وزارة الدولة لشئون البـيئة
جهاز شئون البـيئة
قطاع نوعية البـيئة
اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص
نتائج الرحلة احلقلية االوى " أغسطس " 4102
لبـرنامج الرصد البـيئى للبـحريات املرصرية
" بـحرية مريوط "

1

مقدمة

متثل البـحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بـالغة نظيا ملا تتميز بـه من أعماق ضحلة وحيكـة ميـاه هاد ـة و رص بــة

عالية فانها تعتبـي ميبـى وحضانات طبـيعية ملختلف أن اع األمساك االقترصـادةة لـيف فقـا دا ـل هـ ه البــحريات
ونظيا ملا تتعيض له ه ه البـحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أن اع املل ثات الرصناعية والرصحية والزراعية
مما ةؤثي على كل من ج دة ون عية مياه ه ه البـحريات وإنتاجها السمكى .لـ ل فـاا البــينامج املقـح لليصـد

البـيئى للبـحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابـعة الدورةة هل ه البـحريات لل قـ ف علـى الظـيوف البــيئية واملل ثـات
املؤثية عليها فى األوقات و األماكن املختلفة بـغيض وضع بـينامج ق مى للحد من تأثري ه ه املل ثات ووقف التده ر

املستمي للبـحريات ووضع اخلطا املستقبـلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البـحرية

تقع بـحرية مية ط فى أقرصى غيبـ منطقة الدلتا مشال مرصي وتنقسم البـحرية إىل عدة أح اض مقطعة بــ اسطة
طيق وجس ر كما أنها ال تترصل مبـاشية بـالبـ حي املت سا ،ولكن تتم عملية ضخ املياه الزا دة إىل البـحي املت سا
عن طيةق حمطة رفع املكف ،ةعتبـي مرصيف القلعة والعم م وك ا تيعة الن بـ ارةة املرصـادر الي يسـية للميـاه فـى

بـحرية مية ط ،حيد البـحرية بـعض املزارع السمكية والقيى السـكنية وكـ ا األراضـل الزراعيـة ،وتبــلغ مسـاحة
البـحرية حاليا ح اىل  6888كيل مح ميبـع اى ما ةعادل  71الف فداا ،وميثل الغطاء النبـاتى بـها ح اىل %6687

من املساحة الكلية للبـحرية ،تعتبـي بـ حرية مية ط ح ض ما ى ضحل تحاو أعماقـه بــني  086مـح و  686مـح

بـمت سا  0886محا.

متت عملية اليصد من الل  70نقاط م زعة لتشـمل أحـ اض البــحرية واملرصـارف التـل ترصـب

عليها
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احل ض اجلن بـل الغيبـل
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احل ض الشمايل الغيبـل
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امل قع

اول مزرعة  7000فداا (شادر السم )
أ ي مزرعة  7000فداا (احلبـاسات)
أمام مرصيف القلعة

مشال شيق ك بـيي أبـ اخلري

نرصف ح ض 6000فداا

أمام طلمبـات املكف

أول ح ض  5000فداا

أ ي ح ض 5000فداا أمام جنع الشيارمة

أمام التنقية الغيبـية

وسا ح ض  2000فداا
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ن عية امليــــاه
اخل اص اهليدروكيميا ية ملياه البـحرية
درجة احلـيارة:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية مية ط بني ( 60.5 -29.00درجة مئ ةة) مبت سا عام  29.18درجة مئ ةة .

الشفافية:

ً

أوضحت الدراسة احلالية نتيجة للمل ثات واملخلفات املتن عة التل تلقى يف البـحرية عن طيةق عـدد مـن املرصـارف،
ل
أصبحت مياه البحرية أقل شفافية بل تتميز بالعكارة ال اضحة حىت وصـلت الشـفافية اىل  20سـم بينمـا سـجلت

أعلى قيمة ( 725سم) مبت سا عام يف البحرية  52.5سم.

املل حة:

ل
ً
أوضحت النتا ج أا هناك تفاوتا كبـريا بـني مل حة مياه األح اض املختلفة املك نة للبـحرية ،وقد سجلت أقل قيمة
ٌ
 7.15جم  /لح  ،بينما سجلت أعلى قيمة  6.55جم  /لح  ،مبت سا عام  6.17جم  /لح .

درجة الت صيل الكهيبـل:

تياوحت قيم الت صيل الكهيبـل بني ( 72.89 – 6.55مللل سيمن/سم) مبت سا عام  1.22مللل سيمن/سم.

األس االةدروجينل:

تياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البـحرية بني ( ) 9.05 – 8.5مبت سا عام .8.84

األكسجني ال ا ب:

أوضحت نتا ج الدراسة احلالية أا تيكيز األكسيجني ال ا بـ يف احملطات املختلفة يف البـحرية ةتـأثي بــقيب احملطـات

من مرصادر التل ث (املرصارف) حيث مل ةتم تسجيل أى قيمة لألكسچني ( 0.00مليجيام/لح) وقد سجلت أعلى قيمة

 76.00مليجيام/لح مبت سا عام  1.22مليجيام/لح.

ً
األكسيجني املستهل حي ةا ( :) BOD

ً
تياوحت قيم األكسيجني املستهل حي ةا بني ( 701.26 – 24.15مليجيام/لـح) مبت سـا عـام يف البحـرية (45.54

مليجيام/لح).

ً
األكسچني املستهل كيميا يا ( :) COD

ً
أوضحت النتا ج أا قيمة األكسچني املستهل كيميا يا قد وصلت اىل أعلـى قيمـة  544.0مليجـيام/لـح  ،بينمـا
ل
سجلت أقل قيمة  27.66مليجيام/لح مبت سا عام  750.0مليجيام/لح.

الكبـيةتيدات:

يف الدراسة احلالية كانت القيم املسجلة فقا فى حمطـىت  6أمـام مرصـيف القلعـة  ،حمطـة  6أمـام طلمبـات املكـف

 60.10 ، 26.20ملليجيام/لح على الحتيب ،بينما مل ةتم تسجيل وج د للكبريةتيدات يف باقل احملطات مبت سا

عام  28.45مليجيام/لح.
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الكل رفيل-أ  ،امل اد العالقة الكلية:

قيم الكل روفيل -أ ما بني  2.22ميكيوجيام/لح و  276.70ميكيوجيام/لح مبت سا عام للبحرية 46.66

تياو

ميكيوجيام/لح  ،وبـالنسبـة للم اد العالقة فقد تياوحت بني أقل قيمة ( 76.55مليجيام/لح) وأعلى قيمة
( 16.20مليجيام/لح مبت سا عام للبحرية  44.67مليجيام/لح.

املغـ ةات:

هل عبـارة عن ميكبـات نيحوجينية ذا بــة فى امليـاه الطبـيعيـة وتعتـبـي هـ ه امليكبـــات املرصــدر الي يســى
لتغ ةـة الكا نـات فى البـيئـة املا يـة (األم نيا  -النيحةتات  -النحات  -النيحوجني الكلى).

 تياوحت قيم األم نيا بني  0.20ــ  9.04مليجيام  /لح نيحوجني مبت سا عام للبحرية  7.69مليجيام/لح.

 تياوحــت قــيم النيحةتــات بــني  6.69ــــ  217.89ميكيوجــيام/لــح نيحوجــني مبت ســا عــام للبحــرية
58.67ميكيوجيام/لح.

 تياوحت قيم النحات بني  0.07ـــ 7.61مليجيام  /لح نيحوجني مبت سا عام  0.65مليجيام/لح

 بـالنسبـه للنيحوجني الكلى فقد أشارت التحاليل اىل أا أقل تيكيز ( 7.56مليجيام/لح نيحوجني) بينما
أكرب تيكيز ( 77.66مليجيام/لح نيحوجني) مبت سا عام للبحرية  1.94مليجيام/لح نيحوجني .

الفـ سـف ر ( الف سفات الفعال والكلى ):


أوضــحت القياســات أا أقــل تيكيــز للف ســف رالفعال ( 77.15ميكيوجــيام/لحف ســف ر) فــى حــني أا أعلــى



كما تبني من القياسات أا أقل تيكيز للف سف ر الكلى ( 55.92ميكيوجيام  /لحف سف ر) وكانت أعلى تيكيز

تيكيز( 7152.4ميكيوجيام  /لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية  266.08ميكيوجيام/لح للف سفات الفعالة.
( 7966.84ميكيوجيام/لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية  470.11ميكيوجيام/لح.

السليكات الفعالة:

تياوحت قيم السليكات بني  24.25 – 6.64مليجيام  /لحسليكا مبت سا عام للبحرية  74.16مليجيام/لح.

الفلزات الثقيلة:

 تياو تيكيز احلدةد ما بـني (666.6 – 15.75ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  752ميكيوجيام/لح.

 تياو تيكيز املنجنيز ما بـني ( 81.85 – 7.65ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  76.7ميكيوجيام/لح.
 تياو تيكيز النحاس ما بـني ( 26.8 – 5.06ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 75.7ميكيوجيام/لح.

 تياو تيكيز الزن ما بـني ( 786.7 – 61.2ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  776.4ميكيوجيام/لح.
 تياو تيكيز الكيوم ما بـني ( 8.74 –6.8ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  6.26ميكيوجيام/لح.

 تياو تيكيز النيكل ما بـني (72.5 - 206ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  6.44ميكيوجيام/لح.

 تياو تيكيز الكادمي م ما بـني ( 7.7 -0.57ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  0.11ميكيوجيام/لح.

 تياو تيكيز اليصاص ما بـني (69.14 – 27.21ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 21.76ميكيوجيام/لح.
 تياو تيكيز الز بق ما بـني ( 0.729 – 0.051ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 0.096ميكيوجيام/لح.

املبـيدات ( )TPوميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر (:)PCBs

 تياوحت جمم ع تيكيزات ميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر ( )PCBsمابـني ( 78.66 –2025نان جيام/لح)
بـمت سا عام للبـحرية ( 5.79نان جيام/لح)  ،وتياوحت تيكيزات ميكبـات املبـيدات الكلية ( )TPما بـني
( 6.96 – 0.15نان جيام/لح) بـمت سا عام ( 2.46نان جيام/لح).
4

اهليدروكيبـ نات البـحولية الكلية:
تياو

مت سطات الحكيز الكلى للم اد اهليدروكيبـ نية ذات األصل البـحوىل مابـني (7.66 –0.69

ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام ( 0.82ميكيوجيام/لح).

الدال ل البـكتريةة (الق ل ا الكلية – البـيازةة  -السبـحية):
تعتبـي بـحرية مية ط زاا ملياه الرصيف املل ثة بـاملخلفات اآلدمية فهى تستقبــل ميـاه املرصـارف الزراعيـة مـن
الل ثالث مرصارف هى (تيعة الن بـارةة ومرصيفى العم م والقلعـة) وبــناءا عليـه وعنـد تطبــيق معيـار جـ دة
) فتك ا النتا ج كاالتى -:

املياه







اهلا مـات النبـاتيـة:

ن عية اهلا مات

-

-
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:اهلا مات احلي انية

̋

̋

:احلي انات القاعيـة

:النبـاتات املا ية
Eichhornia crassipes
Polygonum sp.

Pistia stratiotes
Polygonum sp.

Ceratophyllum demersum

Scirpus maritimus
Najas marina
Potamogeton pectinatus

S. maritimus
N. marina

.Polygonum species
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