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

ملخص
نتائج الرحلة احلقلية الرابعة "مايو "4102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
" حبرية املنزلة "
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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:

ةبلغ مساحة البحرية حواىل  011ألف فداا ومتوسد عمقها  0101مل .وةزةد عدد اجلزر املتناثية يف أرجةا

هله البحرية عن األلف جزةية؛ كما ةشغل نشةا االسةتزراع السةم

مسةاحات كبةرية يف جهةة الشةمار الغيبة

و حيةدها فةيع

وجنوب البحرية وبلل تعترب أكرب األربع حبريات الشمالية حيث حيدها مةن الشةيق قنةاه السةوة

دميا من الغيب وحيدها البحي املتوسد من الشمار .وتترصل البحرية بالبحي املتوسد عن طيةق ثالث فتحات والىت

تسمح بتبادر املياه واالحيا بني البحرية والبحي .وتن مش البحةرية فةى احل ةو حةوا

 1155كةو/5سةنوةا .وأكةرب

 010101كيلومل ميبع فى  .0000تستقبل البحرية حوا

 1111مليوا مل م عب

ان ماش فى ح و البحرية لوحظ فى اجلهة الغيبية واجلنوبية من البحةرية .فةى عةا  0011كانة

كيلومل ميبع بينما أصبح

سنوةا من الرصيف الرصناع
رمسي

والزراع

والرصح

الغري معاجل من مرصارف " حبي البقي (آدم

السيو وفارس ور(صيف زراع ) " .وهله ال مية قد تضا ل

عملية اليصد من خالر ( )00نقطة موزعة لتشمل مساحة البحرية واملرصارف الت
احملطة

املوقع
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أما بوغاز اجلميل
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غيب البشتري
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ترصب عليها

أما مرصيف حبي البقي
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وصةناع ) احلةادو

نىل  0111مليوا مل م عب بعد انشا قناه

السال  .حبرية املنزلة حتتل امليكز الثانى من حيث التلوث بعد حبرية ميةو .
مت

املسةاحة 0011

التمسار
جلاا

دةشدي (يف منطقة ملي ة بالنباتات املغمورة)
احلمية (أقرص مشار البحرية منطقة ماحلة)
أبوات ال بري (مشار مرصيف السيو)

الدجبو (يف منطقة ملي ة بالنباتات املغمورة جنوب مرصيف السيو)

الزرقا (يف منطقة ملي ة بالنباتات املغمورة بالقيب من مرصيف فاراس ور)
اجلن ة أما مرصيف حادو
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نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

ج
درجة حيارة مياه حبرية املنزلة بني أقل قيمة (53درجة م وةة) بينمةا سة ل

تياوح

م وةة) مبتوسد عا يف البحرية (50110درجة م وةة).

الشفافية -:

تياور قيو شفافية املياه بني ( 01سو–  01سو ) بينما س ل

امللوحة -:

أعلةى قيمةة ( 5611درجةة

أعلى قيمة مبتوسد عا يف البحرية  50110سو.
قطاعةات البحةرية

أوضح النتائمل أا هناك تفاوتا كبريا بني ملوحة املياه بالقيب من البحي املتوسةد وبةني بةاق
ج
ج
وقد س ل أقل قيمة  0103جو  /لل بينما س ل أعلى قيمة  6115جو  /لل مبتوسد عا يف البحرية  5100جةو
 /لل .

درجة التوصيل ال هيب
تياوح

-:

يف الدراسةة احلاليةة بةني (00106 – 5110مللة

قيو التوصةيل ال هيبة

البحرية  1135ملل سيمن/سو.

األ

االةدروجين

أوضح

-:

الدراسة أا مياه البحةرية تقةع يف اجلانةب القلةوي كمةا أا قةيو أةةوا اهليةدروجني كانة

الطبيعية وتياوح

األكس ني اللائب -:
أوضح

قيو اال

االةدروجيىن ملياه البحرية بني ( )0113 –1161مبتوسد عا (. )0133

نتائمل الدراسة احلالية أا توزةع قيو األكسي ني اللائب يف البحرية كان

تالش

سةيمن/سةو) مبتوسةد عةا يف

قيو االكس ني اللائب باحملطة  0وكان

ملي يا /لل.

يف املعةدالت

تتوزع توزةعا غري منتظو حيةث

أعلى قيمة (00110ملي يا /لةل) مبتوسةد عةا يف البحةرية 6110

األكسي ني املستهل حيوةا (-: )BOD
تياوح

قيو األكسي ني املستهل حيوةا بني ( 001111 -0016ملي يا /لل) ومبتوسد عا ( 10161ملي يا /لل).

تياوح

قيو األكسي ني املستهل كيميائيا يف هةله الدراسةة بةني ( 610 – 01161ملي ةيا /لةل) مبتوسةد عةا

األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD
(011105ملي يا /لل).

ال ربةتيدات -:

مل ةتو تس يل وجود ال ربةتيدات يف مجيع حمطات البحرية ما عدا احملطة  0حيث س ل

ال لورفيل-أ املواد العالقة ال لية -:

(33131ملي يا /لل).

 تياور قيو ال لوروفيل -أ بني 006130 – 0110مي يو جيا  /للكلوروفيل مبتوسد عا للبحرية 50130
مي يو جيا  /للكلوروفيل .
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 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوح
31116ملي يا /لل.

بني  01131ة  05151ملي يا /لل مبتوسد عا

للبحرية

املغةلةات -:
ه

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).
 تياوح

قيو األمونيا مابني 1110ةةة  515ملي يا  /لل نيلوجني مبتوسد عا للبحرية  1100ملي يا  /لل

نيلوجني.

قةةيو النيلةةة

 تياوحةة

بةةني 6100ةةة  065156مي يوجةةيا  /لةةل نيلوجةةني متوسةةد عةةا للبحةةرية

3111مي يوجيا  /لل نيلوجني.

 تياوح

قيو النلات بني 1110و  1130ملي يا  /لل نيلوجني مبتوسد عةا للبحةرية 1110ملي ةيا  /لةل

نيلوجني .

 بالنسبة للنيلوجني ال لى فقد أشارت التحاليل اىل أا أقل تيكيز  3116ملي ةيا  /لةل نيلوجةني وأكثيهةا
تيكيز ( 0103ملي يا  /لل نيلوجني) مبتوسد عا للبحرية  0116ملي يا  /لل نيلوجني.

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعار وال لى) -:
أوضح

القياسات أا أقل تيكيز للفوسفور الفعار وللفوسفور ال لى ( 10100 & 31156مي يوجيا /لل) فى

حني األعلى تيكيز للفوسفور الفعار وال لى (000101 & 015130مي يوجيا

 /للفوسفور) مبتوسد عا

للبحرية  35010 & 053100مي يوجيا  /للفوسفور ل ال من الفوسفور الفعار وال لى على التواىل.

السلي ات الفعالة -:

قةةيو السةةلي ات الفعالةةة بةةني  3150ة ةة  6113ملي ةةيا  /للسةةلي ا مبتوسةةد عةةا للبحةةرية 0100

تياوح ة

ملي يا  /للسلي ا.

الفلزات الثقيلة:

 تياور تيكيز احلدةد ما بني (510113-0010مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 61100مي يوجيا /لل).

 تياور تيكيز املن نيز ما بني (53110- 3105مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 01100مي يوجيا /لل).
 تياور تيكيز النحا

ما بني ( 00133 – 6160مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية (03150مي يوجيا /لل).

 تياور تيكيز الزن ما بني ( 063105 –56130مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية (10111مي يوجيا /لل).
 تياور تيكيز ال يو ما بني ( 01013 -51631مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 01013مي يوجيا /لل).
 تياور تيكيز الني ل ما بني ( 01103 – 5105مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية (11501مي يوجيا /لل).

 تياور تيكيز ال ادميو ما بني ( 515 – 1156مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 11011مي يوجيا /لل).

 تياور تيكيز اليصاص ما بني (50110 –03165مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 01116مي يوجيا /لل).
 تياور تيكيز الزئبق ما بني (11105 –11101مي يوجيا /لل) مبتوسد عا للبحرية ( 11111مي يوجيا /لل).

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

جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsمابني ( 31310 - 11106نانوجيا /لل)

مبتوسد عا للبحرية ( 01013نانوجيا /لل).
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 تياوح

تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما بني ( 01100 - 11505نانوجيا /لل) مبتوسد عا (11160

نانوجيا /لل).

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني (5105 -115

مي يوجيا /لل) مبتوسد عا ( 1111مي يوجيا /لل).

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

تعترب حبرية املنزلة خزاا ملياه الرصيف امللوثة باملخلفات اآلدمية فهى تستقبل ميةاه املرصةارف الزراعيةة مةن خةالر
) فت ةوا نتةائمل اليحلةة

نربعة مرصارف وبنا ا عليةه وعنةد تطبيةق معيةار جةودة امليةاه

احلقلية كاالتى :

 من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتي ة تعاملهو مع املياه وعند تطبيق معيار جودةاملياه امللكورة عاليه فقد س ل

أربعة حمطات ( )00 1 3 0أعداد من الب لةا تفوق احلدود املسمور بها

املشار نليها متهثية مبياه املرصارف امللوثة وهى احملطة رقو ( 0أما مرصيف حبي البقي) شيق البحرية واحملطة
رقو  ( 3غيب البشتيل ) جنوب شيق البحرية واحملطة رقو  ( 5جلاا ) وسد البحرية

واحملطة رقو ( 00

اجلن ة -أما مرصيف حادو ) أما باقى السبعة حمطات األخيى ( )01 0 0 1 6 0 5فتعترب غري ملوثة
ل ونها فى نطاق احلدود املسمور بها من اعداد الب تريةا املشار نليها بعيدا عن مرصبات املرصارف فى هلا

الوق

من السنة (خالر ماةو .)5100

 - 5فى ميابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلها) فها اعداد الب تريةا املشار نليها ةفوق احلد
املسمور به يف نربعة حمطات (1 3 0

 )00أعداد من الب لةا تفوق احلدود املسمور بها املشار نليها متهثية

مبياه املرصارف امللوثة وهى احملطة رقو ( 0أما

مرصيف حبي البقي) شيق البحرية واحملطة رقو ( 3غيب

البشتيل) واحملطة رقو  ( 5جلاا -وسد البحرية) واحملطة رقو ( 6دةشدى)

واحملطة رقو  ( 00اجلن ة -أما

مرصيف حادو ) أما باقى السبعة حمطات األخيى ( )01 0 0 1 6 0 5فتعترب غري ملوثة ل ونها فى نطاق
احلدود املسمور بها من اعداد الب تريةا املشار نليها بعيدا عن مرصبات املرصارف فى هلا الوق

(خالر ماةو .)5100

اهلائمةات النباتيةة

متثل العوالق النباتية العنرصي اليئيس

اهلائمات
يف البي ة املائية وةطلق عليها اليابطة احليوةة لقدرتها على امترصاص

األمالر غري العضوةة املوجودة يف الوسد املائ

مثل النيلوجني والفسفور وحتوةلها نىل ميكبات عضوةة بسيطة

تستفيد منها العوالق احليوانية الت تعيش يف البي ةة املائيةةة.

رصةدت البحةرية ( ربيع  06 )5100نةوع من اهلائمةات النباتيةة ( 11جن ) الةىت ننتمة

وقد حقق
كان

من السنة

زةاده فى عدد االنواع عن الفرصل السابق ( 03نوعا الىت انتم

اىل  03جنسا).

نلةى  1جماميةع.

السياده للطحالب اخلضيا الىت رصدت  30نوعا منتميه اىل  00جنسا وبقبمه عددةه 01 x 10616

وحةدة/لةل وبنسبه  %1010بالنسبةة للم مةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة للبحريه.
5

3

وتلتها الدةاتومات ( 51نوعا منتميه اىل  03جن ) بقيمه عددةه 01 x51010

بالنسبةة للم مةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة للبحريه.

الطحالةب اخلضةيا املزرقةة  01أ نواع تنتمةى نلةى  05جن

س ةل

 3 01وحةدة/لةل و الطحالةب ثنائيةة السةو

نوعا انتم
تياوحة

اىل  0أجنا

01

بنسبةة  %05111وبقيمه عددةه x05310

 0أ نةواع تنتمةى نلةى  3أ جنا

بنسبةة  %1106واألةوجلينةات 00

بنسبةة  %0110بالنسبةة للم مةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة للبحريه.

ال ثافةة العةددةةة للهائمةات النباتيةة بيةن 01 x000610

وحةدة/لةل للمحطه (.) 6كلل حقق
3

3

وحةدة/لةل وبنسبه %56113

3

وحةدة/لةل للمحطه  0و01 x 0111

3

احملطات  01و 00كثافه عددةه عاليه ( 3 01 x011015وحةدة/لةل وx060111

وحةدة/لةل .كةاا متوسةد اإلنتاجيةة للهائمةات النباتيةة فى البحةرية  3 01 x 010وحةدة/لةل.

اهلائمات احليوانية

متيزت البحريه فى هله الفله بقلة عدد أنواع العوالق احليوانية حيث بلغ عدد األنواع الىت س ل

31نوعا فقد واحل

اليوتيفريات امليكز األور حيث بلغ عددها55نوعا تلتها جمدافيات األرجل (كوبيبودا) بة1

أنواع ثو الربوتوزوا بنوعني أما النيماتودا فمثل
بنوع واحد فقد
تياوح

حواىل

بة نوعني فقد ومثل

ال الدوسريا ب  3أنواع واالوسلاكودا

ال ثافة العددةة للعوالق احليوانية فى احملطات املختلفه بني (301x001610ةةة 301x1115كائنا)3 /

مبتوسد 301x105كائنا  3 /واحتل

جمموعة اليوتيفيات امليكز األور من حيث ال ثافة العددةة ممثلة بنسبة

(جدور )06أما باقى اجملموعات ف ان

نسبتها ض يله.

حواىل بنسبة حواىل  ) %1013تلتها جمموعة ال وبيبودا الىت مثل

بة  %00من املتوسد ال لى للعوالق احليونية

احليوانات القاعيةة

مت تس يل  01انواع من ال ائنات املاكيو القاعية احلية من الالفقارةات باالضافة اىل نوعني من النباتات املائية
املغمورة  Potamagon pectinatus hydrophytesو  Ceratophyllum demersumتنمو أساسا يف قاع البحرية .

نوع من ةيقات احلشيات ونوع من الدةداا عدمية االشواك ونوعني من الدةداا عدةدة االشواك ونوع من
اوسلكودا ونوعني من االمفيبودا .

ومن املالحظ باا التنوع النوعى بالبحرية تقيةبا متقارب باملقارنة بالدراسة الىت اجية

االعوا السابقة  5100-5101و .5105-5100
وةت وا اهلي ل العا

خالر نف

الفلة

احليوانات القاعية أساسا من اصداف فارغة كلسية من اليخوةات ذوات الرصدفتني

والبطنقدميات واالطومات وانابيب الدةداا ومشل

هله البنية  01نوعا.

كما تشري النتائمل ال ثافة العددةة قدرت متوسد بة  5010كائن  /مل ميبع مشل

عدد  56نوعا من ال ائنات

القاعية حيث س ل عدد  01نوعا من الالفقارةات احلية ونوعني من النباتات املائية املغمورة .
اشارت النتائمل باا أعلى نسبة لل ائنات القاعية كان

العددةة مبحطات الدراسة وصل
وةلى تل

ذل

متمثلة مب موعة االسلكودا حيث اا متوسد ال ثافة

اىل  0106كائن\ مل ميبع وبنسبة  %1316من اجملموع ال لى لل ائنات القاعية

اجملموعة جمموعة النباتات املائية املغمورة بنسبة  %0011وب ثافة عددةة  100فيع /مل ميبع وةلى

جمموعة ةيقات احلشيةة بنسبة  %0016وب ثافة عددةة  300كائن\ مل ميبع وجمموعة ذات املرصياعني من

اليخوةات بنسبة  %010مبتوسد عددى  05كائن  /مل ميبع وترصل الدةداا عدمية االشواك اىل 010كائن\ مل
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ميبع بنسبة  %6وجمموعة الدةداا عدةدة االشواك اىل  %010وب ثافة عددةة  030كائن\ مل ميبع  .بينما قدرت
جمموعة االمفيبودا بنسبة ( %511حيث متثل

ال ثافة العددةة بةة  01كائن\ مل ميبع).

النباتات املائية

حمطة  :0انتشي ورد النيل فقد )water hyacinths (Eichhornia crassipes

حمطة  :3تواجدت النباتات الطافية ورد النيل ) water hyacinths (E. crassipesو خ
) stratiotesو النبات القائو Typha capensis

املا water cress (Pistia

حمطة  :1رصدت النباتات الطافية ورد النيل و خ

املا و النبات املغمور خنشوش احلوت Ceratophyllum

حمطة  :6رصدت النباتات الطافية ورد النيل و خ

املا و النباتات املغمورة خنشوش احلوت  C. demersumو

 demersumو القائو  Phragmites australisنبات صغري منه
احلامور P. pectinatus

احملطات  0و  :0رصد حامور املا فقد من صنف P. pectinatus

حمطة  :01وجدت النباتات املغمورة حورةة املا الشوكية  Najas marinaو احلامور صنف Potamogeton
pectinatus
حمطة  :00ورد النيل و خ

املا و النبات القائو )Panicum repens (torpedo grass
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