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مقدمة
متثل البحريات الشمالية ( الربدويل  -املنزلة

الربلس

ادكو

مريوط) أهمية اقتصادية بالغة حيث يبلغ إنتاجهاا

من األمساك حواىل  %77من اإلنتاج االمجاىل جلميع البحريات املصرية .ونظرا ملا تتميز با مان أامااح ةاحلة وحركاة
مياه هادئة وخصوبة االية فانها تعترب مربى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقتصاادية لايس فقا داخال

هذه البحريات ولكن أيضا للسواحل املصرية من البحر املتوس بالكامل .ونظارا ملاا تتعاره لا هاذه البحاريات مان
امليات صرف مستمرة ملختلف أنواع امللوثات الصنااية والصحية والزرااية مما يؤثر الى كل من جودة ونواية مياه

هذه البحريات وإنتاجها السمكى .لذلك فان ال ربنامج املقرتح للرصد البيئى للبحريات الشمالية يهادف اىل املتابعاة
الدورية هلذه البحريات للوقوف الى الظروف البيئية وامللوثات املؤثرة اليها فى األوقاات و األمااكن املختل اة بغاره

وةع برنامج قومى للحد من تأثري هذه امللوثات ووقف التدهور املستمر للبحريات ووةع اخلط املستقبلية حلمايتها

وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وحب رية الربلس من أقد البحريات املصرية وأارقها وتتصل بالبحر املتوس ان طرياف فتحاة بو ااب الاربلس وبالنيال
بواسطة قناة برمبال التي أنشئت يف اا  6291لتغذية البحرية بالكميات الوفرية من مياه النيل واألمساك النيلية.

وكذلك تتصل بالنيل ان طرياف  8مصاارف رارقي وجناول البحارية وهاي (مصارف  -3مصارف الغربياة الرئيساي

(كتنشنر)  -حبر تريه  -حبر البطالة  -مصرف  - 7مصرف نشارت -مصارف -2مصارف اياي ) .وتبلاغ املسااحة الكلياة
لبحرية الربلس حواىل ( 113386مليون مرت مربع) ،حيث حتتوى البحرية الى مساحات م توحاة مان امليااه وأخارى

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

وفيما يلى بيان بنتائج حتليل اينات املياه التي مجعت من البحرية واملصارف خلال رهر مايو .9469

متت املية الرصد من خلال ( )69نقطة موباة لتشمل مساحة البحرية واملصارف التي تصب اليها
ايطة
6
9
3
1
9
1
7
8
2

املوقع

أما مصب مصرف ررح الربلس

أما البو اب

البوالح

أما مصب مصرف 7

الزنقة (وس البحرية أبعد حمطة ان 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 اامر (مشال رل البحرية )

64

الربكة و تتوس القطاع الغربي يف البحرية

69

أما مصب تراة برمبال (مصب مياه النيل يف البحرية)

66

أما مصب مصرف ( )66اهلوكسا

2

اخلواص اهليدروكيميائية ملياه حبرية الربلس
درجة احلرارة -:

أوةحت الدراسة احلالية وجود ت اوت ط يف يف درجة حرارة املياه باني ايطاات املختل اة ،ويرجاع هاذا الت ااوت
ج
لعدد سااات رروح الشمس يف اليو  ،ووقت مجميع العينة .وقاد ساتلت أقال قيماة (  93344درجاة مئوياة) يف
ج
حمطة (3البوالح) بينماا ساتلت أالاى قيماة (  91384درجاة مئوياة) يف حمطاة ( 7الشاخلوبة) مبتوسا ااا يف

البحرية (  91368درجة مئوية).

الش افية -:

أوةحت الدراسة احلالية متيز مياه حبرية الربلس بالعكارة الواةحة حيث تراوحت قاي الشا افية باني (94 -69

س ) حيث ستلت أقل قيمة مبحطات ( 1و 7و  )66بينما ستلت أالاى قيماة ببااقى ايطاات مبتوسا ااا يف
البحرية  68379س .

امللوحة -:

ج
ً
أوةحت نتائج الدراسة احلالية أن هناك ت اوتا ملحوظا بني ملوحة باني قطاااات البحارية حياث ساتلت أالاى

درجة للملوحة  9366ج  /لرت يف حمطة رق ( 9أما البو اب) و تقل درجة امللوحة بشكل ملحوظ يف وسا و ارل
البحرية حيث وصلت إىل  4311ج  /لرت يف حمطة (66أما مصرف اهلوكسا) مبتوس اا يف البحرية 9367ج /

لرت .مما يوةح اد خروج املياه من البحرية إىل البحر فى تلك ال رتة.

درجة التوصيل الكهربى -:

ج
تراوحت قي التوصيل الكهربي بني ( 2369 – 6398مللي سايمن/سا ) وقاد ساتلت أقال قيماة يف حمطاة 66

(أما مصرف اهلوكسا) وأالى قيمة يف حمطة ( 9أما البو اب) مبتوس اا ( 1343مللي سيمن/س ).

تركيز أيون اهليدروچني (األس اهليدروجيىن) -:

ج
تراوحت قي األس اهليدروجني مليااه البحارية باني ( .)8329 –7313وقاد ساتلت أقال قيماة يف حمطاة ( 66أماا

مصرف اهلوكسا) وأالى قيمة يف حمطة ( 3البوالح) مبتوس اا يف البحرية .8311

األكستني الذائب -:

ج
تراوحت بني ( 67374 – 9363مليترا /لرت) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة ( 66أماا مصارف اهلوكساا ) وأالاى

قيمة يف حمطة ( 9أما البو اب) مبتوس اا يف البحرية  2317مليترا /لرت.

ً
األكسچني املستهلك حيويا (-: )BOD
تراوحت قي

(69أما

ج
ً
األكسيتني املستهلك حيويا بني ( 31349 -4319مليترا /لرت) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة

قنال برمبال) وأالى قيمة يف حمطة  ( 66أما

مليترا /لرت).

مصرف اهلوكسا) مبتوس

اا

ً
األكسچني املستهلك كيميائيا (-: )COD

يف البحرية (2337

ج
ً
تراوحت قي األكسيتني املستهلك كيميائيا بني ( 13138 – 669344مليترا /لرت) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة

( 9الزنقة) وأالى قيمة مبحطة ( 66أما مصرف اهلوكسا) مبتوس اا ( 99138مليترا /لرت).
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الكربيتيدات -:

مل يت تستيل أ وجود للكربيتيدات يف كل قطااات البحرية.

مبقارنة نتائج الدراسة احلالية للخصائص اهليدروكيميائية لبحرية الاربلس باملساتويات املساموح
ً
بها دوليا وجد اآلتى:
ً
 وجدت مستويات األس االيادروجيىن ) (pHيف حادود املساتويات املساموح بهاا دولياا ( )134-234جبمياع
مواقع البحرية مبتوس اا .8311
ً
 وجد االكستني الذائب فى حدود املستويات املسموح بها دوليا ( 134-6931مليترا /لرت) مبعظا مواقاع
البحرية فى هدا الوقت من العا فيما ادا ايطات  9و 67374 ( 66و  9363مليترا /لرت) ومتوسا ااا

بالبحرية ( 2317مليترا /لرت).
ً
 ستل االكستني املستهلك بيولوجيا مستويات أالى مان املساموح بهاا دولياا ( 334-134مليتارا /لارت)
جبميع مواقع البحرية بإستثناء ايطات  1و  9و  1و  8و  2و  69حيث ساتلت(  1311و  9381و  9374و

 9361و  1379و  4319مليترا /لرت) .متوس اا

للبحرية ( 2337مليترا /لرت).

الكلوروفيل-أ واملواد العالقة الكلية-:


تراوحت قي الكلوروفيل-أ فى مياه البحرية بني  12331ميكرو جرا  /لرتكلوروفيل وذلك فى حمطة ( 66أما

مصرف اهلوكسا) و 968318ميكارو جارا  /لرتكلوروفيال بايطاة ( 1أماا مصارف  )7مبتوسا ااا للبحارية
22349ميكرو جرا  /لرتكلوروفيل.



وبالنساابة للمااواد العالقااة فقااد تراوحاات بااني 96324مليتاارا /لاارت مبحطااة (69أمااا قناااة برمبااال) و
618314مليترا /لرت فى حمطة ( 1أما مصرف  )7مبتوس اا للبحرية 99368مليترا /لرت.

مبقارنة نتائج الدراسة احلالية مبثيلاتها من احلدود املسموح بها دوليا وجد التاىل:


مستويات الكلوروفيل-أ وجدت يف حدود املسموح بها دوليا (  614 -934ميكروجرا /لرت) مبعظ
البحرية باستثناء حمطة  1وتقع أما

619316ميكروجرا /لرت).


مصرف  7وحمطة 7وتقع أما

حمطات

جممع مصرفى &968318( 2&8

املواد العالقة الكلية وجدت أالى من احلدود املسموح بها دوليا ( 99مليترا /لرت) مبعظ ايطات بالبحرية

باستثناء ايطتني .69 &64

املغذيات -:

هي ابارة ان مركبات ذائباة فى امليااه الطبيعياة وتعتارب هاذه املركباات املصادر الرئيساى لتغذيااة الكائنااات

فى البيئاة املائياة وهذه األملاح إما أن تكون مركبات نيرتوجينية  ،فوس ورية أوسليكات.

 تراوحت قي األمونيا بني 43466مليترا  /لرت نيرتوجني مبحطة  ( 69أما قناة برمبال) و 6397مليترا /
لرت نيرتوجني فى حمطة ( 66أما مصرف اهلوكسا) مبتوس اا للبحرية  4392مليترا /لرت نيرتوجني.

 تراوحت قي

النيرتيت بني  8342ميكروجرا

131321ميكروجرا

 /لرت نيرتوجني مبحطة ( 9منتصف البحرية) و

 /لرت نيرتوجني مبحطة  ( 66أما

611319ميكروجرا /لرت نيرتوجني.
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مصرف اهلوكسا)

مبتوس

اا

للبحرية

 فى حني كانت النرتات ترتاوح بني 43419
و43736مليترا

مليترا

 /لرت نيرتوجني مبحطة  ( 7أما

4397ميكروجرا /لرت نيرتوجني.

 /لرت نيرتوجني بايطة ( 9منتصف البحرية)

مصب مصرفى  ) 2&8مبتوس

تركيز للبحرية

 وبالنسب للنيرتوجني الكلى فقد أرارت التحاليل اىل أن حمطة  (2رل البحرية) هى أقل تركيز (3333

مليترا  /لرت نيرتوجني) وأكثرها تركيزآ (1319مليترا  /لرت نيرتوجني) مبحطة ( 1مشال مصب مصرفى
 )2&8مبتوس تركيز للبحرية 1392مليترا /لرت .

مركبات ال وس ور (ال وس ات ال عال ا ال وس ات الكلى) -:

أوةحت القياسات أن حمطة  ( 2رل البحرية) األقل تركيز لل وس ور ال عال والكلى(28347&69398ميكروجرا

 /لرتفوسااا ور) وحمطاااة ( 7أماااا مصاااب مصااارفى  )2&8األكثااار تركياااز لل وسااا ور ال عاااال و الكلاااى
(911382&393348ميكروجرا  /لرتفوس ور) مبتوس تركيز 929338 &696362لرت فوسا ور لل وسا ور ال عاال

والكلى الى التواىل .

مركبات السليكات ال عالة -:

تراوحاات قااي السااليكات بااني  6341مليتاارا  /لرتسااليكا وذلااك فااى ايطااة ( 66أمااا مصاارف اهلوكسااا)

و177مليترا  /لرتسليكا مبحطاة ( 3جناول فتحاة البو ااب) مبتوسا تركيزااا للبحارية 9339مليتارا /لارت
سليكا.

ال لزات الثقيلة -:


املنتنيز -:



النحاس -:

تراوح متوس تركيز املنتنيز بني ( 3731 – 838ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 9339ميكروجرا /لرت).
تااااراوح متوساااا تركيااااز النحاااااس بااااني (64133 – 6937ميكروجاااارا /لاااارت) مبتوساااا اااااا للبحاااارية
(9836ميكروجرا /لرت).



الزنك -:



الكرو -:



النيكل -:



الكادميو -:



الرصاص -:

تراوح متوس تركيز الزنك بني ( 68638 – 6131ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 7131ميكروجرا /لرت).
تراوح متوس تركيز الكرو بني ( 237 – 132ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 139ميكروجرا /لرت).،
تراوح متوس تركيز النيكل بني ( 6633 – 132ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية (738ميكروجرا /لرت) .
تراوح متوس تركيز الكاديو بني ( 933 – 6ميكروجرا /لرت) مبتوس اا للبحرية ( 637ميكروجرا /لرت).
تاااراوح متوسااا تركياااز الرصااااص باااني ( 1136 - 3939ميكروجااارا /لااارت) مبتوسااا ااااا للبحااارية
(3838ميكروجرا /لرت).



الزئبف -:
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تاااراوح متوسااا تركياااز الزئباااف باااني ( 4339 – 43442ميكروجااارا /لااارت) مبتوسااا ااااا للبحااارية (4363
ميكروجرا /لرت).

املبيدات (

) ومركبات الباي ينيل متعددة الكلور (

) -:

تراوحت جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsوتركيزات مركبات املبيدات الكلية ()TP

مابني  19427نانوجرا /لرت ( ايطة  )9إىل  66986نانوجرا /لرت أما ( ايطة  ) 1مبتوس  1973نانوجرا /لرت ،
أما بالنسبة للمبيدات الكلية ()TP

فرتاوح الرتكيز بني

نانوجرا /لرت أما ايطة  2مبتوس  1997نانوجرا /لرت .

 1942نانوجرا /لرت اند حمطة  64إىل 9926

اهليدروكربونات البرتولية الكلية -:

تراوح متوس الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونياة الكلياة ماابني 4993ميكروجارا /لارت اناد حمطاة  7إىل 9912

ميكروجرا /لرت اند حمطة  69بينما بلغ املتوس الكلى للبحرية  6997ميكروجرا /لرت.

الدالئل البكتريية (القولون الكلية – القولون النموذجية– السبحية) -:

وتعترب حبرية الربلس خزان ملياه الصرف امللوثة باملخل ات اآلدمية فهى تستقبل مياه املصارف الزرااياة مان خالال

سبع مصارف باالةافة إيل قناة برمبال ذات املياه العذبة وبناءا الي واناد تطبياف معياار جاودة امليااه املاذكورة

االي ) )Ministry of health, 9444فتكون نتائج الرحلة احلقلية (نوفمرب  )9469كاالتى:

 - 6من وجه نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيتة تعامله مع املياه واند تطبيف معيار جودة
املياه املذكورة االي فإن ااداد البكرتيا املشار إليها تتعدى احلدود املسموح بها فى أربعة حمطات (،7 ،1 ،6

 )66فى البحرية  ،أما باقى الثمان حمطات األخرى ( )69 ،64 ،2 ،8 ،1 ،9 ،3 ،9كانت فى احلدود اآلمنة

املسموح بها ألنها بعيدة ان مصبات املصارف .

 - 9فى مرابى األمساك فى مياه البحرية واند تطبيف معيار جودة املياه املذكورة االي فإن ااداد البكرتيا

املشار إليها تتعدى احلدود املسموح بها فى سبعة حمطات  ) 69 ،66 ،64 ،7 ،9 ،1 ،9 ،6فى البحرية  ،أما

باقى اخلمس حمطات األخرى ( )2 ،8 ،1 ،9 ،3كانت فى احلدود اآلمنة املسموح بها ألنها بعيدة ان مصبات
املصارف.

اهلائمات النباتية -:

 رصادت الدراسة يف حبرية الربلس  643ناوع من اهلائماات النباتياة (  19جنس) التي انتمت إلاى  9جمامياع . رصدت الدياتومات  97نواا ينتمي إيل  69جنسا و ذلك بنسبة  % 9139من ادد األنواع التي رصدت يف حبريةالربلس ،بينما رصدت  37نوع من الطحالب اخلضراء ختص  61جنسا خمتل ا و ذلك بنسبة  % 3932من ادد

األنواع التي رصدت يف البحرية.

 كما رصدت  99نواا من الطحالب اخلضراء املزرقة انتمت لا  66جنس بنسبة  % 9631من ادد األنواع الكليةالتي رصدت يف البحرية .

 -ث أتبع ذلك اليوجلينات حيث ستلت  69نواا ارتملت الي ادد  3أجناس وذلك بنسبة  %6131من األاداد

الكلية ألنواع اهلائمات النباتية .بينما تأتي ثنائية األسواط يف مؤخرة األاداد التي ستلت حيث مت رصد ادد

 9نوع منتميان إيل  9جنس بنسبة  % 632من األاداد الكلية للهائمات النباتية التي ستلت يف حبرية الربلس.
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 تراوحات الكثافاة العاددياة للهائماات النباتياة بيان  611369وحدة/لرت يف حمطة  3إيل  3868744وحدة /لرتيف حمطة  .2وذلك مبتوس ادد قيمت  6291697وحدة/لرت.

اهلائمات احليوانية -:

مت تستيل  99نوع من العتليات الدوارة بينما متثلت األوليات با  69نوع فاى البحارية،كماا متثلات مت رااات
القرون بنواني فى البحرية.ساتل  69ناوع مان جمادافيات األرجال ماع يرقاتهاا فاى البحارية  ،كاذلك تواجاد
األسرتاكودا و  nematodesفى كل من البحرية اىل جانب يرقات  Cirripedaفى البحرية .

 من حيث الكميات ظهر أن البحرية ني فى األاداد مبتوساألوس

6192444كائن فى املرت املربع  ،حيث ستل القطاع

أالى كثافة للهائمات احليوانية مبتوس  9683444كائن فى املارت املرباع ( 92ناوع) وساتلت حمطاة 7

أالى كثافة ( 3418444كائن فى املارت املرباع) يليهاا القطااع الشارقى مبتوسا  213444كاائن فاى املارت املرباع
(93نوع) وأخريا القطاع الغربى مبتوس  896444كائن فى املرت املربع (97نوع) كما ستلت أقل كثافة اددياة فاى

حمطة 11444( 69كائن فى املرت املربع).

احليوانات القااية -:

ً
ً
مت تستيل 99نواا من اللافقاريت القااية من مناطف البحث املختل ة تنتمي إيل الرخويات (94نواا) والقشاريات
نواني) والديدان البحرية ( ، )3كما كان العدد الكلي حليواناات القااع  3733كاائن /للعيناة ،مثلات الرخوياات %79

يليها الديدان  %97واقلها القشريات  %6وكانت نسبة الرخويات ذوات املصرااني  %93بينما مثلت البطن قادميات

 %12والسبب ذيادة ااداد الرخويات البطن قدميات.

النباتات املائية

حمطة  9و  1و  2و  :66انتشر فيها حامول املاء من صنف  Potamogeton pectinatusسائدا مب رده
حمطة  :7تواجد فيها النبات املغمور خنشوش احلوت  Ceratophyllum demersumسائدا مب رده

حمطة  :8رصدت فيها النباتات املغمورة حامول املاء  P. pectinatusو خنشوش احلوت C. demersum

حمطة  :64ساد كلا من حامول املاء  P. pectinatusو النبات الطافى املستعمر ورد النيل Eichhornia crassipes
حمطة  :69ساد ورد النيل  E. crassipesمب رده

نتائج خريف  9469للنباتات املائية فى حبرية الربلس تشري اىل انتشار النباتات الدالة الى التلوث دون ريها هى
الىت سادت مثل حامول املاء  Potamogeton pectinatusو خنشوش احلوت  Ceratophyllum demersumو ورد

النيل  . Eichhornia crassipesوهذه النباتات املائية تواجدت أما املصارف خاصة مصرف اهلوكس .و تواجدت ايضا

فى ايطات  9و  ،1الىت ي رته أن تتبااد ان مصادر التلوث (حمطة  )9و أيضا فى االماكن الىت تعرف بانتشار
النباتات املغمورة فيها (حمطة  ،)1و لكن هذه االماكن افتقدت التنوع النباتى و الى ذلك يشار اليها باملناطف

امللوثة .و هذه النباتات تواجدت أيضا أما مصارف مصطرو و أما تراة برمبال و بالتاىل أصبحت حبرية الربلس من
الضعف و التلوث الذى يبعد كل البعد ان قيمتها و مواصافاتها الىت تثبتها فى قائمة رامسار العاملية للمحميات

الطبيعية.
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