وزارة الدولة لشئون البيئة

جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة

اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص الرحلة احلقلية " األويل أغسطس " 4102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
البحريات املرة الكربي والصغري"

"
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مقدمـة

متتد شواطئ البحريات املرة ملسافة  05كم من الدفرسـوار مشـا حمافظـة اإلمساعيليـة اىل

كربيت جنوبا حيث تقطع البحريات املره جمرى قنـاة السـويمل ملسـافة  83كيلـو مـ (مـن
ترقيم الكيلو  79حىت ترقيم الكيلو  )580وتعد البحريات املرة جزءا من املمر املالحى لقناة

السويمل ،وتش ك فى حدودها حمافظىت السويمل واإلمساعيلية ،وتبلـ مسـاحة البحـريات

املرة الصغرى  05كم مربع حواىل  7050فـدان تقريبـا والبحـريات املـرة الكـربى  570كـم
مربع حوايل  09575فدان تقريبا وتعترب البحريات املـرة الكـربى والصـغرى هـ

الركيـزة

األساسية للتنمية السياحية مبحافظة االمساعيلية وهناك قطـاع الصـيد والثـروة السـمكية

واالستزراع السمكى والذى يعـد مـن القطاعـات املثمـرة فـى القطـاع اللـى نظـرا لوجـود

البحريات املره وقناة السويمل وتتعرض البحريات املرة للصرف الزراعى وذلك من خـال 9
مصارف.

الطة

العمق
(م)

الوصف
تقع فى اجملرى املالحى لقناة السويمل فى املخل الشماىل للبحريات املرة

( 5الدفرسوار)

 50م

( 5ابو سلطان)

 58م

( 0فايد)

 55.0م

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

 58م

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

( 8ابو سلطان)
( 0فايد)

( 9فنارة)

( 9فناره)

 5.0م
5م

 5.0م

( 3ابو رمانه)

 50م

( 55كربيت)

 50م

( 7ابو رمانه)
( 55كربيت)
55
58
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8م
8م

وهى بعيده عن أى مصدر للتلوث

تقع بالقرب من اجملرى املالحى امام حمطة كهرباء ابو سلطان

وهى حمطه شاطئية تتأثر مبياه التربيد املنصرفة من حمطة ابو سلطان

حمطه شاطئية ملنطقة فايد تتأثر بصرف بعض املصايف
حمطه شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف فناره

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

حمطه شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف ابو رمانه

تقع بالقرب من اجملرى املالحى بعيد عن اى مصدر للتلوث

حمطه شاطئية

البحريات املرة الصغرى
البحريات املرة الصغرى

2

اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

تراوحت درجة احلرارة ما بني (33.8 – 29.4درجة مئوية)  ،مبتوسط عام ( 30.96درجة مئوية).

شفافية املياه

تراوحت الشفافية ما بني ( 505 – 555سم) مبتوسط  145سم.

امللوحة

تراوحت قيم امللوحة ما بني ( 41.18 – 4.06جم  /ل ) مبتوسط عام  37.06جم  /ل .

درجة التوصيل الكهرب

تراوحت قيم التوصيل الكهربى ما بني ( 61.27 – 7.31مللى سيمن  /سم) مبتوسط عام 55.38ملل

سيمن/سم.

تركيز أيون اهليدروچني )(pH

تراوحت قيم األس االيدروجيىن ملياه البحرية ما بني ( ، )8.19 – 7.6مبتوسط عام .8.05

األكسچني الذائب )(DO

تراوح االكسيني الذائب ما بني ( 9.51 – 6.83ملييرام/ل ) ،مبتوسط عام  8.02ملييرام/ل .

األكسچني املستهلك بيولوجيا )(BOD

تراوح االكسيني املستهلك حيويا ما بني ( 7.9 – 1.94ملييرام/ل )  ،مبتوسط عام  4.22ملييرام/ل .

األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

تــراوح االكســيني املســتهلك كيميائيــا مــا بــني (49.4 – 8.73ملييــرام/لــ )  ،مبتوســط عــام (15.69

ملييرام/ل ).

الكربيتيدات )(H2S

 توجد الكربيتيدات يف املاء يف صورة كربيتيد اهليدروچني الذي ينتج من حتويل الكربيتات إىل
كربيتيدات للحصو على األكسچني بواسطة البكترييا الكربيتية املوجودة يف الرسوبيات .أوضحت

الدراسة احلالية عدم وجود الكربيتيدات يف مياه حبرية .

ك/أحمد حسن
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الكلورفيل

أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية

الكلورفيل-أ

تراوحت تركيزات الكلورفيل ما بني ( 31.97 – 0.33ميكروجرام/ل )  ،مبتوسط حمتوى للكلوروفيل

بالبحرية  5.49ميكروجرام  /ل .
املواد العالقة الكلية)(TSM

تراوحت تركيزات املواد الكلية العالقة ما بني ( 110.54 – 5.58ملييرام  /ل  ،مبتوسط عام للبحرية

 24.05ملييرام  /ل .
االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب هـذه املركبـات املصـدر الرئيسـى

لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البك يـا والطحالـب كمـا تعتبـر
أساسيـة فى عمليـة التمثيـل الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة

عن مركبات ني وجينية  ،فوسفورية وسليكات.
االمونيا )(NH4-N

سيلت األمونيا متوسط تركيز ما بني ( 0.11 – 5.55ملييرام/ل ني وجني)  ،مبتوسط عام للبحريات

املرة  0.06ملييرام  /ل ني وجني.
النترييتات NO2-N

تراوحت قيم الن يت مبحطات البحرية ما بني ( 121.26 – 15.03ميكروجرام  /ل ني وجني) مبتوسط
عام للن يت بالبحريات املرة  25.56ميكروجرام  /ل ني وجني.

الن ات )(NO3-N

تراوحت قيم الن ات ما بني (3.01 – 0.06ميكروجرام  /ل ني وجني)  ،مبتوسط عام للن ات

بالبحريات املره 0.33ملييرام  /ل ني وجني.
الني وجني الكلى TN

أما بالنسبة للني وجني الكلى ف اوحت القيمة ما بني (0.80 – 5.00ملييرام  /ل ني وجني) ،
مبتوسط عام للني وجني الكلى بالبحريات املرة  5.05ملييرام  /ل ني وجني.

ك/أحمد حسن
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مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم .نظرا الن الفوسفور عنصر غري غازى ويوجد

فى الطبيعية على هيئة امالح فوسفورية غري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلا يوجد ب كيزات قليلة

فى البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور فى املسطحات املائية نتيية للصرف الصحى او الصرف
الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.

الفوسفور الفعا

)(PO4-P

تراوحت تركيزات الفوسفور الفعا

فى مياه البحرية ما بني ( 05.59 –0.30ميكروجرام /

ل فوسفور)  ،مبتوسط عام  7.00ميكروجرام  /ل فوسفور.
الفوسفور الكلى

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني ( 553.53 – 80.59ميكروجرام  /ل فوسفور) ،

مبتوسط عام  99.59ميكروجرام  /ل فوسفور.
السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدياتومية غري املتكلسة وهى طحالب جمهرية وحيدة اخللية جدرانها
مشبعة بالسيليكا وتتواجد بال بة ،حيث ت اوحت ما بني (5.35 – 0.69ملييرام /ل سليكا) ،

مبتوسط عام  1.28ملييرام  /ل سليكا.
الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يل :

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 331.7 –6.93ميكروجرام/ل ) مبتوسط 81.89ميكروجرام/ل .
 تراوح تركيز املنينيز ما بني (0.6 – 0.02ميكروجرام/ل ) مبتوسط 0.27ميكروجرام/ل .

 تراوح تركيز النحاس ما بني ( 5.86 – 1.43ميكروجرام/ل ) مبتوسط  2.75ميكروجرام/ل .
 تراوح تركيز الزنك ما بني (38.53 – 4.3ميكروجرام/ل ) مبتوسط  14.6ميكروجرام/ل .

 تراوح تركيز الكروم ما بني ( 1.08 – 0.01ميكروجرام/ل ) مبتوسط 0.24ميكروجرام/ل .
 تراوح تركيز النيكل مابني (3.48 –0.57ميكروجرام/ل ) مبتوسط 1.52ميكروجرام/ل .

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني ( 0.26 – 0.02ميكروجرام/ل ) مبتوسط 0.11ميكروجرام/ل .
 تراوح تركيز الرصاص ما بني ( 3.08 – 0.26ميكروجرام/ل ) مبتوسط 1.36ميكروجرام/ل .
 تراوح تركيز الزئبق ما بني ( 5.0 – 5.58نانوجرام/ل ) مبتوسط  5.59نانوجرام/ل .

 تراوح تركيز الكوبلت ما بني ( 5.55 – 0.11نانوجرام/ل ) مبتوسط  1.71نانوجرام/ل .

ك/أحمد حسن
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املبيدات

تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني (5.59 – 5.75

نانوجرام/ل )  ،مبتوسط  5.89نانوجرام/ل  .وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني (5.55
–  5.39نانوجرام/ل ) مبتوسط  5.00نانوجرام/ل .

اهليدروكربونات الب ولية

تراوح متوسطات ال كيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه البحريات املره ما بني

( 5.99 – 5.53ميكروجرام/ل )  ،مبتوسط عام  5.89ميكروجرام/ل .
امليكروبيولوجى

سيلت الطات 5و 8و9و 9و 3اقل القيم للبك يا القولونية الكلية واملمرضة والربازية (<5

مستعمرة لكل  555مللى) بينما سيلت الطة رقم  7اعلى القيم ( 395و  985و  575مستعمرة

لكل  555مللى) لالنواع البكتريية الثالثة  .وسيلت باقى الطات اعدادا من البك يا ال تتياوز 50
مستعمرة .

اهلائمات النباتية
أوضحت النتائج وجود  05نوعا من اهلائمات النباتيـة الدقيقـة وكـان توزيعهـا كالتـاىل 89 :نوعـا مـن

الدياتومات؛ سبعة أنواع من الطحالب السوطية وستة أنواع من الطحالب اخلضراء املزرقة ونوعني فقـط مـن

الطحالب اخلضراء.

كانت الدياتومات هى اجملموعة القائدة واملزدهرة بشكل كبري جـدا علـى بقيـة اجملموعـات الطحلبيـة

حيث مثلت وحدها حواىل  %78.08من إمجاىل العدد الكلى مبتوسط  55059خلية لكل ل وذلـك للسـيادة

العالية لألنواع  Thalassionema nitzschioidesمبتوسط  5550خلية لكل ل وChaetoceros lorenzianus

مبتوسط  5950خلية لكل ل ؛ بينما بقية اجملموعات الطحلبية فتواجدت بأعداد قليلة إىل متوسـطة خـال

سبتمرب  5550ومل يالحظ أى سيادة عددية ألى من هذه األنواع بالطـات الـىت د دراسـتها هـذه الرحلـة

بالبحريات املرة .

منطقة الدفرسوار (حمطة رقم  )5يليها أبوسلطان بعيدا عن الشاطئ (حمطة رقم  )5كانتـا األكثـر إزدهـارا

باهلائمات النباتية بإمجاىل عددى  55993و  53099وحدة لكل لـ علـى التـواىل وذلـك للسـيادة العدديـة
الكبرية للدياتومات السابق ذكرها؛ بينما الطات السابعة (فنارة قريبا من الشـاطئ) يليهـا الرابعـة (فايـد

بعيدا عن الشاطئ) فسيلتا أقل تواجد نسىب للهوائم النباتية بإمجاىل عددى  9795و  9593وحدة لكل لـ

على التواىل.

ك/أحمد حسن
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اهلائمات احليوانية

البحريات املره الكربي

د التعرف على  59نوع تنتمى اىل  9جماميع وهى

 -5جمموعة  Tintinnideaوقد د التعرف على  9أنواع مبتوسط عددى  0555حيوان فى امل املكعب (
حواىل  %5389من الصو القائم ).

 -5جمموعة  Foraminiferaوقد د التعرف على نوع واحد .

 -8جمموعة  Anthomedusaوقد د التعرف على نوع واحد .
 -0جمموعة  Rotiferaوقد د التعرف على  0أنواع.

 -0جمموعة  Copepodaوقد د التعرف على  55أنواع مبتوسط عددى  93555حيوان فى امل
بالنسبه لألطوار اليافعه فى حني بل

املكعب

املتوسط العددى لألطوار الريقيه 705555حيوان فى

امل املكعب ومبتوسط كلى ( 5555555حواىل  % 78من الصو القائم).

 -9جمموعة  Appendiculariaوقد د التعرف على نوع واحد.
 -9جمموعة  Cladoceraوقد د التعرف على نوعني .

هذا باألضافه اىل جمموعة الريقات للكائنات الغري هائمه حيث بل املتوسط العددى هلا  00555يرقه لكل

م مكعب (حواىل  % 0من الصو القائم).

بل متوسط الصو القائم للهائمات احليوانيه بالبحريات املره الكربى  5575555حيوان فى امل املكعب

.جاء األرتفاع فى األرقام نتييه للزياده العدديه لألطوار الريقيه للكوبيبودا
احليوانات القاعية

من خال الفحص الدقيق لالفقاريات القاعية املوجودة فى البحريات املرة فى موسم الربيع  5550،قد د التعرف علـ

() 55

نوعا تنتمى إىل اجملموعات الرئيسية التالية وهى:
Pripulida & Polychaeta (Sedentaria , Errantia ) & Mollusca ( Bivalvia , Gastropoda) & Crustacea
(Decapoda , Amphipoda) & Echinodermata and Cephalochordata .
 -5شعبة الديدان عديدات األشواك و متثلت ب 3أنواع -:
 0أنواع

Errantia

 0أنواع Sedentaria

 -5شعبة الرخويات ومتثلت ب  3أنواع -:
نوعان Gastropoda

9أنواع

Bivalvia

 -8شعيبة القشريات ومتثلت ب  8أنواع -:
نوعا من

Decapoda

واالخر من Amphipoda

ك/أحمد حسن
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النباتات املائية

د تسييل ستة اجناس من الطحالب يف منطقت فايد و أبو سلطان يف البحريات املره تنتم لطائفط الطحالب اخلضـراء

و الطحالب احلمراء .مل يسيل اي طحالب بنيه كما مل يسـيل اي حشـائحب حبريـه .مل يـتم العثـور علـى الطحالـب البنيـه او
احلشائحب البحريه نتييه الظروف البيئيه املتدنيه للبحريه الذي يتمثل يف امللوثات العضويه و الغري عضويه و حركـه املالحـه
البحريه الت

تؤدي اىل اضطراب احلياه البحريه حيث تتواجد النباتات السابق ذكرها يف بيئات قليلة التلـوث او خاليـه مـن

التلوث نسبيا .امللوثات الزراعيه و الصناعيه و الصحيه تؤدي اىل خلل يف التوازن الطبيع

جملتمعات النباتات املائيه وحيـث

ان الطحالب البنيه و احلشائحب البحريه حتتاج اىل بيئه مائيه نقيه نسبيا فنيـد انهـا تقـل او يتفـ

اخلضراء االنتهازيه الت

و حتـل حملهـا الطحـاب

تتميز بقدرتها على حتمل التلوث و األنتشار السريع عن طريـق التكـاثر اخلضـري و اينسـ مثـل

طحلب Ulva lactucaو ايضا الطحلب املستعمر .Caulerpa racemosa

نوعية الرواســـب
د مجع عينات الرواسب القاعية من نفمل املواقع الىت د مجع عينات املياه من البحرية بغرض إجراء التحاليل والقياسات

التالية طبقا للطرق القياسية لكل منها -:

التوى العضوي

الكربون العضوي يف الرسوبيات احلديثة للبحريات املرة تراوح بني اعل

قيمة  ، %1.82واقـل قيمـة  ، % 0.13مـع متوسـط

قدرة  .%0.68بينما سيل التوى العضوي اعل قيمة  ، % 3.13واقل قيمة  ، % 0.23مع متوسط قدرة .% 1.17

التوى املائ

يعترب التوي املائ
عل

للرسوبيات من أهم العوامل املؤثرة يف العمليات الكيميائية والفيزيائيـة و البيولوجيـة التـ تـؤثر

الرسوبيات يف النظام البيئ

وبدراسة التوي املائ

 ، % 60.29واقل قيمة  ، % 19.96مبتوسط قدره .% 34.43

املطلق لرسوبيات القاع احلديثة أوضحت النتائج أن اعل

قيمـة

الفوسفور الغري عضوى

أوضــحت النتــائج أن تركيــزات الفوســفور املتــاح أو الغــري عضــوي يف رســوبيات البحــريات املــرة يـ اوح بــني أعلــى قيمــة

(679ميكروجرام/جرام) وأقل قيمة ( 140ميكروجرام/جرام)  ،مبتوسط عام يف البحرية  392.6ميكروجرام/جرام.

الفوسفور العضوى

ُ
أوضحت النتائج أن أعلى قيمة من الفوسفور العضوي قد سيلت ( 639ميكروجرام/جرام)  ،بينما كانت أقـل قيمـة (131

ميكروجرام/جرام)  ،مبتوسط عام يف البحرية  375.9ميكروجرام/جرام.

الفسفور الكل

ُ
أوضـــحت النتـــائج أن توزيـــع الفوســـفور الكلـــ يف رســـوبيات البحـــرية غـــري متشـــابه حيـــث ســـيلت أعلـــى قيمـــة
ُ
(746ميكروجـــرام/جـــرام)  ،بينمـــا ســـيلت أقـــل قيمـــة ( 157ميكروجـــرام/جـــرام)  ،مبتوســـط عـــام يف البحـــرية 324

ميكروجرام/جرام .
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الني وجني الكلى

ُ
يف رسوبيات حبرية البحريات املرة أن له توزيع غري منتظم داخل البحرية وقد سيلت أعلى

توضح نتائج الني وچني الكل
ُ
قيمة ( )% 4.71؛ بينما سيلت أقل قيمة ( ، )% 1.52مبتوسط عام يف البحرية .%2.85

كربيتيد اهليدروجني

تراوحت تركيزات الكربيتيدات يف رواسب حبرية املره بني 55.55ميكروجرام/جم وبني  538.55ميكروجرام/جـم مبتوسـط

عام للبحريه  05.05ميكروجرام/جم.

العناصر الثقيلة

 ي اوح تركيز احلديد بني ( 3337 2858ميكروجرام/جرام) مبتوسط قدره ( 3100ميكروجرام/جرام). ي اوح تركيز املنينيز بني (159.9 – 28.6ميكروجرام/جرام) مبتوسط عام ( 93.7ميكروجرام/جرام). -ي اوح تركيز الزنك بني ( 30.7 – 3.3ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 16.2ميكروجرام/جرام).

 ي اوح تركيز النحاس بني ( 29.3 –1.6ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 12.3ميكروجرام/جرام). -ي اوح تركيز النيكل بني ( 22.3 – 2.1ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 9.6ميكروجرام/جرام).

 -ي اوح تركيز الكروم بني ( 34.7 –3.2ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 14.4ميكروجرام/جرام).

 ي اوح تركيز الرصاص بني ( 26.3 – 5.2ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 15.2ميكروجرام/جرام). ي اوح تركيز الكادميوم بني ( 1 – 0.01ميكروجرام/جرام) مبتوسط (0.5ميكروجرام/جرام). -ي اوح تركيز الزئبق بني ( 11.1 – 2.8نانو جرام/جرام) مبتوسط ( 5.7نانو جرام/جرام).

املبيدات ) (TPومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور )(PCBs

تراوحـــت جممـــوع تركيـــزات مركبـــات ( )PCBsبـــني ( 0.76 – 0.32نـــانوجرام/جـــرام) مبتوســـط عـــام للرواســـب
(0.57نانوجرام/جرم) ،وتراوحت تركيـزات املبيـدات الكليـة ( )TPمـابني ( 0.8 – 0.3نـانوجرام/جـرام) مبتوسـط عـام (0.5

نانوجرام/جرام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكربونات الب ولية

تراوح متوسـطات ال كيـز الكلـى للمـواد اهليدروكربونيـة ذات األصـل البـ وىل مـابني  0.28ميكروجـرام/جـرام إىل 0.8

ميكروجرام/جرام  ،مبتوسط كلى  0.2ميكروجرام/جرام.
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