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مقدمة
متثل البحريات الشمالية ( الربلس  -املنزلة الربلس ادكو مريوط) أهمية اقتصادية بالغة حيث يبلغ إنتاجها من

األمساك حواىل  %77من اإلنتاج االمجاىل جلميع البحريات املصرية .ونظرا ملا تتميز به من أعماق ضححلة وحركحة ميحا
هادئة وخصوبة عالية فانها تعترب مربى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقتصادية لحيس فقح داخحل هح

البحريات ولكن أيضا للسواحل املصرية من البحر املتوس بالكامل .ونظرا ملا تتعرض له ه

البححريات محن عمليحات

صرف مستمرة ملختلف أنواع امللوثات الصناعية والصحية والزراعية مما يؤثر على كل من جحودة ونوعيحة ميحا هح

البحريات وإنتاجها السمكى .ل لك فان الربنا مج املقرتح للرصد البيئى للبحريات الشمالية يهدف اىل املتابعة الدورية
هل

البحريات للوقوف على الظروف البيئية وامللوثات املؤثرة عليهحا فحى األوقحات و األمحاكن املختلغحة بغحرض وضحع

برنامج قومى للحد من تأثري ه

مشاكلها وتنميتها املستدامة.

امللوثات ووقف التدهور املستمر للبحريات ووضع اخلط املستقبلية حلمايتها وحل

وحب رية الربلس من أقد البحريات املصرية وأعرقها وتتصل بالبحر املتوس عن طريحف فتححة بو حاب الحربلس وبالنيحل
بواسطة قناة برمبال التي أنشئت يف عا  6291لتغ ية البحرية بالكميات الوفرية من ميا النيل واألمساك النيلية.

وك لك تتصل بالنيل عن طريحف  8مصحارف رحرقي وجنحول البححرية وهحي (مصحرف  -3مصحرف الغربيحة الرئيسحي

(كتنشنر)  -حبر تري  -حبر البطالة  -مصرف  - 7مصرف نشحرت -مصحرف -2مصحرف ايحي ) .وتبلحغ املسحاحة الكليحة
لبحرية الربلس حواىل ( 113386مليون مرت مربع)  ،حيث حتتوى البحرية على مساحات مغتوححة محن امليحا وأخحرى

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

متت عملية الرصد من خالل ( )69نقطة موبعة لتشمل مساحة البحرية واملصارف التي تصب عليها
ايطة
6
9
3
1
9
1
7
8
2

املوقع

أما مصب مصرف ررق الربلس

أما البو اب

البوالق

أما مصب مصرف 7

الزنقة (وس البحرية أبعد حمطة عن 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 عامر (مشال رل البحرية )

64

الربكة و تتوس القطاع الغربي يف البحرية

69

أما مصب ترعة برمبال (مصب ميا النيل يف البحرية)

66

أما مصب مصرف ( )66اهلوكسا

2

اخلواص اهليدروكيميائية مليا حبرية الربلس
درجة احلرارة -:
أوضحت الدراسة احلالية وجود تغاوت طغيف يف درجة حرارة امليا بحني ايطحات املختلغحة ،ويرجحع هح ا التغحاوت
ُ
لعدد ساعات رروق الشمس يف اليو  ،ووقت جتميع العينة .وقد سجلت أقل قيمة (  6239درجحة مئويحة) بينمحا
ُ
سجلت أعلى قيمة (  93درجة مئوية  ،مبتوس عا يف البحرية (  9438درجة مئوية).

الشغافية -:
تراوحت قيم الشغافية بني ( 94 -69سم) مبتوس عا يف البحرية  9939سم.

امللوحة -:

ُ
ً
أوضحت نتائج الدراسة احلالية أن هناك تغاوتا ملحوظا بني ملوحة بحني قطاعحات البححرية حيحث سحجلت أعلحى

درجة للملوحة  69جم  /لرت و تقل درجة امللوحة بشكل ملحوظ حيث وصحلت إىل  6جحم  /لحرت مبتوسح عحا يف
البحرية  139جم  /لرت.

درجة التوصيل الكهربى -:
تراوحت قيم التوصيل الكهربي بني ( 9131 – 6327مللي سيمن/سم) مبتوس عا ( 8مللي سيمن/سم).

تركيز أيون اهليدروچني (األس اهليدروجيىن) -:
تراوحت قيم األس اهليدروجني مليا البحرية بني ( )8377 – 8مبتوس عا يف البحرية .8313

األكسجني ال ائب -:

ً
ً
أوضحت النتائج أن توبيع قيم األكسيجني ال ائب يف البحرية كانت تتوبع توبيعا ري منتظما؛ وتراوحت بني

( 8379 – 1311مليجرا /لرت) مبتوس عا يف البحرية  1323مليجرا /لرت.

ً
األكسچني املستهلك حيويا (-: )BOD

ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك حيويا بني ( 7932 – 6331مليجرا /لرت) مبتوس

عا

يف البحرية (9739

مليجرا /لرت).

ً
األكسچني املستهلك كيميائيا (-: )COD

ً
تراوحححت قححيم األكسححيجني املسححتهلك كيميائيححا بححني ( 936 – 63831مليجححرا /لححرت) مبتوسحح عححا (99238

مليجرا /لرت).

الكربيتيدات -:
مل يتم تسجيل أ وجود للكربيتيدات يف كل قطاعات البحرية.

الكلوروفيل-أ واملواد العالقة الكلية-:
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تراوحت قيم الكلوروفيل-أ فى ميا البحرية بحني  63371ميكحرو جحرا  /لرتكلوروفيحل و  694ميكحرو جحرا /
لرتكلوروفيل مبتوس عا للبحرية  86319ميكرو جرا  /لرتكلوروفيل.



وبالنسبة للمواد العالقة فقد تراوحت بني  1939مليجرا /لرت و  926379مليجرا /لحرت مبتوسح عحا للبححرية
 91431مليجرا /لرت.

املغ يات -:
هي عبارة عن مركبات ذائبحة فى امليحا الطبيعيحة وتعتحرب هح
فى البيئحة املائيحة وه

املركبحات املصحدر الرئيسحى لتغ يححة الكائنححات

األمالح إما أن تكون مركبات نيرتوجينية  ،فوسغورية أوسليكات.

 تراوحت قيم األمونيا بني 4341مليجرا  /لرت نيرتوجني و  632مليجرا  /لرت نيرتوجني مبتوس عا للبحرية
 4339مليجرا /لرت نيرتوجني.
 تراوحححت قححيم النيرتيححت بححني  7328ميكروجححرا  /لححرت نيرتوجححني و  339389ميكروجححرا  /لححرت نيرتوجححني
مبتوس عا للبحرية  7737ميكروجرا /لرت نيرتوجني.
 فى حني كانت النرتات ترتاوح بني  4346مليجرا  /لرت نيرتوجني و431مليجحرا  /لحرت نيرتوجحني مبتوسح
تركيز للبحرية 436ميكروجرا /لرت نيرتوجني.
 وبالنسبه للنيرتوجني الكلى فقد أرارت التحاليل اىل أن أقل تركيز ( 3318مليجرا  /لرت نيرتوجني) وأكثرها
تركيزآ (8361مليجرا  /لرت نيرتوجني) مبتوس تركيز للبحرية  9381مليجرا /لرت .

مركبات الغوسغور (الغوسغات الغعال ح الغوسغات الكلى) -:
أوضحت القياسات أن أقل تركيحز للغوسحغور الغعحال والكلحى(66732&6732ميكروجحرا  /لرتفوسحغور) واألكثحر
تركيز للغوسغور الغعال و الكلى ( 12131& 91932ميكروجرا  /لرتفوسغور) مبتوسح تركيحز 326399 &64731
ميكروجرا /لرت فوسغور للغوسغور الغعال والكلى على التواىل.

مركبات السليكات الغعالة -:
تراوحت قحيم السحليكات بحني  4313مليجحرا  /لرتسحليكا و  9321مليجحرا  /لرتسحليكا مبتوسح تركيزعحا
للبحرية  3328مليجرا /لرت سليكا.

الغلزات الثقيلة -:


تراوح تركيز احلديد ما بني ( 36138- 13311ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية ( 67439ميكروجرا /لرت).



تراوح تركيز املنجنيز ما بني ( 26311- 8398ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية ( 33393ميكروجرا /لرت).



تراوح تركيز النحاس ما بني ( 16 – 61399ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية ( 99ميكروجرا /لرت).



تراوح تركيز الزنك ما بني ( 699331 – 3932ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية (  19387ميكروجرا /لرت).



تراوح تركيز الكرو ما بني ( 2338 – 139ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية ( 836ميكروجرا /لرت).



تراوح تركيز النيكل ما بني ( 6939 – 137ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية (236ميكروجرا /لرت).
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تراوح تركيز الكادميو ما بني ( 133 – 631ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية ( 937ميكروجرا /لرت).



تراوح تركيز الرصاص ما بني ( 9931 – 9839ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية ( 37ميكروجرا /لرت).



تراوح تركيز الزئبف ما بني ( 4399 – 4341ميكروجرا /لرت) مبتوس عا للبحرية ( 4369ميكروجرا /لرت).

املبيدات (

) ومركبات البايغينيل متعددة الكلور (

) -:

تراوحت جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsوتركيزات مركبات املبيدات الكلية ()TP
مابني  4,119نانوجرا /لرت إىل  68317نانوجرا /لرت مبتوس  1341نانوجرا /لرت 43691 ،نانوجرا /لرت إىل 3318
نانوجرا /لرت مبتوس  6,41نانوجرا /لرت علي الرتتيب .

اهليدروكربونات البرتولية الكلية -:
تراوح متوس الرتكيز الكلحى للمحواد اهليدروكربونيحة الكليحة محابني  4331إىل  6,33ميكروجحرا /لحرت بينمحا بلحغ
املتوس الكلى للبحرية  4,19ميكروجرا /لرت.

الدالئل البكتريية (القولون الكلية – القولون النموذجية– السبحية) -:
تعترب حبرية الربلس خزان مليا الصرف امللوثة باملخلغات اآلدمية فهى تستقبل ميحا املصحارف الزراعيحة محن خحالل
سبع مصارف باالضافة إيل قناة برمبال ذات امليا الع بة وبناءا عليه وعنحد تطبيحف معيحار جحودة امليحا املح كورة
) )Ministry of health, 9444فتكون نتائج الرحلة احلقلية كاالتى:
 - 6من وجهه نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعاملهم مع امليا وعند تطبيف معيار جودة
امليا امل كورة عاليه فإن اعداد البكرتيا املشار إليها تتعدت احلدود املسموح بها فى ثالث حمطات ()66 ،7 ،1
فى البحرية وهى ايطة رقم ( 1أما مصرف  ،)7وايطة رقم ( 7الشخلوبة) تتوس مصرفى  ، 2 ،8وايطة
رقم ( 66أما مصرف اهلوكسا) أما باقى التسعة حمطات األخرى ( )69 ،64 ،2 ،8 ،1 ،9 ،3 ،9 ،6كانت فى
احلدود اآلمنة املسموح بها ألنها بعيدة عن مصبات املصارف فى ه ا الوقت من السنة.
 - 9فى مرابى األمساك فى ميا البحرية وعند تطبيف معيار جودة امليا امل كورة عاليه فإن اعداد البكرتيا
املشار إليها تتعدت احلدود املسموح بها فى مثان حمطات(  ) 69 ،66 ،64 ،8 ،7 ،1 ،9 ،1 ،9 ،6فى البحرية
وهى ايطة رقم (6أما مصرف ررق الربلس)  ،وايطة رقم ( 9إما البو اب) ،وايطة رقم ( 3رل البو اب)
وايطة رقم ( 1أما مصرف  ،)7وايطة رقم ( 9الزنقة  -وس البحرية) وايطة رقم ( 1الطويلة-مشال مصب
مصرفى  ) 2 ،8وايطة رقم ( 7الشخلوبة) تتوس مصرفى  ، 2 ،8وايطة رقم ( 8مسطرو – مشال البحرية)
وايطة رقم ( 64وس القطاع الغربى) ،وايطة رقم ( 66أما مصرف اهلوكسا) ،وايطة رقم ( 69أما مصب
ترعة برمبال) أما باقى ايطتان األخريان ( )3،2كانت فى احلدود اآلمنة املسموح بها ألنها بعيدة عن
مصبات املصارف فى ه ا الوقت من السنة .

اهلائمات النباتية -:
 رصحدت الدراسة يف حبرية الربلس  77نحوع من اهلائمحات النباتيحة (  32جنس) التي انتمت إلحى  9جماميحع .5

 رصدت الدياتومات  97نوعا ينتمي إيل  61جنسا و ذلك بنسبة  % 3936من عدد األنواع التي رصدت يف حبريةالربلس ،بينما رصدت  36نوع من الطحالب اخلضراء ختص  69جنسا خمتلغا و ذلك بنسبة  % 1433من عدد
األنواع التي رصدت يف البحرية.
 كما رصدت  61نوعا من الطحالب اخلضراء املزرقة انتمت لح  7جنس بنسبة  % 9438من عدد األنواع الكلية التيرصدت يف البحرية  ،ثم أتبع ذلك اليوجلينات حيث سجلت  69نوعا ارتملت علي عدد  9جنس وذلك بنسبة
 %6931من األعداد الكلية ألنواع اهلائمات النباتية .بينما تأتي ثنائية األسواط يف مؤخرة األعداد التي سجلت
حيث مت رصد نوع واحد منتمي جلنس واحد بنسبة  % 633من األعداد الكلية للهائمات النباتية التي سجلت
يف حبرية الربلس.
 تراوححت الكثافحة العحدديحة للهائمحات النباتيحة بيحن  99331وحدة/لرت إيل  6443499وحدة /لرت وذلكمبتوس عدد قيمته  326418وحدة/لرت .

اهلائمات احليوانية -:
مت تسجيل  19نوع فى ميا البحرية متثل االربع جمموعحات الرئيسحية للهائمحات احليوانيحة منهحا  68نحوع محن
العجليححات الححدوارة 66،نححوع مححن جمححدافيات األرجححل  8،أنححواع مححن األوليححات  9 ،أنححواع مححن متغرعححات القححرون
. Oligochaeta،
6614444كائن فى املرت املربع ) كما سجل القطحاع األوسح

من حيث الكميات ظهر ان البحرية نية (متوس

أعلى تنوع فى األعداد والكثافة للهائمات احليوانية مبتوس  6974444كائن فى املرت املربع ( 33نوع) وكانت اعلى
كثافة ( 3988444كائن فى املرت املربع) يليها القطاع الغربحى مبتوسح  6978444كحائن فحى املحرت املربحع (31نحوع)
وأخريا القطاع الشرقى مبتوس  396444كائن فى املرت املربع (61نوع) حيث سجلت أقل كثافة عددية فى حمطحة 9
(699444كائن فى املرت املربع).

احليوانات القاعية -:
ً
ً
مت تسجيل 97نوعا من الالفقاريت القاعية من مناطف البحث املختلغة تنتمي إيل الرخويات (62نوعا) والقشريات
نوعني) والديدان البحرية ( )9واحلشرات نوعا واحدا مع عودة ظهور .Crassostrea sp
كححان العححدد الكلححي حليوانححات القححاع 1893كححائن /للعينححة ،مثلححت الرخويححات ( %81)1416يليهححا الديححدان (%1)942
والقشريات ( %69 )979وقد اهملحت نسحبة احلشحرات  %4346وكانحت نسحبة الرخويحات ذوات املصحراعني %37بينمحا
مثلت البطن قدميات %.17والسبب ذيادة اعداد الرخويات البطن قدميات.

النباتات املائية
ايطات  8 ،1 ،1و  :2ساد حامول املاء فى ه

ايطات من صنف Potamogeton pectinatus

حمطة  :64ساد حامول املاء صنف  P. pectinatusو قليل من خنشوش احلوت Ceratophyllum demersum
حمطة  :66تواجد حامول املاء صنف  P. pectinatusو لكن ورد النيل  Eichhornia crassipesساد عليه .
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