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مقدمة

متثل البـحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بـالغة نظيا ملا تتميز بـه من أعماق ضحلة وحيكـة ميـاه هاد ـة و رص بــة

عالية فإنها تعتبـي ميبـى وحضانات طبـيعية ملختلف أن اع األمساك االقترصـادةة لـيف فقـا دا ـل هـ ه البــحريات
ونظيا ملا تتعيض له ه ه البـحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أن اع املل ثات الرصناعية والرصحية والزراعية
مما ةؤثي على كل من ج دة ون عية مياه ه ه البـحريات وإنتاجها السمكي .لـ ل فـاا البــينامج املقـح لليصـد

البيئي للبـحريات املرصيةة ةهدف إىل املتابـعة الدورةة هل ه البــحريات لل قـ ف علـى الظـيوف البــيئية واملل ثـات
املؤثية عليها يف األوقات و األماكن املختلفة بـغيض وضع بـينامج ق مي للحد من تأثري ه ه املل ثات ووقف التـده ر

املستمي للبـحريات ووضع اخلطا املستقبـلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البـحرية

حبرية الربلف من أقدم البحريات املرصيةة وأعيقها وتعد ثاني أكرب البحريات الطبيعية يف مرصي حيث تقع يف أقرصـي
مشال الدلتا وتت سا بني فيعي رشيد ودمياط وتترصـل بـالبحي األبـيمل املت سـا عـن طيةـ فتحـة ب لـا الـربلف

وبالنيل ب اسطة قناة بيمبال التي تغ ي البحرية بالكميات ال فرية من مياه النيل واألمساك النيلية.

متتد حبرية الربلف بط ل  07كم تقيةبا وةحاو عيضها من ( 6إىل  70كم) وةحاو عم البحـرية بـني ( 7.4إىل  2م)

وتبلغ املساحة الكلية لبحرية الربلف ح ايل  46..67ملي ا مح ميبع ,وحتت ى البحرية على مساحات مفت حة مـن
املياه وأ يى مغطاة بالنباتات حيث تغطى النباتات نسبة ( )٪49.54من املساحة الكليـة للبحـرية يف حـني أا امليـاه

املفت حة ميثل اجلزء املتبقي من املساحة اإلمجالية للبحرية ( ,)٪94.76وةرصب فـى البحـرية أكـرب عـدد مـن املرصـارف

مقارنة ببقية البحريات الشمالية ( 5مرصارف باإلضافة إيل قناة بيمبال).

حتد حبرية الربلف املزارع السمكية والقيى واألراضي الزراعية ول ا تعـد حبـرية الـربلف مـن أهـم املرصـادر الي يسـية

لألمساك يف حمافظة كفي الشيخ على اإلطالق حيث ةبلغ مت سا إنتاجها من األمساك  45ألف طن سن ةا كمـا تعتـرب
مياه الرصيف الزراعي هي املرصدر الي يسي ملياه حبرية الربلف.

متت عملية اليصد من الل ( )72نقطة م عة لتشمل مساحة البحرية واملرصارف التي ترصب عليها
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امل قع

أمام مرصب مرصيف شيق الربلف

أمام الب لا

الب الق

أمام مرصب مرصيف 0

الزنقة (وسا البحرية أبعد حمطة عن مرصادر التل ث)

الط ةلة (وسا البحرية مشال مرصب مرصييف  6و  5يف منطقة تكثي بها النباتات املغم رة)

الشخل ةة (تت سا مرصب مرصييف  6و )5

مرصطيو (مشال البحرية و قيةبة جدا من الطية الدويل)

أب عامي (مشال ليب البحرية )

77

الربكة و تت سا القطاع الغيبي يف البحرية

72

أمام مرصب تيعة بيمبال (مرصب مياه النيل يف البحرية)

77

أمام مرصب مرصيف ( )77اهل كسا
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ن عية امليــــاه
اخل اص اهليدروكيميا ية ملياه البـحرية
درجة احلـيارة:

تياوحت درجة حيارة مياه البحرية بني ( 27.9 -75.77درجة مئ ةة) مبت سا عام (  27.09درجة مئ ةة ) .

الشفافية:

أوضحت النتا ج متيز مياه حبرية الـربلف بالعكـارة ال اضـحة حيـث تياوحـت قـيم الشـفافية بـني ( 69 -77سـم)
مبت سا عام يف البحرية ( 20.97سم).

املل حة:

ً
ً
أوضحت نتا ج الدراسة احلالية أا هناك تفاوتا ملح ظا بني مل حة املياه بالقيب من البحي املت سا (عند الب لـا )
ٌ
ُ
وبني باقي قطاعات البحرية حيث سجلت أقل قيمة ( 7.65جم  /لح) ,بينما سجلت أعلى قيمة ( 26..6جـم  /لـح),
مبت سا عام ( 4.59جم  /لح).

درجة الت صيل الكهيبـي:

تياوحت قيم الت صيل الكهيبـي بني ( .6.09 – 7..7مللي سيمن/سم) مبت سا عام ( 0.59مللي سيمن/سم).

األس االةدروجيني:

تياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البـحرية بني ( ) 6.07 – 0.04مبت سا عام (.)6..0

األكسجني ال ا ب:

أوضحت النتا ج أوضحت النتا ج أا ت ةع قيم األكسيجني ال ا ب يف البحرية لري منتظم ,وتياوحت بني
( 72.4. – 2..6مليجيام /لح) مبت سا عام يف البحرية ( 6..7مليجيام/لح).

ً
األكسيجني املستهل حي ةا ( :) BOD

ً
تياوحت قيم األكسيجني املسـتهل حي ةـا بـني ( .4.97 – 9.79مليجـيام/لـح) مبت سـا عـام يف البحـرية (76.00

مليجيام/لح).

ً
األكسچني املستهل كيميا يا ( :) COD

ً
تياوحــت قــيم األكســيجني املســتهل كيميا يــا بــني ( 4.6.6 – ...67مليجــيام/لــح) مبت ســا عــام ( 722.20

مليجيام/لح ).

الكبـيةتيدات:

مل ةتم تسجيل أي وج د للكربةتيدات يف كل حمطات البحرية فى ه ا ال قت من العام.

الكل رفيل-أ  ,امل اد العالقة الكلية:
تياو

قيم الكل روفيل -أ مابني (767.26 – 7..70ميكيوجيام/لحكل روفيل) مبت سا عام للبحرية (07.59

ميكيوجيام/لحكل روفيل)  ,وبـالنسبـة للم اد العالقة فقد تياوحت بني أقل قيمة ( 4.99مليجيام/لح) وأعلى

قيمة ( 749.69مليجيام/لح) مبت سا عام للبحرية ( 94.62مليجيام/لح).

3

املغـ ةات:

هي عبـارة عن ميكبـات نيحوجينية ذا بــة فى امليـاه الطبـيعيـة وتعتـبـي هـ ه امليكبـــات املرصــدر الي يســى
لتغ ةـة الكا نـات فى البـيئـة املا يـة (األم نيا  -النيحةتات  -النحات  -النيحوجني الكلى).

 تياوحت قيم األم نيا بني ( 2.62 – 7.76مليجيام/لح نيحوجني) مبت سا عام للبحرية ( 7.45مليجيام/لح
نيحوجني).

 تياوحت قيم النيحةتات بني ( 477.76 – 2.7.ميكيوجيام/لح نيحوجني) مبت سا عـام للبحـرية (772.26
ميكيوجيام/لح نيحوجني).

 تياوحت قيم النحات بني  7..26 – 7.7.7مليجيام/لح نيحوجني) مبت سا عام ( 7.7.مليجيام/لح
نيحوجني)

 بـالنسبـه للنيحوجني الكلى فقد أشارت التحاليل اىل أا أقل تيكيز ( 2.5.مليجيام/لح نيحوجني) بينما
أكرب تيكيز ( 6.67مليجيام/لح نيحوجني) مبت سا عام للبحرية ( 4.6.مليجيام/لح نيحوجني).

الفـ سـف ر ( الف سفات الفعال والكلى ):


أوضحت القياسات أا أقل تيكيز للف سف رالفعال ( 22.67ميكيوجيام/لحف سف ر) فى حـني أا أعلـى تيكيـز



كما تبني من القياسات أا أقل تيكيز للف سف ر الكلى ( 700.27ميكيوجيام/لحف سف ر) وكانت أعلى تيكيز

( 456..9ميكيوجيام/لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية ( 700.79ميكيوجيام/لحف سف ر).
( 606.04ميكيوجيام/لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية ( .56.05ميكيوجيام/لح).

السليكات الفعالة:

تياوحت قيم السليكات بني  7.65 – 7.70مليجيام/لح سليكا مبت سا عام للبحرية  7.46مليجيام/لح سليكا.

الفلزات الثقيلة:
 تياو

تيكيز احلدةد مابـني (250.077 – 6..460ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (769.7.4

 تياو

تيكيز املنجنيز مابـني ( .9.666 – 74.279ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 2..256

 تياو

تيكيز النحاس مابـني ( 52.777 – 74.770ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 97..67

 تياو

مابـني (265.644 - 40..47ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 7.7.756

ميكيوجيام/لح).
ميكيوجيام/لح.
ميكيوجيام/لح.

تيكيز الزن

ميكيوجيام/لح.

 تياو تيكيز الكيوم ما بـني (74.292 - 6.466ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  77.57ميكيوجيام/لح.
 تياو تيكيز النيكل ما بـني (70.9. - ..6.ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  5.27ميكيوجيام/لح.

 تياو تيكيز الكادمي م ما بـني ( 2.64 -7.74ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  7.95ميكيوجيام/لح.
 تياو

تيكيز اليصاص ما بـني (56.759 - ...466ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 62.66

ميكيوجيام/لح.

 تياو تيكيز الز ب ما بـني (7.26 - 7.7725ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  7.7740ميكيوجيام/لح.
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املبـيدات ( )TPوميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر (:)PCBs
تياوحت جمم ع تيكيزات ميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر ( )PCBsمابـني (9.677 – 7..76

نان جيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 7..96نان جيام/لح)  ,وتياوحت تيكيزات ميكبـات املبـيدات الكلية
( )TPما بـني ( 7.75. – 7.706نان جيام/لح) بـمت سا عام ( 7..42نان جيام/لح).

اهليدروكيبـ نات البـحولية الكلية:

مت سطات الحكيز الكلى للم اد اهليدروكيبـ نية ذات األصل البـحوىل مابـني (7.9. – 7.76

تياو

ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام ( 7.24ميكيوجيام/لح).

الدال ل البـكتريةة (الق ل ا الكلية – البـيا ةة  -السبـحية):
تعترب حبرية الربلف زاا ملياه الرصيف املل ثة باملخلفات اآلدمية فهي تستقبل مياه املرصارف الزراعية مـن ـالل

عدد من املرصارف الزراعية باإلضافة إيل قناة بيمبال ذات املياه الع بة وبنـاءا عليـه وعنـد تطبيـ معيـار جـ دة
املياه امل ك رة عاليه

) فتك ا النتا ج كاآلتي-:








نوفمبر
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