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تقريرعن نتائج الرصد البيئي للمياه الساحلية المصرية
على البحراألحمر وخليجي السويس والعقبة
خالل عام 9102
مقدمــة
تم البدء في برنامج الرصد البيئي للمياه الساحلية في عام  8991بهدف رصد نوعية المياه الساحلية

علي إمتداد الساحل المصري للبحر األحمر وخليجي السويس والعقبة بغرض المتابعة الدورية لنوعية المياه

وتقييم مؤشرات التلوث وتحديد مصادر التلوث جراء األنشطة المختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية أو
سياحية والتي قد ينتج عنها مخلفات تؤثر سلبا علي البيئة البحرية والكائنات النباتية والحيوانية بها وكذلك

إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية في حينها.

حيث يتم تنفيذ أربع رحالت حقلية خالل ا لعام وذلك في شهور مارس ،مايو ،يوليو وسبتمبر لرصد نوعية

المياه بسواحل البحر األحمر وخليجي السويس والعقبة بصفة موسمية في 62موقع رصد تغطي كافة األنشطة
السكانية والتنموية بواقع 9مواقع رصد على ساحل البحر األحمر 88مواقع رصد على خليج السويس و2
مواقع رصد على خليج العقبة.

مرفق ملحق ( )8أسماء المحطات ورموزها.
وفي إطار خطة تقييم وتطوير البرنامج فقد تم إضافة بعض القياسات كمؤشر للتلوث بالصرف الصحي

والصناعي والزراعي وهى المواد العضوية ممثلة باالكسجين المستهلك كيميائي ًا  CODواالكسجين المستهلك
حيوياً  BOD5باإلضافة الى العناصر الثقيلة والهيدركربونات البترولية.
هذا بجانب الخواص الفيزيائية وبعض الصفات الكيميائية والبكتريولوجيه للمياه الساحلية باإلضافة إلى

المشاهدات الحقلية المباشرة لحالة نظافة تلك الشواطئ.

ويستعرض هذا التقرير الموجز أهم نتائج الرصد البيئي خالل التقرير السنوي لعام  6189لسواحل البحر
األحمر وخليجي السويس والعقبة.

 المشاهدات الحقلية:


استخدمت الشواهد الحقلية لتقييم القيمة الجمالية للمناطق الساحلية وخصوصا تلك التى تستخدم فى

اغراض ترفيهية فقد كانت الظروف الجوية مشمسة دائما ومشرقة بشدة معظم فترات العام وكانت الرياح

هادئة باستثناء فصلى الخريف والشتاء  .تميزت محطة رأس غارب (  )Su7من خليج السويس بقوة
الرياح واألمواج بفعل التيارات البحرية خالل معظم فترات العام  .كما لوحظ وجود كتل من الشحومات

القديمة بكميات كثيفة فى السخنة  Su5aوراس غارب  Su7وراس شقير  Su9aكما شوهدت الغالالت
الرقيقة من الشحوم والزيوت بكميات قليلة ومتوسطة وكثيفة بالمياه السطحية الساحلية لخليج السويس

واقتصر وجود القطران والتلوث النفطى بالمناطق التى بها شركات بترولية أو انشطة موانئ  ،وجدت
الفضالت اآلدمية والحيوانية بصفة رئيسية وبكميات قليلة بالمحطة  Su13طوال العام ولوحظ وجود آثار
لمخلفات الصرف الصحى والظروف المتصلة به بصفة رئيسية وبكميات قليلة بالمحطتين Su7, Su2طوال
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العام  ،أما البقايا العامة مثل أكياس البالستيك والمناديل الورقية فقد وجدت بكميات قليلة بالمحطات Su9
& ( Su5aطوال العام) أما البقايا الضارة مثل قطع الحديد  ,الزجاج  ,معلبات األغذية ومواد البناء.......
فقد وجدت بكميات قليلة فى المحطات ( Su7b, Su7, Su3طوال العام)

 نوعية مياه البحر األحمر وخليجي السويس والعقبة:
أوالً :القياسات الفيزيائية.

 جاء تركيز االكسجين الذائب ( )DOاعلى من الحد األدنى المسموح به عالمياً ( 4ملجم /لتر) ويعد هذا
دليالً على جودة المياه ،وسجلت أعلى قيمة ( 9,89ملجم/لتر) واقل قيمة (9ملجم/لتر) وفيما يلي شكل

بياني رقم ( )8يوضح تركيز االكسجين الذائب على طول ساحل البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة
خالل عام . 6189

شكل رقم ( )1تركيز االكسجين الذائب في مياه البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة خالل عام 9112

 جاءت درجة حرارة المياه طبيعية خالل عام  6189كما لوحظ عدم وجود تلوث حراري في مواقع الرصد
المختلفة.

 سجل األس الهيدروجيني ( )pHوملوحة المياه تركيزات متجانسة وشهدت تغيرات محدودة وغير
ملموسة ،حيث كان المتوسط العام لألس الهيدروجيني لكل من خليج السويس ،خليج العقبة والبحر

األحمر( ) 1,82( ،)1,89( ، )1,84على الترتيب.

 أما ملوحة المياه جاء المتوسط العام لها (48,24جم /لتر )41,62(،جم /لتر )41,46 (،جم /لتر)
لكل من خليجي السويس والعقبة والبحر االحمر.

ثانياً :القياسات البكتريولوجية:

يتم قياس كل من بكتريا القولون الكلية وبكتريا االيشرشياكوالي وبكتريا القولون السبحية بغرض تحديد

مدى تأثر المياه بوجود تلوث برازي ،كما أن وجود هذه البكتريا فى المياه الطبيعية يدل على إحتمال وجود
مسببات األمراض البكتيرية (الكولي ار  ،السالمونيلال  ،الشيجيال  )..... ،والفيروسية (فيروسات اإلسهال ،

النزالت المعوية  )....،والطفيلية (البلهارسيا  ،الدوسنتاريا األميبية  ).....،فى هذه المياه.

تم عمل التحاليل البكتريولوجية لعدد ثمانيه وعشرون موقع رصد بزيادة موقعين رصد على العدد

االجمالي وذلك بواقع 81موقع رصد على ساحل خليج السويس 9 ،مواقع رصد على ساحل البحر االحمر و2

مواقع رصد على ساحل خليج العقبة.
ك /أحمد حسن – مدير إدارة نوعيه مياه البحر المتوسط

وقد حددت المعايير المصرية واالوروبية انه ال يجب ان تزيد أعداد بكتريا القولون الكلية عن  011ميكروب لكل

 811مل مياه ،وكل من بكتريا االيشرشياكوالي وبكتريا القولون السبحية عن  811ميكروب لكل  811مل مياه.

وبمقارنة نتائج الرصد خالل عام  6189بتلك المعايير تبين ما يلي:

جاءت نتائج الرصد البكتيري جيدة في جميع مواقع رصد البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة ،وغير متعدية

للحدود المسموح بها فى أي محطة من المحطات وتوضح األشكال رقم ( )1،6العد االحتمالي لكل من بكتريا

القولون الكلية ،بكتريا االيشيرشياكوالي والبكتريا الكروية السبحية على طول ساحل البحر األحمر وخليجي
السويس والعقبة خالل عام . 6189

شكل رقم ( )9العد البكتيري لبكتريا القولون الكلية في مياه البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة خالل عام 9112

شكل رقم ( )3العد البكتيري لبكتريا االيشرشياكوالي وبكتريا القولون السبحية في مياه البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة خالل عام 9112

ثالثاً :القياسات الهيدروكيميائية:
تم دراسة المستويات المختلفة للعديد من المتغيرات الهيدروكيميائية مثل الكلورفيل_أ ،المواد العالقة ،الشفافية
،األمالح المغذية ،المواد العضوية ،العناصر الثقيلة و الهيدروكربونات البترولية وجاءت النتائج كما يلي-:
الكلوروفيل_أ  ،المواد العالقة والشفافية:

 سجل الكلوروفيل– أ بجميع محطات الرصد تركيزات قليله ومتقاربة جدا باستثناء موقع الرصد Re14
حيث سجلت تركيز قدره  4,12ميكروجرام/لتر وهذا يعتبر تركيز عالي نسبياً إذا ماقورن بباقي المحطات
وذلك يرجع إلي وجود العديد من الطحالب في تلك المحطة مما يساعد في زيادة تركيز الكلورفيل–أ .

 وقد سجلت المواد العالقة الكلية تركيزات متقاربة جدا .
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شكل رقم ( )4تركيز كل من المواد العلقة الكلية والكلوروفيل_أ في مياه البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة خالل عام 9112

االمونيا  ،NH4-Nالنترات :NO3-N

 أشارت نتائج النيتروجين من االمونيا والنترات بخليج السويس  ،حيث تراوح التركيز بين (- 24.93
 231.30ميكروجرام/لتر امونيا) بمتوسط ( 65.06ميكروجرام/لتر امونيا) 169.30- 30.33(،
ميكروجرام/لتر نترات) بمتوسط  ) 57.76ميكروجرام/لتر نترات) اما النيتروجين الكلى (العضوى +

الغير عضوى) تراوح بين (6,681-1,90ملجم/لتر)بمتوسط (8,621ملجم/لتر).

 أشارت نتائج النيتروجين من االمونيا والنترات بخليخ العقبة  ،حيث تراوح التركيز بين (-69,6
19,90ميكروجرام/لتر امونيا) بمتوسط (  18,09ميكروجرام/لتر امونيا) ،

(61,22-81,149

ميكروجرام/لتر نترات) بمتوسط ) 82,61ميكروجرام/لتر نترات) اما النيتروجين الكلى (العضوى +

الغير عضوى) تراوح بين (8,14-8,19ملجم /لتر) بمتوسط (8,81ملجم/لتر).

 أشارت نتائج النيتروجين من االمونيا والنترات بالبحر األحمر  ،حيث تراوح التركيز بين (-61,1
49,29ميكروجرام/لتر امونيا) بمتوسط ( 16,12ميكروجرام/لتر امونيا) 96,91-66,9( ،

ميكروجرام/لتر نترات) بمتوسط ) 09,96ميكروجرام/لتر نترات) اما النيتروجين الكلى (العضوى +

الغير عضوى) تراوح بين (8,11-8,12ملجم /لتر)بمتوسط (8,18ملجم/لتر).
الفوسفات الفعال :PO4-P

 تراوحت قيم تركيز الفوسفات الفعال في كل من خليجي السويس والعقبة و البحر االحمر بين (-81,4
61,69ميكروجرام/لتر) بمتوسط ) 81,90ميكروجرام/لتر)

 81,104-84,6( ،ميكروجرام/لتر)

بمتوسط ) 82,48ميكروجرام/لتر)  61,92-81,11( ،ميكروجرام/لتر) بمتوسط
80,62ميكروجرام/لتر)

علي التوالي .
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 االكسجين المستهلك كيميائي ًا ( ،)CODاالكسجين المستهلك حيوي ًا ()BOD

 تراوح تركيز االكسجين المستهلك كيميائي ًا ( )CODفي مياه كل من خليجي السويس والعقبة و البحر
االحمر بين ( 69,98- 66,11ملجم/لتر) 11-81,11( ،ملجم/لتر)62,0-84,84 ( ،ملجم/لتر)
على التوالي.

 اما االكسجين المستهلك حيوياً فتراوح بين (6,08-8,41ملجم/لتر)1,98-1,99(،ملجم/لتر)،
( 1,84-8,16ملجم/لتر) على التوالي.
العناصر الثقيلة

 سجلت العناصر الثقيلة (الحديد ،المنجنيز ،النحاس ،الزنك ،الكروم ،النيكل،الكادميوم ،الرصاص،

الزئبق) في مياه البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة تركيزات اقل من الحدود المسموح بها عالمي ًا ،
حيث كان متوسط التركيز (-6,00–1,48–6,90–1,98–9,11–6,16–0,90–61,2
1,1184ميكروجرام/لتر) على التوالي.

الهيدروكربونات البترولية الكلية

 اوضحت نتائج الهيدروكربونات البترولية الكلية ان مستويات التركيز في خليج العقبة اقل منها في البحر
االحمروخليج السويس "إال انها في الحدود المسموح بها للهيدروكربونات البترولية"  ،وقد يرجع ارتفاع
التركيز في بعض محطات الرصد في البحر االحمر وخليج السويس لقربهما من حقول البترول  ،وجاء

متوسط التركيز في كل من خليجي السويس والعقبة و البحر االحمر (–1,19 –6,00

8,99ميكروجرام /لتر).

وطبقاً لنتائج التقرير السنوي لعام  6189وجد أن تأثير الصرف الخارجى أو النشاط البشرى مازال محدودًا
على مستويات كل من هذه المتغيرات وأن نوعية مياه البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة تحافظ على
طبيعتها وصحتها.
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ملحق ( )8أسماء المحطات ورموزها
 مناطق رصد سواحل البحر األحمر وخليجي السويس والعقبة
الموقع

اسم االموقع

خطوط الطول

خطوط العرض

Su 1

السويس –دخل قناة السويس الجنوبي( بور توفيق)

16 16 88

69 09 89

Su 1 a

السويس –الشاطئ العام لمدينة السويس (بكتريا فقط)

16 16 1

1

69 09

Su 1 b

السويس –منطقة الكابنون ( بكتريا فقط)

16 69 81

69 02 60

Su 2

السويس –أمام ساحل معهد علوم البحار بالسويس

16 61

69 00 61

18

Su 3

فى منطقة مينا الصيد بعتاقة

16 61 10

69 06

Su 4

شمال العين السخنة

16 40 80

69 61 81

Su 5a

ميناءالعين السخنة

86

16 42

81

69 80

Su 5

العين السخنة

86

16 49

81

69 81

Su 7

راس غارب – ساحل جنوب المدينة ناحية حقول البترول

11 0 49

61 66 21

Su 9

راس شقير-اما الميناء

11 82 08

61 1 2,0

Su13

الطور -الشاطئ العام للمدينة خارج منطقة المد

11 12 11

61 84 10

Re 4a

الغردقة

11 40 41

69 81 19,0

Re 4

الغردقة -أمام شيراتون الغردقة

11 01 41

69 88 19,0

Re 7

سفاجا -الساحل الشمالي للمدينة

11 02 81

62 49 10

Re 8

سفاجا -اما شركة فوسفات البحر األحمر

1 61

14

62 11 61

Re 10

الحمراوين -شمال الميناء

86 0

14

80 9

62

Re 11

القصير -أمام منطقة استخراج الفوسفات

14 81 80

86 80

62

Re 12

القصير -أمام ميناء الفوسفات

14 84 11

1 11

62

Re 14

مرسي علم -أمام الميناء خارج منطقة المد

14 04 86

4 28

60

Re 15

بئر شالتين – أمام ميناء صيد األسماك

10 12 41

9 81

61
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Aq 1

شرم الشيخ ( محمية راس دمحم)

14 86 08

69 49 41

تابع مناطق رصد سواحل البحر األحمر وخليجي السويس والعقبة:
الموقع

اسم االموقع

خطوط الطول

خطوط العرض

Aq 2

مدخل ميناء شرم الشيخ

14 82 0

69 08 16

Aq 3

داخل ميناء شرم الشيخ

14

14 86

11 86

69

Aq 5

نخلة التل  -فى منطقة المحمية

14 60 08

61 88 40

Aq 8

راس نوبار – خارج منطقة المد

14 11 41

61 06 04

Aq 11

نويبع (مرسى مكيلبة) -فى منطقة المحمية

14 41 12

69 61 11
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