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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:

تقع حبرية الربدوةل فى حمافظة مشال سيناء وتشغل معظم الساحل السيناوى على البحي املتوسد

ومتتد بطول  58كم تقيةبا وةرصل أقرصى عيض هلا  22كم وتبلغ مساحتها حواىل  086كم ،2وتعترب

حبرية الربدوةل من أهم البحريات املرصيةة ل ونها أقل البحريات الشمالية تلوثةا كمةا أنهةا وتةوى
على أنواع عالية اجلودة من األمساك والة

ةرصةدر معظةم انتاجهةا للخةار  ،وهةى مةن البحةريات

الضحلة عالية امللوحة حيث ةلاور العمق بها بني ( 0 -6.0مل) وةفرصل البحرية عن البحي املتوسةد
شيةد ساحلى رملى ةلاور عيضه من  066م اىل  0كم وتترصل بالبحي املتوسد عن طيةق فتحتةاا

صناعيتاا ةطلق عليها البواغيز حيث حيدث تبادل للمياه بني البحرية والبحي املتوسد من خةلل

عملية املد واجلزر.

مت أخل عينات مائية ورسوبية قاعية من البحرية بغيض ن جياء التحاليل اهليدروكيميائية  ،األملر
املغلةة  ،القياسات الب لةولوجية  ،مستوةات الفلزات الثقيلةة  ،املبيةدات ال لورونيةة ومشةتقاتها

واهليدروكيبونات البلولية ال لية باإلضافة نىل تقدةي كتلة اهلائمات النباتيةة واحليوانيةة ودراسةة

بعض اخلواص اجليوكيميائية بها.

تتم عملية اليصد من خلل  02نقطة موزعة لتشمل مساحة البحرية واملرصارف التي ترصب عليها ،
وفيما ةلى بياا بنتائمل وليل عينات املياه واليواسب ال
احملطة
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 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

البحةرية (20.96

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية الربدوةل ما بني ( 20.66-05.86درجة م وةة) مبتوسد عةام

درجة م وةة).

الشفافية -:

تياور قيم شفافية مياه حبرية الربدوةل ما بني  266-86سم مبتوسد عام للبحرية  006سم.

امللوحة -:

أوضحت النتائمل التوافق مع الدراسات السابقة حيث كانت ملوحة ميةاه البحةرية أعلةى مةن مثيلتهةا

البحةي

املتوسد وذل نتيجة لضحالة حبرية الربدوةل وتعيض مياهها للتبخي املستمي.كما تتفاوت درجة ملوحةة البحةرية

تفاوتا واضحا بني احملطات املختلفة تبعا لقيبها أو بعدها من البواغيز ،حيث تقل

احملطات املقابلة للبوغاز  ،حيةث

تياوحت امللوحة ما بني ( 88.09 – 05.94جم/لل) وكاا املتوسد العام  47.07جم  /لل.

درجة التوصيل ال هيبي -:

ُ
تياوحت قيم التوصيل ال هيبي بني أقل قيمة ( 85.80مللي سيمن/سم ) بينما سجلت أعلى قيمة

( 79.20مللي سيمن/سم) وكاا املتوسد العام

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع

البحرية  09.65مللي سيمن/سم.

اجلانب القلو

كما أا قيم أةوا اهليدروجني كانت

الطبيعية .وتياوحت قيم االس االةدروجيىن ملياه البحرية بني ( .)5.27-7.50مبتوسد عام

األكسجني اللائب -:

أوضحت نتائمل الدراسة احلالية أا توزةع قيم األكسجني اللائب

البحرية .5.67

البحرية كانت تتوزع توزةعا غري منتظم

حيث تياور تيكيز األكسچني اللائب بني ( 0.56-4.94مليجيام/لل) مبتوسد عام
مليجيام/لل).

األكسيجني املستهل حيوةا (-: )BOD

تياوحت قيم األكسيجني املستهل

مليجيام/لل.

حيوةا بني ( 2.80-6.02مليجيام/لل) مبتوسد عام

األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD

3

املعدالت

البحرية (8.50

البحرية 0.67

تياوحت قيم األكسيجني املستهل

( 07.75مليجيام/لل).

ال ربةتيدات -:

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أ

اللائب

كيميائيا ( 20.25 - 00.65مليجيام/لل) مبتوسد عام

وجود لل ربةتيدات

البحرية

مياه البحرية نتيجة لزةادة تيكيز األكسچني

مياه البحرية طوال العام وكلل عدم وجود مرصادر تلوث

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:

البحرية.

 تياور قيم ال لوروفيل -أ بني  6.702 - 6.605مي يوجيام /لل) ومتوسد حمتوى ال لوروفيل فى البحرية
 6.090مي يوجيام  /لل.

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت بني  02.986 - 0.006مليجيام  /لل مبتوسد عام للبحرية 9.808
مليجيام  /لل.

املغةلةات -:

هي 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).


تياوحت األمونيا بني 6.609 - 6.660مليجيام  /للنيلوجني مبتوسد عام للبحرية ةرصل اىل 6.626



تياوحت قيم النيلةت بني  4.002-0.496مي يوجيام  /للنيلوجني مبتوسد عام للبحرية 2.408



تياوحت قيم النلات بني  6.605-6.660مليجيام  /للنيلوجني مبتوسد عام للبحرية  6.60مليجيام /



وبالنسبه للنيلوجني ال لى فقد أشارت التحاليل اىل أا اللكيز ف اا أقل من  0.6مليجيام  /للنيلوجني

مليجيام  /للنيلوجني.

مي يوجيام  /للنيلوجني .
للنيلوجني.

جبميع حمطات البحرية حيث تياور اللكيز بني  0.078 -6.840مليجيام  /للنيلوجني مبتوسد عام

للبحرية  6.720مليجيام  /للنيلوجني.

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:

 تياوحت قيم الفوسفور الفعال ةلاور بني  2.052-0.670مي يوجيام  /للفوسفور مبتوسد عام للبحرية
 0.502مي يوجيام  /للفوسفور.

 وبالنسبة للفوسفور ال لى فقد تياوحت القيم بني  00.582-00.254مي يوجيام  /للفوسفور مبتوسد عام
للبحرية  22.00مي يوجيام  /للفوسفور.

السلي ات الفعالة -:

كانت قيم السلي ات الفعالة قليلة ومل تتعدى  6.2مليجيام  /للسلي ا فهى تلاور بني 6.250 -6.644

مليجيام  /للسلي ا مبتوسد عام للبحرية  6.009مليجيام  /للسلي ا.

مما سبق ةتضح اا -:

حبرية الربدوةل نظيفة وتيكيز كل العناصي بها ضعيفة حيث أنها تقيةبا أقل البحريات كلها ل ل

العناصيومتقاربه جدا وكلها فى حدود مياه البحي وذل

فالتغريات بها طفيفة.
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لعدم صب أ

ملوثات بها سواء صناعية أو زراعية

الفلزات الثقيلة:

 تياور تيكيز احلدةد ما بني ( 98.90-00.08مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 70.08مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز املنجنيز ما بني ( 00.455-0.00مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 8.46مي يوجيام/لل).
 تياور تيكيز النحاس ما بني ( 07.72-8.75مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 06.52مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز الزن ما بني ( 07.00-05.99مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  09.08مي يوجيام/لل).
 تياور تيكيز ال يوم ما بني (  7.28-4.65مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 8.00مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز الني ل ما بني ( 5.85-0.24مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 8.26مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز ال ادميوم ما بني ( 6.55-6.44مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 6.02مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز اليصاص ما بني ( 20.80-02.07مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 07.20مي يوجيام/لل).
 تياور تيكيز الزئبق ما بني ( 6.60-6.62مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 6.64مي يوجيام/لل).

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

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsما بني ( 05.82-0.85نانوجيام/لل)
مبتوسد عام ( 5.70نانوجيام/لل).

 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما بني ( 7-6.92نانوجيام/لل) مبتوسد عام (2.40
نانوجيام/لل).

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني (6.72-6.07

مي يوجيام/لل) مبتوسد عام ( 6.00مي يوجيام/لل).

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

تعترب حبرية الربدوةل من أنقى حبريات مرصي الشمالية فهى ال تستقبل مياه مرصارف وتعترب حممية

طبيعية وبناءا على ذل

وعند تطبيق معيار جودة املياه

) فت وا النتائمل

كاالتى -:
 .0من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتيجة تعاملهم مةع امليةاه وعنةد تطبيةق
معيار جودة املياه امللكورة عاليه وجد أا مجيع حمطات البحرية تقع فى نطاق احلةدود املسةمور
بها من أعداد الب لةا املشار نليها وتعترب حبرية نظيفة فى هلا الوقت من السنة .
 .2فى ميابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحةرية كلهةا) فةها اعةداد الب تريةةا املشةار نليهةا مل
تتعدى احلدود املسمور بها فى مجيع حمطات البحرية  ،وبناء على ذل تعترب البحرية كلها غري
ملوثة وصاحلة للبية وصيد األمساك فى هلا الوقت من السنة.

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات

توزةع وكثافة اهلائمات النباتية ببحرية الربدوةل:
5

-

سجل بالبحرية خلل هلا الشهي  57نوع من الفيتوبلن توا أنتمت نيل مخ

-

كانت السيادة للدةاتومات بنسبه  % 75.54من اجملموع ال لي للهائمات بالبحرية حيث رصد  02نوع منهةا

وثنائية السوط والطحالب اخلضياء واخلضياء املزرقة واالةوجلينات.

جمموعةات هةي الةدةاتومات

ومبتوسد عدد قدره  00547خليه/لةل ،تلتهةا ثنائيةة األسةواط ومبتوسةد عةدد قةدره  2696خليةة/لةل

وبنسبه  % 00.90وبة  26نوعا.
-

بينما الطحالب اخلضياء فمثلت بنسبه ض يلة  % 0.09من جمموع اهلائمات بالبحرية ومبتوسد عددى قدره

-

أما الطحالب اخلضياء املزرقة فمثلت بنسبه ض يلة اةضا وهي  % 6.70وبنوعني اةضا.

 906وحدة/لل وبنوعني فقد.
-

أما االةوجلينات فمثلت بة  % 6.00وبنوع واحد

عموما ال ثافة العددةة للهائمات بالبحرية تياوحت بةني 86.004

 006وحدة/لل

حمطة ( )7وهلا خلف ماسجل

( )02بينما أقل كثافة
كثافة

حمطة (.)5

.

 006وحةدة/لةل

حمطةة ( )8و 0.480

فرصل اليبيع  2602حيةث سةجلت أعلةي كثافةة

حمطة ( )4و مثل موسم ربيع  2600سجلت أعلي كثافةة

حمطةة

حمطةة ( )02اةضةا وأقةل

اهلائمات احليوانية

تبني من وليل العينات أا األعماق التي مت عندها مجع العينات ضحلة جدا وال تتعدى املل أو املل والنرصةف

حيث أا معظم األنواع متثلةت

ةيقةات القشةيةات جمدافيةة األرجةل copepodsم ونةة أكثةي مةن  %02مةن

اجملمةةوع ال لةةي للهائمةةات وأكثةةي مةةن  %56مةةن اجملمةةوع ال لةةي للقشةةيةات تليهةةا
اليخوةات املمثلة

جناحيةة األرجةل  pteropod shellsمتمثلةة

ال ثةةية العددةةةة طائفةةة

نةوع Limacinainflataم ونةة  %02.7مةن

اجملموع ال لي للهائمات احليوانية وةيقات صفائحية اخلياشيم Veliger of lamellibranchesبنسبة أكثي مةن

 %06وقد جاءت األوليات م ونةة  %02.2مةن اجملموعةال لي للهائمةات احليوانيةة وسةادت منهةا نةوعني مةن
اجليسيات هما  % 06Favellaehrenbergiiو % 0Favellaserrata1.من اجملموع ال لي للهائمات احليوانية وقةد
كونا أكثي من  %96من اجملموع ال لي لألوليات

البحرية .

البحرية مقدرا بةاملل امل عةب  organisms/m³وقةد بلةغ

لقد مت حساب ال ثافة العددةة للهائمات احليوانية

املتوسد العدد للهائمةات  200000كةائن /م وقةد احتةوت احملطةة السادسةة (مسةاقد ابلةي ) أعلةى القةيم
العددةةةة 724666كةةائن /م نتيجةةة زةةةادة نةةوعي األوليةةات مةةن اجليسةةيات F.serrata, Favellaehrenbergii

باإلضافة نىل ةيقات القشيةات جمدافية األرجل  Nauplii larvae of copepodsونةوع مةن اليخوةةات جناحيةة
األرجل . Limacina inflataبينما احتوت احملطة اليابعة )بوغاز)IIأقل القةيم العددةةة 00666كةائن /م تليهةا

الةةثلث حمطةةات الغيبيةةة وهةةي العاشةةية( بوغةةاز( Iواحلادةةةة عشةةي ( النرصةةي) واحملطةةة الثانيةةة عشةةي (رابعةةة)
 75666,55666,54666كائن /م على التوايل.

لقد متثلت جمموعات اهلائمات احليوانية بسبع طوائف هي:

-0

األوليات  Protozoaمتمثلة

اجليسيات  tintinnidsتليها املثقبات  foraminiferaوقد ظهيت معظم األوليةات

على احملطات الثلثة وهي اخلامسة (وسد التلول)  ،السادسةة (مسةاقد نبلةي ) ،السةابعة (القلة ) وكلهةا مةن

األنواع البحيةة.

6

-2

اجلوفمعوةات  Cnidariansفقد ظهيت على احملطتني السادسة) مساقد نبلي ) والثامنة ( اليواق) بنسةبة %6.4

-0

احللقيات  Annelidaمتثلت بريقةات الدةةداا عدةةدة األشةواك  Spionid larvaeو قةد ظهةيت علةى احملطتةني

-4

من اجملموع ال لي للهائمات.

اخلامسة( وسد التلول) والسادسة (مساقد نبلي )واحملطة العاشية (بوغةاز  )Iم ونةة  %0.0مةن اجملمةوع ال لةي

للهائمات .

العجليات الدوارة  Rotifersمتثلت

البحرية مثانية أنةواع منهةا سةتة أنةواع مةن قةاطني امليةاه العلبةة أمةا

النوعني الباقني S.pictinata , Synchaetaoblongaفهما من قاطني امليةاه البحيةةة،وقةد ظهةيوا مجيعةا علةى
احملطات األوىل (التلول) والثالثة (الزرانيق) واليابعة (بوغاز( IIوالسادسةة (مسةاقد نبلةي

اليواق) والعاشية (بوغاز( Iح

الثانية عشي ة م ونني  %2.0من اجملموع ال لي للهائمات .

) والتاسةعة (مشةال

 -8املفرصليات  Arthropodsمتثلت بالقشيةات  Crustaceansخاصة جمدافية األرجل  Copepodsالتي كونةت أعلةى
القيم العددةة للهائمات احليوانية بالبحرية بنسبة  %46من اجملموع ال لي للهائمات تليها القشةيةات غمدةةة
ُ
الدرقة  Ostracodaالتي ظهيت ب مية قليلة على احملطةة السةابعة (القلة ) م ونةة حةوايل %6.67وقةد سةجلت

ةيقةةات القش ةيةات ذؤابيةةات األرجلمتمثلةةة

Cirripedia of larvaeNaupliiوظهةةيت علةةى احملطتةةني األوىل

(التلول) والثانية (اليوضة)  ،وكاا أكثي تسجيلها على احملطةة الثانيةة م ونةة حةوايل  %6.5مةن اجملمةوع ال لةي

-0
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للهائمات.

اجللدشوكيات  Echinodermataمتثلت
(مشال اليواق ).

اليخوةةةات  Molluscaمتثلةةت

ُ
البحرية بالريقاتالتي سجلت ب ميات قليلة جدا على احملطة التاسةعة

معظمهةةا باليخوةةةات جناحيةةة األرجةةل  Pteropod shellsمتمثلةةة

نةةوع

 Limacinainflataالل كوا أكرب من  %02من اجملموع ال لي للهائمات وقد ظهةي علةى مجيةع احملطةات ماعةدا
ُ
احملطتني الثانية واليابعة  ،وقد سةجلت ةيقةات اليخوةةات صةفائحية اخلياشةيم Veligers of lamellibranches

م ونة  %06من اجملموع ال لي للهائمات احليوانية وقد ظهيوا على معظم احملطةات وكةاا أكثيهةا علةى احملطةة
التاسعة (مشال اليواق)

احليوانات القاعيةة

مت تسجيل 40نوع من ال ائنات القاعية حيث اا ال ائنات القاعية احلية كانت متمثلةة فةى عةدد  06مةن االنةواع
اللفقارةات القاعبة ال برية

قاع البحرية .ونوعني من النباتات املائيةة (

و نوع

،

) مةن نةوع

باحملطةات أرقةام مبعظةم احملطةات مةا عةدا احملطتةني رقمةى  00و 02

حيث قدرت متوسد ال ثافة بنسبة  %20.4من اجملموع ال لى للحياء القاعية حيث قةدر متوسةد اجملمةوع ال لةى
لل ثافة العددةة للمجاميع بةة  0800كائن  /مل ميبع وبعض الطحالب اخلضياء والبنية بنسبة . %7.2

وةت ةةوا اهلي ةةل العةةام احليوانةةات القاعيةةة أساس ةا مةةن اصةةداف فارغةةة كلسةةية مةةن اليخوةةةات ذوات الرصةةدفتني
والبطنقدميات واالطومات متمثلة بةة  7انواع من االصداف ال لسةية الفارغةة  ،حيةث مت رصةد  00مةن اجملةاميع

االحياء القاعية منهم  4جماميع سجلت ب ثافةة عددةةة عاليةة حيةث قةدرت علةى التةواىل بةةةة  % 20.4و %08.2و

 %26.8و  %09.2وب ثافة عددةة  780و  802و  720و  070كائن /مل ميبع ل ل من

وباقى اجملاميع تياوحت متوسد النسبة امل وةة لل ثافة العددةة بني  %6.2اىل .%7.2
من االنواع السائدة من االحياء القاعية ال

مت رصدها هى كالتاىل:
7

الدة ةداا عدةةةدة االشةةواك  -النيموتةةودا  -الدة ةداا عدميةةة االشةةواك  -احلشةةائا البحةةي  -اليخوةةةات ذات
الرصدفتني  -اوسلكودا  -الطحالب البحيةة .

النباتات املائية

و العشب البحيى

حمطة  :2تواجد الطحلب األخضي

و العشب الثعبانى

حمطة  :0رصد قليل من الطحلب األخضي
حمطة  :4تواجد الطحالب اخلضياء

حمطة  :8رصد الطحالب اخلضياء

و

و

و الطحلب األمحي

و الطحالب البنية

حمطة  0و  :7تواجد العشب

حمطة  :9العشب الثعبانى

حمطة  :06الطحلب األخضي
حمطة  :02العشب

تنوع النباتات املائية فى حبرية الربدوةل كاا ملحوظا فى ربيع  .2600فقد تواجدت الطحالب اخلضياء و البنية و

احلمياء و األعشاب البحيةة املختلفة .فى احملطة ( 8التلول) فى منترصف البحرية كاا تنوعت النباتات من نوعني
أحدهما الضار

من الطحالب اخلضياء من صنف ال
رصد للمية األوىل و الطحلب األمحي

و الطحلب البىن

و اللى رصد أةضا للمية األوىل فى الربدوةل .رمبا

كل هله األنواع قد نفلت من فتحات البوغاز قادمة من البحي املتوسد .كما رصد الطحلب األخضي خ
فى احملطات ال

املستوطنة فيها مثل

اللى

املاء

تقع أمام البوغاز ( 4و  .)06أما باقى احملطات وت االختبار فقد تواجدت االعشاب
و

و

املائية رمبا ة وا ازدهارها مع قدوم اليبيع باالضافة اىل وسن نوعية املياه .
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 .التواجد املتنوع للنباتات

