وزارة الدولة لشئون البيئة

جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة

اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص الرحلة احلقلية " الرابعة مايو " 3102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
"البحريات املرة الكربي والصغري"

1

مقدمـة

متتد شواطئ البحريات املرة ملاساةة  05كم من الدةرسـوار مشـا حماةظـة اإلمساعيليـة اىل

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

الاسويمل ،وتش ك ةى حدودها حماةظىت الاسويمل واإلمساعيلية ،وتبلـ ماسـاحة البحـريات

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

الركيـزة

األساسية للتنمية الاسياحية مبحاةظة االمساعيلية وهناك قطـاع الصـيد والثـروة الاسـمكية

واالستزراع الاسمكى والذى يعـد مـن القطاعـات املثمـرة ةـى القطـاع اللـى نظـرا لوجـود

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

الطة

العمق
(م)

الوصف
تقع ةى اجملرى املالحى لقناة الاسويمل ةى املخل الشماىل للبحريات املرة

( 5الدةرسوار)

 50م

( 5ابو سلطان)

 58م

( 0ةايد)

 55.0م

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

 58م

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

( 8ابو سلطان)
( 0ةايد)

( 9ةنارة)

( 9ةناره)

 5.0م
5م

 5.0م

( 3ابو رمانه)

 50م

( 55كربيت)

 50م

( 7ابو رمانه)
( 55كربيت)
55
58

8م
8م

وهى بعيده عن أى مصدر للتلوث

تقع بالقرب من اجملرى املالحى امام حمطة كهرباء ابو سلطان

وهى حمطه شاطئية تتأثر مبياه التربيد املنصرةة من حمطة ابو سلطان

حمطه شاطئية ملنطقة ةايد تتأثر بصرف بعض املصايف
حمطه شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف ةناره

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
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اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

تراوحت درجة احلرارة ما بني (85.5 – 57.7درجة مئوية)  ،مبتوسط عام ( 58.95درجة مئوية).

شفاةية املياه

تراوحت الشفاةية ما بني ( 550 – 90سم) مبتوسط 595.05سم.

امللوحة

تراوحت قيم امللوحة ما بني ( 05.99 – 83.89جم  /ل ) مبتوسط عام  05.59جم  /ل .

درجة التوصيل الكهرب

تراوحت قيم التوصيل الكهربى ما بني ( 95.77 – 09.03مللى سيمن  /سم) مبتوسط عام 95.59

ملل سيمن/سم.

تركيز أيون اهليدروچني )(pH

تراوحت قيم األس االيدروجيىن ملياه البحرية ما بني ( ، )3.85 – 3.58مبتوسط عام .3.55

األكاسچني الذائب )(DO

تراوح االكاسجني الذائب ما بني (7.00 – 5.58مليجرام/ل )  ،مبتوسط عام  9.00مليجرام/ل .

األكاسچني املاستهلك بيولوجيا )(BOD

تراوح االكاسجني املاستهلك حيويا ما بني ( 3.75 – 5.07مليجرام/ل )  ،مبتوسط عام  5.75مليجرام/ل .

األكاسچني املاستهلك كيميائيا )(COD

تــراوح االكاســجني املاســتهلك كيميائيــا مــا بــني (55.50 – 9.08مليجــرام/ل ـ )  ،مبتوســط عــام (50.73

مليجرام/ل ).

الكربيتيدات )(H2S

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

الدراسة احلالية عدم وجود الكربيتيدات يف مياه حبرية .
الكلورةيل

أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية

الكلورةيل-أ
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تراوحت تركيزات الكلورةيل ما بني (5.50 – 5.85ميكروجرام/ل )  ،مبتوسط حمتوى للكلوروةيل

بالبحرية  5.58ميكروجرام  /ل .
املواد العالقة الكلية)(TSM

تراوحت تركيزات املواد الكلية العالقة ما بني (  550.00 – 50.5مليجرام  /ل  ،مبتوسط عام للبحرية

 00.90مليجرام  /ل .
االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة ةى امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب هـذه املركبـات املصـدر الرئياسـى

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

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

سجلت األمونيا متوسط تركيز ما بني ( 5.5 – 5.55مليجرام/ل ني وجني)  ،مبتوسط عام للبحريات

املرة  5.50مليجرام  /ل ني وجني.
النترييتات NO2-N

تراوحت قيم الن يت مبحطات البحرية ما بني ( 05.75 – 5.09ميكروجرام  /ل ني وجني) مبتوسط
عام للن يت بالبحريات املرة  55.39ميكروجرام  /ل ني وجني.

الن ات )(NO3-N

تراوحت قيم الن ات ما بني (5.75 – 5.50ميكروجرام  /ل ني وجني)  ،مبتوسط عام للن ات

بالبحريات املره 5.57مليجرام  /ل ني وجني.
الني وجني الكلى TN

أما بالناسبة للني وجني الكلى ة اوحت القيمة ما بني ( 8.50 – 5.59مليجرام  /ل ني وجني) ،
مبتوسط عام للني وجني الكلى بالبحريات املرة  5.50مليجرام  /ل ني وجني.

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم .نظرا الن الفوسفور عنصر غري غازى ويوجد
ةى الطبيعية على هيئة امالح ةوسقورية غري ذائبة لذلك ةهو بطبعية احلا يوجد ب كيزات قليلة

ةى البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور ةى املاسطحات املائية نتيجة للصرف الصحى او الصرف
الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.
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الفوسفور الفعا

)(PO4-P

تراوحت تركيزات الفوسفور الفعا

ةى مياه البحرية ما بني ( 08.85 – 55.30ميكروجرام /

ل ةوسفور)  ،مبتوسط عام  59.07ميكروجرام  /ل ةوسفور.
الفوسفور الكلى

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني ( 33.88 – 50.89ميكروجرام  /ل ةوسفور) ،

مبتوسط عام  00.59ميكروجرام  /ل ةوسفور.
الاسيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد الاسيلكات ةى الدياتومية غري املتكلاسة وهى طحالب جمهرية وحيدة اخللية جدرانها
مشبعة بالاسيليكا وتتواجد بال بة ،كانت قيم الاسليكات ضعيفة ةهى لن تتعدى  5.85مليجرام /

ل سليكا حيث ت اوحت ما بني (5.00 – 5.59مليجرام /ل سليكا)  ،مبتوسط عام 5.505مليجرام /

ل سليكا.
الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يل :

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 55.87 – 55.53ميكروجرام/ل ).

 تراوح تركيز املنجنيز ما بني ( 8.595 – 5.598ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز النحاس ما بني ( 5.959 – 5.358ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز الزنك ما بني (58.590 – 8.989ميكروجرام/ل ).

 تراوح تركيز الكروم ما بني ( 5.795 – 5.907ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز النيكل مابني ( 5.555 – 5.050ميكروجرام/ل ).

 تراوح تركيز الكوبلت مابني (5.795 – 5.053ميكروجرام/ل ).

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني ( 3.50 – 5.59ميكروجرام/ل ).

 تراوح تركيز الرصاص ما بني ( 0.705 – 5.505ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز الزئبق ما بني ( 5.879 – 5.507نانوجرام/ل ).
املبيدات

تراوح جمموع تركيزات مركبات ةينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني (5.939 – 5.009

نانوجرام/ل )  ،مبتوسط  5.550نانوجرام/ل  .وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني

( 5.908 – 5.557نانوجرام/ل ) مبتوسط  5.008نانوجرام/ل .
اهليدروكربونات الب ولية
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تراوح متوسطات ال كيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة ةى مياه البحريات املره ما بني (

 5.88 – 5.08ميكروجرام/ل )  ،مبتوسط عام  5.77ميكروجرام/ل .
امليكروبيولوجى

سجلت البك يا القولونية الكلية ما بني ( 5955 – 5ماستعمرة لكل  55مللى)  ،كما سجلت البك يا

املمرضة ( 5555 – 5ماستعمرة لكل  555مللى)  ،كما سجلت البك يا الربازية ( 895 – 5ماستعمرة

لكل  555مللى).

اهلائمات النباتية

أوضحت النتائج وجود  07نوعا من اهلائمات النباتية الدقيقة تـابعني إىل  87جناسـا وكـان توزيعهـا

كالتايل 80 :نوعا من الدياتومات؛ تاسعة أنواع من الطحالـب اخلضـراء؛ سـبعة أنـواع لكـل مـن الطحالـب
الاسوطية والطحالب اخلضراء املزرقة ونوع واحد من الطحالب اليوجلينية .
الدياتومات كانت ه

األكثر إزدهارا وإنتشارا مبياه البحريات املـرة حيـث مثلـت حـوايل % 93.08

من إمجايل العدد الكلى للهوائم النباتية مبتوسط عددي  0590خلية لكل ل وذلـك للاسـيادة الواضـحة

لنـوع ياسـمى  Rhizosolenia alata form gracillimaوالـذى مثـل وحـده حـواىل  %05مـن إمجـاىل
الدياتومات مبتوسـط عـددي  5995خليـة لكـل لـ  ،باالضـاةة إىل ( Skeletonema costatumمبتوسـط

عددى  059خلية لكل ل ) و  Chaetoceros tortissimusمبتوسط عددي  857خليه لكل ل و Synedra
ulnaمتوسط عددى  559خلية لكل ل .

الطحالب اخلضراء املزرقة مثلت حواىل  %55من إمجاىل العدد الكلى للهوائم النباتية مبتوسـط

عددي  055وحدة لكل ل مع وجود زيادة ناسـبية لنـوع هـو  Chroococcus minutusمبتوسـط عـددى

 505وحدة لكل ل بينما بقية أنواع هذه اجملموعة ةتواجـدت بأعـداد قليلـة إىل متوسـطة عنـد معظـم

املناطق.

الطحالب الاسوطية والطحالـب اخلضـراء تواجـدت بأعـداد متوسـطة حيـث مثلتـا حـواىل  9.99و

 %0.93من إمجاىل اهلائمات النباتية مبتوسط عددى  809خليـة لكـل لـ و 508وحـدة لكـل لـ علـى
التواىل ولوحظ سيادة عالية ناسـبيا لطحلـب سـوطى ياسـمى  Ceratium furcaمبتوسـط عـددى 590

خلية لكل ل وتواجد متوسط لطحلب أخضر ياسمى  Pediastrum biwaeمبتوسط عـددى  555وحـدة

لكل ل .

اهلائمات احليوانية

البحريات املره الكربي

مت التعرف على  50نوع تنتمى اىل  9جماميع وهى
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 .5جمموعة  Tintinnideaوقد مت التعرف على  0أنواع مبتوسط عددى  5555حيوان ةى امل
املكعب .

.5جمموعة  Foraminiferaوقد مت التعرف على  8أنواع مبتوسط عددى  5555حيوان ةى امل
املكعب.

.8جمموعة  Rotiferaوقد مت التعرف على نوع واحد ةقط .

.0جمموعة  Copepodaوقد مت التعرف على  58نوع مبتوسط عددى  0555حيوان ةى امل املكعب
بالناسبه لألطوار الياةعه ةى حني بل املتوسط العددى لألطوار الريقيه  50555حيوان ةى

امل املكعب ومبتوسط كلى  % 95( 53555من الصو القائم).

.0جمموعة  Appendiculariaوقد مت التعرف على نوعني.
.9نوع واحد لكل من  NematodaوOstracoda .

هذا باألضاةه اىل جمموعة الريقات للكائنات الغري هائمه حيث بل املتوسط العددى هلا  3555يرقه لكل

م مكعب ( % 55من الصو القائم)  ،بل متوسط الصو القـائم للهائمـات احليوانيـه بـالبحريات

املره الكربى  87555حيوان ةى امل املكعب  ،سجلت الطات  3 ، 9أعلى معد من اهلائمات احليوانيه
حيث بل الصو القائم بهما 95555 ، 90555حيوان ةى امل املكعب على التواىل .ةى حـني سـجلت

حمطات  7 ، 5أدنى معد للهاميات احليوانيه  58555 ، 57555حيوان ةى املـ املكعـب علـى التـواىل
جاء األرتفاع ةى األرقام نتيجه للزياده العدديه لألطوار الريقيه.

البحريات املره الصغرى

بل الصو القائم للهائمات احليوانيه ةى البحريات املره الصغرى  05555حيوان ةى امل املكعب ،

مت التعرف ةى البحريات املره الصغرى على  55أنواع تنتمى اىل  0جماميع وهى

 .5جمموعة  Tintinnideaوقد مت التعرف على نوعني مبتوسط عددى  5555حيوان ةى امل
املكعب.

 .5جمموعة  Foraminiferaوقد مت التعرف على نوع واحد مبتوسط عددى  5555حيوان ةى
امل املكعب.

 .8جمموعة  Copepodaوقد مت التعرف على  0أنواع مبتوسط عددى  55555حيوان ةى امل
املكعب وقد شكلت  % 87من الصو الكلى.

 .0نوع واحد لكل من  NematodaوOstracoda .

هذا باألضاةه إىل جمموعة الريقات للكائنات الغري هائمه حيث بل املتوسط العددى هلا  58555يرقه ةى

امل املكعب ( % 09من الصو الكلى).

احليوانات القاعية
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متثل األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحرية ةهـى إحـدى احللقـات اهلامـة يف الاسلاسـلة الغذائيـة
حيث تنتشر عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كما انها تغطـى معظـم قيعـان البيئـات املائيـة وتعتـرب

غذاءا هاما ومفضال عند كثري من احليوانات البحرية االقتصادية كمـا أن بعضـها ميكنـه مقاومـة التلـوث

ويعترب كاشفا له .

قد مت التعرف عل ( ) 50نوعا تنتمى إىل اجملموعات الرئياسية التالية وهى :
Polychaeta (Sedentaria , Errantia ) & Mollusca (Gastropoda , Bivalvia) & Crustacea
Decapoda & Echinodermata
 .5شعبة الديدان عديدات األشواك و متثلت ب 3أنواع:-


 0انواع Errantia

 0 أنواع Sedentaria

 .5شعبة الرخويات ومتثلت ب  0أنواع:-
 0 أنواع Bivalvia

 نوعا واحدا Gastropoda

 .8شعيبة القشريات ومتثلت بـ نوعا واحدا. Decapoda
 .0شعبة شوكيات اجللد ومتثلت بـ نوعا واحدا .

النباتات املائية

مت تاسجيل ستة اجناس من الطحالب يف منطقت

ةايد و أبو سلطان يف البحريات املره تنتم

لطـائفط

الطحالب اخلضراء و الطحالب احلمراء .مل ياسجل اي طحالب بنيـه كمـا مل ياسـجل اي حشـائي حبريـه .مل

يتم العثور على الطحالب البنيه او احلشائي البحريه نتيجه الظـروف البيئيـه املتدنيـه للبحـريه الـذي
يتمثل يف امللوثات العضويه و الغري عضـويه و حركـه املالحـه البحريـه التـ تـؤدي اىل اضـطراب احليـاه
البحريه حيث تتواجد النباتات الاسابق ذكرهـا يف بيئـات قليلـة التلـوث او خاليـه مـن التلـوث ناسـبيا.

امللوثات الزراعيه و الصناعيه و الصحيه تؤدي اىل خلل يف التوازن الطبيعـ جملتمعـات النباتـات املائيـه
وحيث ان الطحالب البنيه و احلشائي البحريه حتتـا اىل بيئـه مائيـه نقيـه ناسـبيا ةنجـد انهـا تقـل او

ختتف

و حتل حملها الطحاب اخلضراء االنتهازيه التـ

تتميـز بقـدرتها علـى حتمـل التلـوث و األنتشـار

الاسريع عن طريق التكـاثر اخلضـري و اجلناسـ مثـل طحلـب  Ulva lactucaو ايضـا الطحلـب املاسـتعمر

.Caulerpa racemosa
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