباتةات الزهيةةة املغمةورة و الدةةداا عد ةة االشةواك

بنسبة عالية بنسبة تةلاور بةني  % 00 – 05ومتوسةد كثافةة عدد ةة – 361

و

 051كائن\ مل ميبع ومن ناحية اخي فاا جمموعة االسلكودا حيث تواجدت بنسةبة عاليةة مبعظةو احملطةات
اىل  0016كةائن/مةل ميبةع وبنسةبة %61

متمثلة حيث اا متوسد ال ثافة العددةة مبحطات الدراسة وصةل

من اجملموع ال لى لل ائنات القاعية وةلى تل اجملموعة كل من جمموعة اليخوةات من ذات االصداف وجمموعةة
ةيقات احلشيات وجمموعة الدةداا عدةدة االشواك وجمموعة االمفيبودا حيث قدرت ال ثافة العددةة باعداد اقل

تلاور بني  001 – 00كائن /مل ميبع وبنسبة  %510اىل  % 010من متوسد اجملموع ال لى لالحيا القاعيةة الةىت
س ل

مبناطق الدراسة.

النباتات املائية

ب ثافة و ذو ح و كبري

حمطة  :0تواجد النبات الطافى املستعمي ورد النيل

احملطات  5و  :00تواجدت النباتات الطافية ورد النيل

حمطة  :1ساد خ

املا

)وخ

وحده

حمطة  :6ساد النبات املغمور حامور املا صنف

أقل تواجدا .باالضافة اىل خ

حمطة  :0ساد حامور املا الرصفري

احملطات  0و  :01ساد حامور املا صنف

املا

و كاا املغمور خنشوش احلوت
)

نوعية اليواسةةةب
6

املا

املواقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية بغيض نجيا التحاليل

مت مجع عينات اليواسب القاعية من نف

والقياسات التالية طبقا للطيق القياسية ل ل منها -:

احملتو العضوي

تياور تيكيز ال يبوا العضوي يف اليسوبيات احلدةثة للبحرية بني اعل
متوسد قدرة  .%0101بينما س ل احملتو

.% 1101

احملتو املائ

ةعترب احملتوي املائ

الت

تثثي عل

العضوي اعل

قيمة %611

و اقل قيمة  %0100مع

قيمة  %05116و اقل قيمة  %3100مع متوسد قدرة

لليسوبيات من أهو العوامل املثثية يف العمليات ال يميائية و الفيزةائية و البيولوجية

اليسوبيات يف النظا البي

وبدراسة احملتوي املائ

املطلق ليسوبيات القاع احلدةثة أوضح

النتائمل أا اعل قيمة  %10111واقل قيمة  %00150مبتوسد قدره .% 61100

الفوسفور الغري عضو
أوضح

النتائمل أا تيكيزات الفوسفور املتار أو الغري عضوي يف رسوبيات البحرية ةلاور بني أعلى قيمة (0301

مي يوجيا /جيا ) و أقل قيمة ( 505مي يوجيا /جيا ) .مبتوسد عا يف البحرية  6100مي يوجيا /جيا .

الفوسفور العضو
أوضح

ُ

النتائمل أا أعلى قيمة من الفوسفور العضوي قد س ل

( 0010مي يوجيا /جيا ) بينما كان

( 011مي يوجيا /جيا ) مبتوسد عا يف البحرية  0031مي يوجيا /جيا .

الفسفور ال ل
أوضح

النتائمل تيكيز الفوسفور ال ل

بينما كان

يف رسوبيات البحرية تياور بني أعلى قيمة ( 5010مي يوجيا /جيا )

أقل قيمة ( 0160مي يوجيا /جيا )

النيلوجني ال لى

مبتوسد عا يف البحرية  0101مي يوجيا /جيا .

ُ
يف رسوبيات البحرية أا له توزةع غةري منةتظو داخةل البحريةوقةد سة ل

توضح نتائمل النيلوچني ال ل
ُ
قيمة ( )% 1101؛ بينما س ل أقل قيمة ()% 3110

كربةتيد اهليدروجني

أقل قيمةة

مبتوسد عا يف البحرية .% 0100

أعلةى

تياور تيكيزات ال ربةتيدات يف رواسب البحرية بةني ( 606 - 1مي يوجةيا /جةو ) مبتوسةد عةا للبحةرية قةدره

06116مي يوجيا /جو.

العناصي الثقيلة

 ةلاور تيكيز احلدةد بني ( 55100 0101مي يوجيا /جيا ) مبتوسد قدره ( 03100مي يوجيا /جيا ). -ةلاور تيكيز املن نيز بني ( 0511 - 53مي يوجيا /جيا ) مبتوسد عا ( 105مي يوجيا /جيا ).

 ةلاور تيكيز الزن بني ( 000101 – 06111مي يوجيا /جيا ) مبتوسد ( 10160مي يوجيا /جيا ). -ةلاور تيكيز النحا

بني ( 010160 – 3150مي يوجيا /جيا ) مبتوسد (51110مي يوجيا /جيا ).

 -ةلاور تيكيز الني ل بني ( 10110 – 310مي يوجيا /جيا ) مبتوسد ( 5110مي يوجيا /جيا ).

 -ةلاور تيكيز ال يو بني ( 006100 – 06111مي يوجيا /جيا ) مبتوسد (00161مي يوجيا /جيا ).

 ةلاور تيكيز اليصاص بني ( 0000150 – 1160مي يوجيا /جيا ) مبتوسد ( 000100مي يوجيا /جيا ). ةلاور تيكيز ال ادميو بني ( 1163 – 1130مي يوجيا /جيا ) مبتوسد ( 1101مي يوجيا /جيا ).7

-

ةلاور تيكيز الزئبق بني ( 11515 – 1115مي يوجيا /جيا ) مبتوسد ( 11161مي يوجيا /جيا ).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور )(PCBs
تياوح

جمموع تيكيزات ميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور ( )PCBsبني ( 11001 – 11360نةانوجيا /جةيا )

مبتوسد عا لليواسب البحرية ( 11606نانوجيا /جي ) وتياوح

تيكيزات املبيدات ال لية ( )TPمابني (– 11306

11003نانوجيا /جيا ) مبتوسد عا ( 11536نانوجيا /جيا ) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكيبونات البلولية

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني  1100 – 1113مي يوجيا /جيا

مبتوسد كلى  1100مي يوجيا /جيا .
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