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مقدمة
متثل البحريات الشمالية ( الربلس  -املنزلة

الربلس

الربلس

مريوط) أهمية اقتصادية بالغة حيث يبلغ إنتاجها

من األمساك حواىل  %77من اإلنتاج االمجاىل جلميع البحريات املصرية .ونظرا ملا تتميز به مهن أامهاح ةهحلة وحر هة
مياه هادئة وخصوبة االية فانها تعترب مربى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقتصهادية لهيس فقه داخهل

هذه البحريات ولكن أيضا للسواحل املصرية من البحر املتوس بالكامل .ونظهرا ملها تتعهره له ههذه البحهريات مهن
امليات صرف مستمرة ملختلف أنواع امللوثات الصنااية والصحية والزرااية مما يؤثر الى ل من جودة ونواية مياه

هذه البحريات وإنتاجها السمكى .لذلك فان الربنا مج املقرتح للرصد البيئى للبحريات الشمالية يههدف اىل املتابعهة
الدورية هلذه البحريات للوقوف الى الظروف البيئية وامللوثات املؤثرة اليها فى األوقهات و األمها ن املختل هة بغهره

وةع برنامج قومى للحد من تأثري هذه امللوثات ووقف التدهور املستمر للبحريات ووةع اخلط املستقبلية حلمايتها

وحل مشا لها وتنميتها املستدامة.

وحب رية الربلس من أقد البحريات املصرية وأارقها وتتصل بالبحر املتوس ان طريهف فتحهة بو هاب الهربلس وبالنيهل
بواسطة قناة برمبال التي أنشئت يف اا  6291لتغذية البحرية بالكميات الوفرية من مياه النيل واألمساك النيلية.

و ذلك تتصل بالنيل ان طريهف  8مصهارف رهرقي وجنهول البحهرية وههي (مصهرف  -3مصهرف الغربيهة الرئيسهي

( تنشنر)  -حبر تريه  -حبر البطالة  -مصرف  - 7مصرف نشهرت -مصهرف -2مصهرف ايهي ) .وتبلهغ املسهاحة الكليهة
لبحرية الربلس حواىل ( 113386مليون مرت مربع)  ،حيث حتتوى البحرية الى مساحات م توحهة مهن امليهاه وأخهرى

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

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

البوالح

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

الرب ة و تتوس القطاع الغربي يف البحرية

69

أما مصب تراة برمبال (مصب مياه النيل يف البحرية)

66

أما مصب مصرف ( )66اهلو سا

2

اخلواص اهليدرو يميائية ملياه حبرية الربلس
درجة احلرارة -:
أوةحت الدراسة احلالية وجود ت اوت ط يف يف درجة حرارة املياه بني ايطات املختل هة ،ويرجهع
ُ
هذا الت اوت لعدد سااات رروح الشمس يف اليو  ،ووقت جتميع العينة .وقد سجلت أقل قيمة (
ُ
 67درجة مئوية) بينما سجلت أالى قيمة (  94درجة مئوية  ،مبتوس اا يف البحهرية ( 68394
درجة مئوية).
الش افية -:
تراوحت قيم الش افية بني ( 14 -64سم) مبتوس اا يف البحرية  36399سم.
امللوحة -:

ً
أوةحت نتائج الدراسة احلالية أن هناك ت اوتا ملحوظا بني ملوحة بني قطااهات البحهرية حيهث
ُ
سجلت أالى درجة للملوحة  4378جم  /لرت و تقل درجة امللوحة بشكل ملحوظ حيث وصهلت إىل
 39399جم  /لرت مبتوس اا يف البحرية  9392جم  /لرت.

درجة التوصيل الكهربى -:
تراوحت قيم التوصيل الكهربي بني ( 93383 – 6391مللي سيمن/سهم) مبتوسه اها (2399
مللي سيمن/سم).
تر يز أيون اهليدروچني (األس اهليدروجيىن) -:
تراوحت قيم األس اهليدروجني ملياه البحرية بني ( )8319 – 7384مبتوس اا يف البحرية .8393
األ سجني الذائب -:

ً
ً
أوةحت النتائج أن توبيع قيم األ سيجني الذائب يف البحرية انت تتوبع توبيعا ري منتظمها

وتراوحت بني ( 61399 – 3367مليجرا /لرت) مبتوس اا يف البحرية  7376مليجرا /لرت.
ً
األ سچني املستهلك حيويا (-: )BOD
ً
تراوحت قيم األ سيجني املستهلك حيويا بني ( 91364 – 6397مليجرا /لرت) مبتوس اا يف
البحرية ( 64399مليجرا /لرت).
ً
األ سچني املستهلك يميائيا (-: )COD
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ً
تراوحت قيم األ سيجني املستهلك يميائيا بني ( 349314 – 17394مليجرا /لرت) مبتوسه اها
( 611397مليجرا /لرت).

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

الكلوروفيل-أ واملواد العالقة الكلية-:
 تراوحت قيم الكلوروفيل-أ فى مياه البحرية بني  66362ميكرو جرا  /لرت لوروفيل و 166311
ميكرو جرا  /لرت لوروفيل مبتوس اا للبحرية 669398ميكرو جرا  /لرت لوروفيل.
 وبالنسههبة للمههواد العالقههة فقههد تراوحههت بههني  67324مليجههرا /لههرت و  944399مليجههرا /لههرت
مبتوس اا للبحرية  82329مليجرا /لرت.

املغذيات -:
هي ابارة ان مر بات ذائبهة فى امليهاه الطبيعيهة وتعتههرب هههذه املر بههات املصههدر الرئيسههى
لتغذيهة الكائنهات فى البيئهة املائيهة وهذه األمالح إما أن تكون مر بات نيرتوجينية  ،فوسه ورية
أوسليكات.
 تراوحت قيم األمونيا بهني 4364مليجهرا  /لهرت نيرتوجهني و  7311مليجهرا  /لهرت نيرتوجهني
مبتوس اا للبحرية  9366مليجرا /لرت نيرتوجني.
 تراوحت قيم النيرتيت بني  4376ميكروجرا  /لهرت نيرتوجهني و  681312ميكروجهرا  /لهرت
نيرتوجني مبتوس اا للبحرية  82329ميكروجرا /لرت نيرتوجني.
 فى حني انت النرتات ترتاوح بهني  4364مليجهرا  /لهرت نيرتوجهني و 6313مليجهرا  /لهرت
نيرتوجني مبتوس تر يز للبحرية 4399مليجرا /لرت نيرتوجني.
 وبالنسب للنيرتوجني الكلى فقد أرارت التحاليل اىل أن أقل تر يز ( 4318مليجرا  /لرت
 /لرت نيرتوجني) مبتوس

نيرتوجني) وأ ثرها تر يزآ  1321مليجرا

تر يز للبحرية 3399

مليجرا /لرت .

مر بات ال وس ور (ال وس ات ال عال ه ال وس ات الكلى) -:
أوةههحت القياسههات أن أقههل تر يههز لل وس ه ور ال عههال والكلههى( 89361 &63363ميكروجههرا /
لرتفوسهه ور) واأل ثههر تر يههز لل وسهه ور ال عههال و الكلههى ( 813312& 926341ميكروجههرا /
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لرتفوس ور) مبتوسه تر يهز  182369 &681399ميكروجهرا /لهرت فوسه ور لل وسه ور ال عهال
والكلى الى التواىل.

مر بات السليكات ال عالة -:
تراوحت قيم السليكات بني  4391مليجرا  /لرتسليكا و  64396مليجرا  /لرتسليكا مبتوس
تر يزاا للبحرية  3318مليجرا /لرت سليكا.

ال لزات الثقيلة -:
 تراوح تر يز احلديد ما بني ( 3383741– 723948ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 686381ميكروجرا /لرت).
 تراوح تر يز املنجنيز ما بني ( 943746 – 13712ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 963869ميكروجرا /لرت).
 تراوح تر يز النحاس ما بني ( 923291 – 633781ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 963116ميكروجرا /لرت).
 تراوح تر يز الزنك ما بني (617313 – 993139ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية (  6693411ميكروجرا /لرت).
 تراوح تر يز الكرو ما بني ( 83242 –13768ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية (73968ميكروجرا /لرت).
 تراوح تر يز النيكل ما بني ( 623391 – 43993ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية (23746ميكروجرا /لرت).
 تراوح تر يز الكادميو ما بني ( 33139 – 63193ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 93612ميكروجرا /لرت).
 تراوح تر يز الرصاص ما بني ( 14316 – 393649ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 193349ميكروجرا /لرت).
 تراوح تر يز الزئبف ما بني ( 433314 – 434939ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 436179ميكروجرا /لرت).

املبيدات (

) ومر بات الباي ينيل متعددة الكلور (

) -:

تراوحت جمموع تر يزات مر بات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsوتر يزات مر بات املبيدات
الكلية ( )TPمابني  43393نانوجرا /لرت إىل  13182نانوجرا /لرت مبتوس  63162نانوجرا /لرت
 43481نانوجرا /لرت إىل  93934نانوجرا /لرت مبتوس  43111نانوجرا /لرت الي الرتتيب .

اهليدرو ربونات البرتولية الكلية -:
تراوح متوس الرت يز الكلى للمواد اهليدرو ربونية الكلية مابني  4313إىل  4328ميكروجرا /لهرت
بينما بلغ املتوس الكلى للبحرية  4317ميكروجرا /لرت.

الدالئل البكتريية (القولون الكلية – القولون النموذجية– السبحية) -:
تعترب حبرية الربلس خزان ملياه الصهرف امللوثهة باملخل هات ايدميهة فههى تسهتقبل ميهاه املصهارف
الزرااية من خالل سبع مصارف باالةافة إيل قناة برمبهال ذات امليهاه العذبهة وبنهاءا اليه وانهد
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تطبيف معيار جودة امليهاه املهذ ورة ) )Ministry of health, 9444فتكهون نتهائج الرحلهة احلقليهة
االتى:
 - 6من وجه نظر الصحة العامة األدمية وخاصهة الصهيادين نتيجهة تعهاملهم مهع امليهاه وانهد
تطبيف معيار جودة املياه املذ ورة االيه فه ن ااهداد البكرتيها املشهار إليهها تتعهدت احلهدود
املسموح بها فى تسع حمطات ( )69 ،66 ،64 ،8 ،7 ،1 ،1 ،9 ،6فى البحرية وههى ايطهة رقهم
(6أما مصرف ررح الربلس)  ،وايطة رقم( 9أما البو اب) وايطهة رقهم( 1أمها مصهرف ،)7
وايطة رقم ( 1الطويلة -مشال مصهرفى  ، ) 2 ،8وايطهة رقهم ( 7الشهخلوبة -تتوسه مصهب
مصرفى  ،)2 ،8وايطة رقم( 8مصطرو) ،وايطة رقم( 64الرب ة) وايطة رقم ( 66أما مصهرف
اهلو سا) ،وايطة رقم( 66أما مصرف اهلو سا) أمها بهاقى الهثالث حمطهات األخهرى ()2 ،9 ،3
انت فى احلدود ايمنة املسموح بها ألنها بعيدة ان مصبات املصهارف فهى ههذا الوقهت مهن
السنة (خالل نوفمرب .)9463
 - 9فى مرابى األمساك فى مياه البحرية واند تطبيف معيار جودة امليهاه املهذ ورة االيه فه ن
ااداد البكرتيا املشار إليها تتعدت احلدود املسموح بها فى اشهرة حمطهات (،7 ،1 ،1 ،3 ،9 ،6
 )69 ،66 ،64 ،8فى البحرية وهى ايطة رقم (6أما مصرف ررح الهربلس)  ،وايطهة رقهم9
(أما البو اب) وايطة رقم ( 3رل البو هاب) وايطهة رقهم( 1أمها مصهرف  ،)7وايطهة رقهم 1
(الطويلة -مشال مصرفى  ، ) 2 ،8وايطة رقهم ( 7الشهخلوبة -تتوسه مصهب مصهرفى ،)2 ،8
وايطة رقم( 8مصطرو) ،وايطهة رقهم( 64الرب هة) وايطهة رقهم ( 66أمها مصهرف اهلو سها)،
وايطة رقم( 66أما مصرف اهلو سا) أما بهاقى ايطتهان األخهرى ( )2 ،9انهت فهى احلهدود
ايمنة املسموح بها ألنها بعيهدة اهن مصهبات املصهارف فهى ههذا الوقهت مهن السهنة (خهالل
نوفمرب .)9463

اهلائمات النباتية -:
 رصهدت الدراسة يف حبرية الربلس  668نهوع من اهلائمهات النباتيهة (  92جنس) التي انتمتإلهى  9جماميهع.
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 رصدت الدياتومات  18نواا ينتمي إيل  99جنسا و ذلك بنسبة  %14318من ادد األنواع التيرصدت يف حبرية الربلس ،بينما رصدت  31نوع من الطحالب اخلضراء ختص  67جنسا خمتل ا و
ذلك بنسبة  % 98386من ادد األنواع التي رصدت يف البحرية.
 ما رصدت  69نواا من الطحالب اخلضراء املزرقة انتمت له  8أجناس بنسبة  % 69376من ادداألنواع الكلية التي رصدت يف البحرية.
 ثم أتبع ثنائية السوط حيث سجلت  66نوع ارتملت الي  7جنس وذلك بنسبة  %2339بينماأتت اليوجلينات يف مؤخرة األاداد التي سجلت حيث مت رصد  9نوع النتمت جلنسان بنسبة
 % 8317من األاداد الكلية للهائمات النباتية التي سجلت يف حبرية الربلس.
 تراوحهت الكثافهة العهدديهة للهائمهات النباتيهة بيهن  697188وحدة/لرت يف حمطة  3إيل 69436114وحدة /لرت يف حمطة  .64وذلك مبتوس ادد قيمت  6882467وحدة/لرت .

اهلائمات احليوانية -:
مت تسجيل  91نوع فى مياة البحرية متثل االربع جممواات الرئيسهية للهائمهات احليوانيهة
منها  9 4نوع من العجليات الدوارة  63،نوع من جمدافيات األرجل  7،أنواع من مت راات القرون
بينمهها متثلههت األوليههات بهه 61نههوع اىل جانههب تواجههد الديههدان اخليطيههة( )nematodesو يرقههات
 Cirripedaو ذلك األوسرتا ودا.
 أظهرت النتائج أيضا ارت اع واةح للكثافة العددية للهائمات احليوانية فى البحهرية حيهث بلهغاملتوس العددى  6619444ائن فى املرت املربع.
* فى البحرية سجل القطاع الغربى أالى ثافة للهائمات احليوانيهة مبتوسه  6949444هائن فهى
املرت املربع وأالى تنوع فى األاداد ( 37نوع) وسجلت حمطة  64أالى ثافة ( 9144444ائن فهى
املرت املربع) يليها القطاع األوس مبتوس  6621444ائن فى املرت املربع (31نوع) حيث سهجلت
حمطة 9ثافة االية( 6811444ائن فى املرت املربع ) وأخريا القطهاع الشهرقى مبتوسه 983444
ائن فى املرت املربع (36نوع) ما سجلت أقل ثافة اددية فى حمطهة  684444( 3هائن فهى املهرت
املربع).

احليوانات القااية -:
7

ً
مت تسجيل 34نواا من الالفقاريهت القاايهة مهن منهاطف البحهث املختل هة تنتمهي إيل الرخويهات
ً
(99نواا) والقشريات ثالث انواع) والديدان البحرية ( )1واحلشرات نوع واحد.
ههان العههدد الكلههي حليوانههات القههاع 1936ههائن /للعينههة ،مثلههت الرخويههات ( % 26 )1449يليههها
الديدان( % 9 )661والقشريات ( % 9 )649وقد مثلت احلشرات باقل من  %6و انت نسبة الرخويهات
ذوات املصرااني  %12بينما مثلت الهبطن قهدميات  %.17والسهبب بيهادة ااهداد الرخويهات ذوات
املصرااني.

النباتات املائية
ايطات  1و  :9ساد فيهما حامول املاء املغمور بكثرة و هو من صنف Potamogeton pectinatus

حمطة  :1تواجد النبات الطهافى ورد النيهل  )water hyacinths (Eichhornia crassipesو النبهات
املغمور خنشوش احلوت Ceratophyllum demersum

حمطههة  :7تواجههد النبههات الطههافى  .Chenopodium album Lو النبههات القههائم Polygonum
 amphibium L., water smartweedو النبهات املغمهور  C. demersumو القهائم Phragmites
australis

حمطة  :8ساد حامول املاء من صنف P. pectinatus

حمطههة  :2سههاد حههامول املههاء  P. pectinatusو تواجههد معه قليههل جههدا مههن خنشههوش احلههوت C.
demersum
حمطة  :66رصد النبات القائم  Ludwigia palustrisو أيضا القائم .Polygonum spو Phragmites
australis
و الطهافى  .Chenopodium album Lو الطهافى

)water hyacinths (Eichhornia crassipes

Hygrophila sp. Alternanthera or redو العشب القائم Typha capensis

حمطة  :69رصد العشب القائم  Typha capensisو النبات الطافى ورد النيل water hyacinths

التنوع النباتى فى مياه الربلس ان ملحوظها فهى رهتاء  ،9461-9463الهى الهر م مهن احلهرارة

املنخ ضههة ،ولكههن ال يههدل الههى حتسهن نوايههة امليههاه فههى الههربلس واملسههجلة فههى القائمههة العامليههة
(رامسار ) Ramsarللمحميات الطبيعية .فقد ثرت النباتات القائمهة الهمل مل تسهجل منهذ وقهت

طويل مثل Ludwigia :و  Polygonumو  Chenopodiumو Hygrophila Alternanthera or redو

أيضا القائم . Typha capensisبعض هذه االاشهال قهد يقهاو التلهوث و يتهأقلم اليه وقهد يقهو

النباتات املائية األصلية فى حبرية الربلس .و سجلت النباتات السهابقة فهى ايطهات 7و  66و  69و

أما مصبات املصرفني اهلو س و تراة برمبال .أما ايطات االخهرى حتهت االختبهار فقهد رصهدت

فيها النباتات املائية الطافية و املغمورة مثل ورد النيل و احلامول و خنشوش احلوت.
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نواية الرواسهههب
مت مجع اينات الرواسب القااية من ن س املواقع المل مت مجع اينات املياه من البحرية بغره

إجراء التحاليل والقياسات التالية طبقا للطرح القياسية لكل منها -:

ايتوى العضو

الكربون العضو يف الرسوبيات احلديثة لبحرية الربلس تراوح بني االي قيمة  ، % 4383واقل قيمة

 ، % 936مع متوس قدرة  .% 9361بينما سجل ايتوى العضو
 ، % 6312مع متوس قدرة .% 3382

ايتوى املائي

يعترب ايتو

االي قيمة  ، % 2386واقل قيمة

املائي للرسوبيات من أهم العوامل املؤثرة يف العمليات الكيميائية و ال يزيائية و

البيولوجية التي تؤثر الي الرسوبيات يف النظا البيئي وبدراسة ايتو املائي املطلف لرسوبيات

القاع احلديثة أوةحت النتائج أن االي قيمة  ، % 71واقل قيمة  ، % 39مبتوس قدره .% 99386

ال وس ور الغري اضوى

أوةحت النتائج أن تر يزات ال وس ور املتاح أو الغري اضو يف رسوبيات حبرية الربلس يرتاوح بني

أالى قيمة (6961ميكروجرا /جرا ) وأقل قيمة ( 841ميكروجرا /جرا )  ،مبتوس اا يف البحرية

 271ميكروجرا /جرا .

ال وس ور العضوى
ُ
أوةحت النتائج أن أالى قيمة من ال وس ور العضو قد سجلت ( 667ميكروجهرا /جهرا )  ،بينمها
انت أقل قيمة ( 9ميكروجرا /جرا )  ،مبتوس اا يف البحرية  18ميكروجرا /جرا .

ال س ور الكلي
ُ
أوةحت النتائج أن توبيع ال وس ور الكلي يف رسوبيات البحرية ري متشاب حيث سجلت أالى
ُ
قيمة (6916ميكروجرا /جرا )  ،بينما سجلت أقل قيمة ( 874ميكروجرا /جرا )  ،مبتوس اا يف
البحرية  6499ميكروجرا /جرا .

النيرتوجني الكلى

توةح نتائج النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية الربلس أن ل توبيع ري منتظم داخهل البحهرية
ُ
ُ
وقد سجلت أالى قيمة ( )% 3397بينما سجلت أقل قيمة ( ، )% 63699مبتوس اا يف البحرية .%9

ربيتيد اهليدروجني

تراوح تر يزات الكربيتيدات يف رواسب حبرية الربلس بني ( 39ميكروجرا /جهم و  971ميكروجهرا

/جم )  ،مبتوس اا يف البحرية  64632ميكروجرا /جم.
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العناصر الثقيلة

 يهههرتاوح تر يهههز احلديهههد بهههني (  34767 – 7911ميكروجهههرا /جهههرا ) مبتوسههه قهههدره (94182ميكروجرا /جرا ).

 يرتاوح تر يز املنجنيز بني ( 6791 - 391ميكروجرا /جرا ) مبتوس اا ( 161ميكروجرا /جرا ). -يرتاوح تر يز الزنك بني ( 24394 – 33349ميكروجرا /جرا ) مبتوس ( 99337ميكروجرا /جرا ).

 يرتاوح تر يز النحاس بني ( 97313 –61331ميكروجرا /جرا ) مبتوس ( 36312ميكروجرا /جرا ). يرتاوح تر يز النيكل بني ( 11361 – 93361ميكروجرا /جرا ) مبتوس ( 18319ميكروجرا /جرا ). -يرتاوح تر يز الكرو بني ( 83384 – 91349ميكروجرا /جرا ) مبتوس ( 96319ميكروجرا /جرا ).

 يرتاوح تر يز الرصاص بني ( 99318 – 61363ميكروجرا /جرا ) مبتوس ( 99392ميكروجرا /جرا ). يرتاوح تر يز الكادميو بني ( 4373 – 4361ميكروجرا /جرا ) مبتوس (4311ميكروجرا /جرا ).-

يرتاوح تر يز الزئبف بني ( 43617 – 43461ميكروجرا /جرا ) مبتوس ( 4347ميكروجرا /جرا ).

املبيدات ) (TPومر بات ثنائى ال ينيل متعددة الكلور )(PCBs

تراوحت جممهوع تر يهزات مر بهات ( )PCBsبهني ( 94381 – 6331نهانوجرا /جهرا ) مبتوسه اها

للرواسب ( 3389نانوجرا /جهر ) ،وتراوحهت تر يهزات املبيهدات الكليهة ( )TPمهابني (1363 – 4312
نانوجرا /جرا ) مبتوس اا ( 6399نانوجرا /جرا ) بعينات رواسب البحرية.

اهليدرو ربونات البرتولية

تههراوح متوسههطات الرت يههز الكلههى للمههواد اهليدرو ربونيههة ذات األصههل البههرتوىل مههابني 4347

ميكروجرا /جرا إىل  4394ميكروجرا /جرا  ،مبتوس
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لى  4363ميكروجرا /جرا .

