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XII

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 58

كم تقيةبا وةرصل أقرصى عيض هلةا  22كةم وتبلةم مسةاحتها حةواىل  086كةم ، 2وتعتةرب حبةرية الربدوةةل مةن أهةم

البحريات املرصيةة ل ونها أقل البحريات الشمالية تلوثا كما أنها حتتوى على أنواع عالية اجلودة من األمسةاك والة
ةرصدر معظم انتاجها للخارج  ،وهى من البحريات الضحلة عالية امللوحة حيث ةلاور العمق بها بة

( 0 -6.0مةل)

و ةفرصل البحرية عن البحي املتوسد شيةد ساحلى رملى ةلاور عيضه من  066م اىل  0كم وتترصل بالبحي املتوسةد
عن طيةق فتحتاا صناعيتاا ةطلق عليها البواغيز حيث حيدث تبادل للمياه ب

عملية املد واجلزر.

البحرية والبحي املتوسد من خالل

مت أخل عينات مائية ورسوبية قاعيةة مةن البحةرية بغةيض ن جةياء التحاليةل اهليدروكيميائيةة  ،األمةالر املغلةةة ،
القياسات الب لةولوجية  ،مستوةات الفلزات الثقيلة  ،املبيدات ال لورونية ومشتقاتها واهليدروكيبونات البلولية

ال لية باإلضافة نىل تقدةي كتلة اهلائمات النباتية واحليوانية و دراسة بعض اخلواص اجليوكيميائية بها.

تتم عملية اليصد من خالل  02نقطة موزعة لتشمل مساحة البحرية واملرصارف التي ترصب عليها  ،وفيما ةلى بياا

بنتائمل حتليل عينات املياه واليواسب ال مجعت من البحرية واملرصارف.
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نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية الربدوةل ما بة

درجة م وةة).

الشفافية -:

تياور قيم شفافية مياه حبرية الربدوةل ما ب

امللوحة -:

( 24.7 – 20درجةة م وةةة) مبتوسةد عةام ل البحةرية (20.85

 286 - 78سم مبتوسد عام للبحرية  006سم.

أوضحت النتائمل التوافق مع الدراسات السابقة حيث كانت ملوحة ميةاه البحةرية أعلةى مةن مثيالتهةا ل البحةي

املتوسد وذل نتيجة لضحالة حبرية الربدوةل وتعيض مياهها للتبخي املستمي.كما تتفاوت درجة ملوحةة البحةرية

تفاوتا واضحا ب

احملطات املختلفة تبعا لقيبهةا أو بعةدها مةن البةواغيز ،حيةث تقةل ل احملطةات املقابلةة للبوغةاز ،

وتلاوحت امللوحة ما ب

( 00.92 – 05.24جم/لل) وكاا املتوسد العام  45.00جم  /لل.

درجة التوصيل ال هيبي -:

ُ
أقل قيمة ( 87.09مللي سيمن/سم ) بينما سجلت أعلى قيمة

تياوحت قيم التوصيل ال هيبي ب

( 57.05مللي سيمن/سم) وكاا املتوسد العام ل البحرية  76.04مللي سيمن/سم.

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع ل اجلانب القلوي كما أا قيم أةوا اهليدروج

الطبيعية .وتياوحت قيم االس االةدروجيىن ملياه البحرية ب

األكسج

اللائب -:

أوضحت نتائمل الدراسة احلالية أا توزةع قيم األكسج

حيث تياور تيكيز األكسچ
مليجيام/لل).

األكسيج

املستهل حيوةا (-: )BOD

تياوحت قيم األكسيج

مليجيام/لل.

األكسچ

اللائب ب

املستهل

كانت ل املعدالت

( .) 5.87 – 5.00مبتوسد عام ل البحرية .5.0

اللائب ل البحرية كانت تتوزع توزةعا غري منتظم

( 7.4 – 8.02مليجيام/لل ) مبتوسد عام ل البحرية (0.67

حيوةا ب

(0.70 – 6.28مليجيام/لل) مبتوسد عام ل البحرية 6.0

املستهل كيميائيا (-: )COD

تياوحت قيم األكسيج

مليجيام/لل).

املستهل كيميائيا ( 08.50 – 9.4مليجيام/لل) مبتوسد عام ل البحرية (00.67

ال ربةتيدات -:

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

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

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:
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 تياور قيم ال لوروفيل -أ ب
 6.820مي يوجيام  /لل.

 0.095 – 6.608مي يوجيام /لل) ومتوسد حمتوى ال لوروفيل فى البحرية

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت ب
لل.

 20.85 – 2.9مليجيام  /لل مبتوسد عام للبحرية  5.50مليجيام /

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  -النيلوج


تياوحت األمونيا ب



تياوحت قيم النيلةت ب



تياوحت قيم النلات ب

للنيلوج .
 /للنيلوج

6.0 - 6.660مليجيام  /للنيلوج

للنيلوج .



وبالنسبه للنيلوج

للنيلوج

مبتوسد عام للبحرية ةرصل اىل  6.605مليجيام /

 4.75 – 0.27مي يوجيام  /للنيلوج

.

 6.608 - 6.664مليجيام  /للنيلوج

مبتوسد عام للبحرية  6.002مليجيام  /للنيلوج .

 تياوحت قيم الفوسفور الفعال ةلاور ب
مي يوجيام  /للفوسفور.

للبحرية  08.50مي يوجيام  /للفوسفور.

السلي ات الفعالة -:

 6.820 -6.000مليجيام /

 22.87 – 7.70مي يوجيام  /للفوسفور مبتوسد عام

كانت قيم السلي ات الفعالة قليلة فهى تلاور ب

للبحرية  6.677مليجيام  /للسلي ا.

 تياور تيكيز احلدةد ما ب

مبتوسد عام للبحرية  6.669مليجيام /

 2.04 – 0.0مي يوجيام  /للفوسفور مبتوسد عام للبحرية 0.74

 وبالنسبة للفوسفور ال لى فقد تياوحت القيم ب

الفلزات الثقيلة:

مبتوسد عام للبحرية  2.0مي يوجيام

ال لى فقد أشارت التحاليل اىل أا اللكيز تياور ب

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:

ال لى).

 6.078 -6.608مليجيام  /للسلي ا مبتوسد عام

( 77.8 – 06.9مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 82.9مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز املنجنيز ما ب

( 9.2 – 6.02مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 0.4مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز الزن ما ب

( 54.7 – 20.87مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  86.0مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز النحاس ما ب
 تياور تيكيز ال يوم ما ب

 تياور تيكيز الني ل ما ب

( 05.00 – 0.88مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 00.0مي يوجيام/لل).

(  8.80 – 2.07مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 0.5مي يوجيام/لل).

( 5.45 – 2.60مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 8.05مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز ال ادميوم ما ب
 تياور تيكيز اليصاص ما ب
 تياور تيكيز الزئبق ما ب

( 6.529 -6.20مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 6.004مي يوجيام/لل).

( 40.98 – 00.90مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 05.09مي يوجيام/لل).

( 6.670 - 6.602مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 6.685مي يوجيام/لل).

املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة ال لور (-: )PCBs
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 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsما ب
مبتوسد عام ( 08.07نانوجيام/لل).

 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما ب
نانوجيام/لل).

( 005.82 –0.54نانوجيام/لل)

( 08.07 – 0.00نانوجيام/لل) مبتوسد عام (8.68

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل ماب

مي يوجيام/لل) مبتوسد عام ( 6.20مي يوجيام/لل).

(6.88 – 6.02

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

) فت وا النتائمل

كاالتى -:
 .0من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتيجة تعاملهم مةع امليةاه وعنةد تطبيةق
معيار جودة املياه امللكورة عاليه وجد أا مجيع حمطات البحرية تقع فى نطاق احلةدود املسةمور
بها من أعداد الب لةا املشار نليها وتعترب حبرية نظيفة فى هلا الوقت من السنة .
 .2فى ميابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلهةا) فةها اعةداد الب تريةةا املشةار نليهةا
تتعدى احلدود املسمور بها فى مجيع حمطات البحرية  ،وبناء على ذل تعترب البحرية كلها غري
ملوثة وصاحلة للبية وصيد األمساك .

اهلائمات

اهلائمةات النباتيةة
توزةع وكثافة اهلائمات النباتية ببحرية الربدوةل:
-

سجلت سبعة جمموعات من اهلائمات النباتية فى البحةرية وهةى الةدةاتومات وثنائيةة السةوط والطحالةب

-

رصةةد ل حبةةرية الربدوةةةل  96نةةوع مةةن اهلائمةةات النباتيةةة مشةةتملة علةةي  80جةةن  ،منهةةا  82نةةوع مةةن

اخلضياء واخلضياء املزرقة واألةوجلينات والسلي وفالجيليت والطحالب احلمياء.

الدةاتومات ( 00جن ) و  27نوع من ثنائية اهلدب ( 00جن ) و  0أنواع من الطحالب اخلضياء و  8أنواع من
الطحالب اخلضياء املزرقة ونوع واحد ل ل من الليوجلينات والسيلي وفالجيالت والطحالب احلمياء.

-

سجلت متوسد أعداد اهلائمات النباتية ل موسم اخليةف لعام  2600بقيمة قةدرها  006 02.977وحةدة /

-

 06 ، 0حيث بلغت قيمها علي التوايل  00688وحةدة ل اللةل و 89560

لل.

سجلت اعلى انتاجية فى احملطت

وحدة ل اللل .بينما كانت أقل ننتاجية ل حمطة  00وحمطة  8حيث بلغت قيمها علي التوايل  7555وحةدة

ل اللل و  04784وحدة ل اللل.

اهلائمات احليوانية
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تب

من حتليل العينات أا األعماق التي مت عندها مجةع العينةات ضةحلة جةدا أةضةا وال تتعةدي املةل أو املةل

والنرصف حيث أا معظم األنواع متثلت ل ةيقات القشيةات جمدافية األرجل copepodsم ونة أكثي من  %06من
اجملموع ال لي للهائمات وأكثةي مةن  %47مةن اجملمةوع ال لةي للقشةيةات أي أنهةا كونةت نرصةف عةدد القشةيةات
جمدافية األرجل البالغة التي كونت  %00.8من اجملموع ال لي للهائمات ل البحرية خالل هةلا املوسةم  ،تليهةا
ل ال ثية العددةةة طائفةة اليخوةةات املمثلةة ل جناحيةة األرجةل  pteropod shellsمتمثلةة ل نةوع Limacina

inflataم ونةةة  %20.5مةةن اجملمةةوع ال لةةي للهائمةةات احليوانيةةة وةيقةةات صةةفائحية اخلياشةةيم Veliger of

 lamellibranchesبنسبة أكثي من  %2.0أي أنها كونت مجيعها اكثي مةن  %20مةن اجملمةوع ال لةي للهائمةات
ولقد سادت القشيةات م ونة أكثةي مةن %04مةن اجملمةوع ال لةي للهائمةات احليوانيةة التةي متثلةت ل هةلا

املوسم بالبحرية بتسعة طوائف هي-:

 -0األوليات  Protozoaالتي كونت  %0,4من اجملموع ال لي للهائمات احليوانية وقد متثلت بستة أنةواع مةن
ُ
اجليسيات  Tintinnidsم ونة  %0,0من اجملموع ال لي للهائمات وحوايل  %45من األوليات كما سجلت
ل البحةةرية أةضةةا أربعةةة أنةةواع مةةن املثقبةةات Foraminiferaم ونةةة  %0,7مةةن اجملمةةوع ال لةةي للهائمةةات

احليوانية وأكثي من  %80من جمموع األوليات .

 -2اجلوفمعوةات  Cnidariaمتثلت بنوع واحد من األوبيليا  Obeliaاللي ظهةي علةي احملطةة السادسةة (مسةاقد
نبلي ).

 -0العجليات الدوارة  Rotiferمتثلت ل الaحبرية بستة أنواع منها نوع واحد من قاطني املياه البحيةة هةو
 Synchaetapictinataوباقية األنواع من س اا املياه العلبة أو املياه الشيوب  Fresh or Brakish waterوقةد

ظهي معظمهم علي احملطات الغيبية خاصة احملطة الثامنة (اليواق) وقد كونت ل معظمها أكثةي مةن  %4مةن
جمموع اهلائمات احليوانية ل البحرية .

 -4الدةداا اخليطية  Nematodesوقد ظهيت علي احملطة التاسعة (مشال اليواق)بنسبة .%6.2
ُ
 -8احللقيات  Annelidsمتثلةت بريقةات الدةةداا عدةةدة األشةواك  Polychaete larvaeوقةد سةجلت ل بعةض
احملطات مثل احملطة الثالثة (الزرانيق) والسادسة (مساقد نبلةي )والثامنةة (الةيواق) باإلضةافة نيل احلادةةة

عشي(النرصي) وقد بلغت أعلي قيم عددةة هلةا ل احملطتة

الثالثةة والثامنةة ول املتوسةد العةددي هلةاحوايل

 2007ةيقة/م 3بنسبة م وةة بلغت  %6,7من اجملموع ال لي للهائمات .

 -0املفرصةةليات  Arthropodsالتةةي متثلةةت ل القشةةيةات  Crustaceansالتةةي كونةةت أسةةة أقسةةام ووهةةي - :
جمدافيةة أألرجةل  ، Copepodsةيقةات ذاابيةة األرجةل  ، Nauplii larvae of Cirripediaوالقشةيةات غمدةةة

الدرقة  ، Ostracodsومزدوجةة األرجةل  Amphipodsباإلضةافة نيل عشةيةات القةدم  . Decapodsوقةد سةاد
منها القشيةات جمدافية األرجل وةيقاتها م ونة  %00,4من اجملمةوع ال لةي للهائمةات وقةد سةادت الريقةات

بنسبة  %06,7من اجملموع ال لي للهائمات وحوايل  %47,0من جمموع القشيةات تليها نةوع Oithona nana

بنسبة  %28مةن اجملمةوع ال لةي للهائمةات وحةوايل  %05,5مةن جممةوع القشةيةات وجةاء نةوع وجةاء نةوع
 Euterpinaacutifransل امليتبة الثالثة بنسبة  %0من اجملموع ال لي للهائمات وحةوايل %9,2مةن جممةوع

القشيةات وقد كونت القشيةات ل جمموعها  %04,8من اجملموع ال لي للهائمات احليوانية.

 -7اليخوةةات  Molluscsمتثلةت ل اليخوةةات جناحيةة األقةدام  Pteropod shellsخاصةة نةوع

Limacina

 inflataالتي كونت النسبة األكرب بالبحرية بلغت  %20,5وقد ظهيت علةي أغلةب حمطةات البحةرية ،كمةا
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ظهيت أةضا ةيقات اليخوةةات صةفائحية اخلياشةيم  Veligers of lamellibranchesبنسةبة  ، %2,0أي أا
اليخوةات ل جمموعها كونت  %20,4من جمموع اهلائمات ال لية ل البحرية .

 -5ال ائنات اجللدشوكية  Echinodermataوقد متثلت بالريقات  Echinoderm larvaeوظهيت ب ميةات قليلةة
علي احملطات اخلامسة (وسد التلول) والسادسةة ( مسةاقد نبلةي ) والسةابعة ( القلة ) والعاشةية (بوغةاز )0

بنسبة  %،0من جمموع اهلائمات بالبحرية .

 -9اللةلحبليات  Tunicates or Urochordatesقد متثلت ل البحرية مبجموعت

هما -:

 – 0الةةلةلحبليات دائمةةة الةةلةل  Appendiculariaومتثلةةت بنةةوع واحةةد فقةةد هةةو

Oikopleura

dioicaم ونا  %،0علي احملطة العاشية .

 -2ذةلحبليات مقطوعة اللةل Acopaومتثلت ل  Ascidian larvaeلنةوع  Phallaciomamillataبنسةبة

 %،00وعلي العموم فقد ظهيت اللةلحبليات مجيعهاعلي احملطة العاشية (بوغاز .)0
ُ
وأخريا فقد سجل بيض بعض األمساك علي احملطة العاشية أةضا بنسبة ض يلة جدا.
ومن اجلدةي باللكي أا احملطت

التاسعة (مشال الةيواق) والثانيةة (اليوضةة)سةجلتا أعلةي القةيم العددةةة مةن

اهلائمات بينما احتوت احملطتاا الثانيةعشية (رابعة) والسابعة( القلة ) أقةل القةيم أخةريا مت حسةاب ال ثافةة

العددةة للهائمات احليوانية ل البحرية مقةدرا بةاملل امل عةب (  ) Organisms /m³وقةد بلةم املتوسةد العةددي
للهائماتفي هلا املوسم حوايل 000666كائن /مل م عب .

احليوانات القاعيةة

مت تسجيل  42نوع من ال ائنات القاعية حيث اا ال ائنات القاعية احلية كانةت متمثلةة فةى عةدد أساسةا ل قةاع
البحرية والنباتات املائية

مةن نةوع

باحملطةات أرقةام

و نةوع

مبعظم احملطات  0و  2و  4و  8و  0حيث قةدرت متوسةد ال ثافةة بنسةبة  % 07.8مةن اجملمةوع ال لةى لالحيةاء

القاعية حيث قدر متوسد اجملموع ال لى لل ثافة العددةة للمجاميع بةة  2827كائن  /مل ميبع.

وةت ةةوا اهلي ةةل العةةام احليوانةةات القاعيةةة أساسةةا مةةن اصةةداف فارغةةة كلسةةية مةةن اليخوةةةات ذوات الرصةةدفت

والبطنقدميات واالطومات حيث مشلت هله البنية  08نوعا من ال ائنات القاعيةة احليةة مشلةت علةى  00مةن

اجملاميع القاعية .

مت رصد  00جماميع من االحياء القاعية منهم  8جماميع سجلت ب ثافة عددةة عالية حيث قدرت بنسبة
 % 07.8و  %9.4و  %22.9و  %29و  %5.7على التواىل ل ل من

وباقى اجملاميع تياوحت متوسد النسبة امل وةة لل ثافة العددةة ب

النباتات املائية

 حمطة  :0تواجد الطحلب األخضي

 احملطات  2و  :8ساد الطحلب االخضي
 حمطة  :4رصدت األعشاب البحيةة

فقد

،

 % 6.7اىل ..% 0.8

و العشب
 ،و العشب الثعبانى

 حمطة  :0تواجد العشب الثعبانى

اللى ساد على الطحلب األخضي

 حمطة  :9تواجد العشب القعبانى

و معه الطحلب األمحي

 حمطة  :7رصد الطحلب

باالضافة اىل االعشاب البحيةةة
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،

 ،و الثعبةانى

 النباتات املائية فى حبرية الربدوةل فى خيةف 2600
و العشب الثعبانى

هلا باالضافة اىل الطحلب األخضي

تب

تنوع كبري .فقد سجلت األعشاب املتوطنة مثةل
تواجد كبري قى معظم احملطات حتت االختبةار.

اللى تواجد أةضا فى معظم احملطات و املعيوف ةةافياز

مواد كيميائية تنفي ال ائنات البحيةة األخيى مثل األمساك .و قد سجل أةضا الطحلةب األمحةي
اللى امبا قد دخل اىل الربدوةل من خالل البوغاز.
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