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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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نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية الربدوةل ما بني (  27.8 - 24.2درجة م وةة) مبتوسةد عةام ل البحةرية (28.75

درجة م وةة).

الشفافية -:

تياور قيم شفافية مياه حبرية الربدوةل ما بني 466 – 86سم مبتوسد عام للبحرية  080.07سم.

امللوحة -:

أوضحت النتائمل التوافق مع الدراسات السابقة حيث كانت ملوحة ميةاه البحةرية أعلةى مةن مثيلتهةا ل 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 ل احملطات املقابلة للبوغاز  ،حيةث

تياوحت امللوحة ما بني ( )‰ 02.09 – ‰40.20وكاا املتوسد العام .‰ 80.74

درجة التوصيل ال هيبي -:

ُ
تياوحت قيم التوصيل ال هيبي بني أقل قيمة ( 04.62مللي سيمن/سم ) بينما سجلت أعلى قيمة

( 55.60مللي سيمن/سم) وكاا املتوسد العام ل البحرية  74.54مللي سيمن/سم.

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع ل اجلانب القلوي كما أا قيم أةوا اهليدروجني كانت ل املعدالت

الطبيعية .وتياوحت قيم االس االةدروجيىن ملياه البحرية بني ( .)5.7 – 5.24مبتوسد عام ل البحرية .5.88

األكسجني اللائب -:

أوضحت نتائمل الدراسة احلالية أا توزةع قيم األكسجني اللائب ل البحرية كانت تتوزع توزةعا غري منتظم

حيث تياور تيكيز األكسچني اللائب بني ( 0.85 - 4.09مليجيام/لل) مبتوسد عام ل البحرية (8.00

مليجيام/لل).

األكسيجني املستهل حيوةا (-: )BOD

تياوحت قيم األكسيجني املستهل

مليجيام/لل.

حيوةا بني ( 0.88 - 6.00مليجيام/لل) مبتوسد عام ل البحرية 6.5

األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD
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تياوحت قيم األكسيجني املستهل

( 09.79مليجيام/لل).

كيميائيا ( 24.47 - 00.52مليجيام/لل) مبتوسد عام ل البحرية

ال ربةتيدات -:

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لل ربةتيدات ل مياه البحرية نتيجة لزةادة تيكيز األكسچني

اللائب ل مياه البحرية طوال العام وكلل عدم وجود مرصادر تلوث ل البحرية.

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:

 تياور قيم ال لوروفيل -أ بني 0.24 – 6.07مي يوجيام /لل) ومتوسد حمتوى ال لوروفيل فى البحرية 6.80
مي يوجيام  /لل.

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت بني  80.79 – 7.52مليجيام  /لل مبتوسد عام للبحرية 05.84
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  6.60 – NDمليجيام  /للنيلوجني مبتوسد عام للبحرية ةرصل اىل  6.62مليجيام /



تياوحت قيم النيلةت بني  0.02- 2.00مي يوجيام  /للنيلوجني مبتوسد عام للبحرية  2.77مي يوجيام



تياوحت قيم النلات بني  6.64- NDمليجيام  /للنيلوجني مبتوسد عام للبحرية  6.60مليجيام /



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

للنيلوجني.

 /للنيلوجني .
للنيلوجني.

جبميع حمطات البحرية حيث تياور اللكيز بني 0.55 – 6.57مليجيام  /للنيلوجني مبتوسد عام للبحرية

 0.20مليجيام  /للنيلوجني.

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:

 تياوحت قيم الفوسفور الفعال ةلاور بني  0.40 – 0.05مي يوجيام  /للفوسفور مبتوسد عام للبحرية 2.0
مي يوجيام  /للفوسفور.

 وبالنسبة للفوسفور ال لى فقد تياوحت القيم بني  08.20 – 08.82مي يوجيام  /للفوسفور مبتوسد عام
للبحرية  28.48مي يوجيام  /للفوسفور.

السلي ات الفعالة -:

كانت قيم السلي ات الفعالة تلاور بني  6.79 – 6.60مليجيام  /للسلي ا مبتوسد عام للبحرية 6.25

مليجيام  /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 أي ملوثات بها سواء صناعية أو زراعية

الفلزات الثقيلة:

 تياور تيكيز احلدةد ما بني ( 52.90 – 06.08مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 82.00مي يوجيام/لل).
 تياور تيكيز املنجنيز ما بني ( 00.02 – 0.00مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 4.5مي يوجيام/لل).
 تياور تيكيز النحاس ما بني ( 04.87 – 8.44مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 5.0مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز الزن ما بني ( 009.80 – 07.52مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 48.08مي يوجيام/لل).
 تياور تيكيز ال يوم ما بني ( 0.44 – 0.59مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 0.08مي يوجيام/لل).
 تياور تيكيز الني ل ما بني ( 4.97 – 2.60مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 4مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز ال ادميوم ما بني ( 6.90 – 6.068مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (6.87مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز اليصاص ما بني ( 22.05 – 02.20مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (07.00مي يوجيام/لل).
 تياور تيكيز الزئبق ما بني ( 6.69-6.64مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 6.682مي يوجيام/لل).

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

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsما بني ( 49,05 - 0,0نانوجيام/لل)
مبتوسد عام ( 05,64نانوجيام/لل).

 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما بني ( 04,50 - 6,80نانوجيام/لل) مبتوسد عام (2,07
نانوجيام/لل).

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني ( 0.5 – 6.0مي يوجيام/لل)

مبتوسد عام ( 6.7مي 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) )Ministry of health, 2666فت وا نتائمل اليحلة احلقلية:

 - 0من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتيجة تعاملهم مع املياه وعند تطبيق معيار جودة

املياه امللكورة عاليه وجد أا مجيع حمطات البحرية تقع فى نطاق احلدود املسمور بها من أعداد الب لةا املشار

نليها وتعترب حبرية نظيفة فى هلا الوقت من السنة (خلل فرباةي  )2604عدا أحملطة رقم ( 02رابعة) وال

تعدت احلدود احلدود املسمور بها ملياه الشواطئ واالستحمام لب تريةا ) Fecal streptococci (FSحسب

مقياس وزارة الرصحة املرصيى(.)Ministry of health, 1996

 - 2فى ميابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلها) فها اعداد الب تريةا املشار نليها 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 (خلل ماةو .)2604

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات

توزةع وكثافة اهلائمات النباتية ببحرية الربدوةل:
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سجلت أربعة جمموعات من اهلائمات النباتية فةى البحةرية وهةى الةدةاتومات وثنائيةة السةوح والطحالةب



رصد ل حبرية الربدوةل  52نوع (  44جن ) منها  85نوع من الدةاتومات ( 29جن ) و  20نةوع مةن ثنائيةة



سجلت متوسد أعداد اهلائمات النباتية بقيمة قدرها  05077وحدة  /لل .

اخلضياء والطحالب اخلضياء املزرقة.

اهلدب ( 02جن ) و  2نوع من الطحالب اخلضياء و نوع واحد من الطحالب اخلضياء املزرقة .


سجلت اعلى انتاجية فى احملطات  . 00 ، 7 ، 02بينما كانت أقل ننتاجية ل حمطة  5وحمطة .0

اهلائمات احليوانية

تبني من وليل العينات أا األعماق التي مت عندها مجع العينات ضحلة جدا أةضا والتتعدي املل أواملل والنرصف

وأا مجيع احملطات ملي ة باحلرصي والشوائب واا حمتواها ضعيف ل اهلوائم احليوانية و معظم األنواع متثلت ل

الريقات خاصة ةيقات جمدافية األرجل م ونة أكثي من  %04من اجملمةوع ال لةي للهائمةات وأكثةي مةن %04مةن
اجملموع ال لي للقشيةات وقد ظهيت علي مجيع احملطات أي أا القشيةات ل جمموعها كونةت  %84مةن اجملمةوع

ال لي للهائمات  ،تليها ل ال ثية العددةةشعبة اليخوةات املمثلة بريقةات صةفائحية اخلياشةيم بنسةبة %09.0

وأةضا نوع واحد من جناحية األقدام م ونا  %26.8أي أا اليخوةات ل جمموعها كونت اكثي من  %09معني ذل

أا جمموعتي القشيةات واليخوةات كونتا حوايل  %90من اجملموع ال للي للهائمات .
ُ
وقد متثلت اهلائمات ل هلا املوسم بسبعة شعب هي -:


األوليات  Protozoaكونت ل جمموعها  %0.0من اجملموع ال لي للهائمات احليوانية وقد متثلت ل نةوعني

من املثقبات  Foraminiferaوثلثة أنواع من اجليسةيات Tintinnidsوقةد سةادت اجليسةيات علةي املثقبةات

وظهيت األوليات علي احملطة األويل واحملطات الوسطي .



اجلوفمعوةات  Cnidariansظهي منها نوع من اهليدرا علي احملطة التاسعة (مشال اليواق)

العجليات الدوارة  Rotifersمتثلت ل هلا املوسم بثلثة أنواع بنسبة  ، %0.7منها نوع من هائمات املياه
البحيةة والباقي من س اا املياه العلبة أو امليةاه الشةيوب وقةد ظهةيت ل معظمهةا علةي احملطةة السةابعة

(القل ).


احللقيات متثلت ل ةيقات الدةداا عدةدة األشواك م ونة  %0.0من اجملمةوع ال لةي للهائمةات وقةد ظهةيوا



املفرصليات  Arthropodsمتثلت ل القشةيةات التةي متثةل معطمهةا ل جمافيةة األرجةل  .Copepodsالتةي

مجيعا علي معظم احملطات وقد ظهيت أعلي القيم علي احملطتني اليابعة (بوغاز )2والعاشية (بوغاز .)0

م ونة أكثي من  %80من اجملموع ال لي للهائمات وقد كونت باقي القشيةات نسبة  %.،8والتي متثلةت ل
غمدةة الدرقة  Ostracodaوةيقات ذؤابيةة األرجةل  Nauplii larvae of Cirripediaوالتةي ظهةي غالبيتهةا

علي احملطة الثانية عشية (رابعة).



اليخوةةةةةات  Molluscaمتثلةةةةت ل ةيقةةةةات اليخوةةةةةات صةةةةفائحية اخلياشةةةةيم
ُ
)%09.0lamellibranchesوقد سجلت علةي معظةم احملطةات وكةلل اليخوةةات جناحيةة األرجةل Pteropod
of

Veligers

)

 shellsمتمثلة ل نوع Limacina inflataم ونه أكثي من%26من اجملموع ال لي للهائمات وقةد ظهةي هلةي

مجيعاحملطات  ،أي أا اليخوةات ل جمموعها كونت أكثي من.%09


الشوكجلدةات  Echinodermataمتثلت ل الريقات التي ظهيت علي احملطة اخلامسة (وسد التلول) ب ميات
قليلة جدا.

6

بلغ اجملموع ال لي للهائمات  226866كائن/م ، 0وقد سجلت احملطتةاا احلادةةة عشةية (النرصةي) واخلامسةة (وسةد

التلول) أعلي القيم العددةة بينما احتةوت احملطةة الثانيةة(اليوضةة) أقةل القةيم العددةةة تليهةا احملطةة األويل
(التلول).

احليوانات القاعيةة

ةت ةةوا اهلي ةةل العةةام احليوانةةات القاعيةةة أساسةةا مةةن اصةةداف فارغةةة كلسةةية مةةن اليخوةةةات ذوات الرصةةدفتني
والبطنقدميات واالطومات حيث مشلت هله البنية على عدد  25نوعةا مةن ال ائنةات القاعيةة احليةة وعلةى 4

انواع متمثلة باصداف كلسية فارغة .

مت تسجيل 00نوع من ال ائنات القاعية والنباتات املائية  hydrophyteمن نوع  Halophila stipulaceaو نوع
 Posidoniaباحملطات أرقام مبعظم احملطات ما عدا احملطات رقم 5و . 00

قدرت متوسد ال ثافة بنسبة  %22.8من اجملمةوع ال لةى للحيةاء القاعيةة حيةث قةدر متوسةد اجملمةوع ال لةى

لل ثافة العددةة للمجاميع بةة  2785كائن  /مل ميبع وبعض الطحالب اخلضياء بنسبة .%0.4

النباتات املائية

حمطة  :02 ،0ساد العشب  Ruppia cirrhosaفقد

حمطة  :2الطحلب األخضي  Caulerpa proliferaو العشب R. cirrhosa

حمطةةةةةةة :0األعشةةةةةةاب البحيةةةةةةةة ثعبةةةةةةاا املةةةةةةاء marina

 Zosteraو nodosa

Cymodocea

حمطة  :4األعشاب البحيةة  Cymodocea nodosaو ثعباا املاء  Z. marinaو الطحلب األخضةي  C. proliferaو

الطحلب األخضي – األصفي Hypnea Musciformis

حمطة  :8ساد الطحلب األخضي C. proliferaوحده

حمطة  :0ساد العشب Cymodocea nodosa

حمطة  :7تواجدت األعشاب البحيةة ثعباا املاء  Z. marinaو C. nodosa

حمطة  :9الطحلب األخضي  C. proliferaو األعشاب البحيةة  Cymodocea nodosaو ثعباا املاء Z. marina
حمطة  :06رصدت األعشاب  Cymodocea nodosaو  Z. marinaو الطحلب األخضي Ulva lactuca
حمطة  :00الطحلب األخضي  C. proliferaو العشب R. cirrhosa
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