وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
الإدارة المركزية لنوعية المياه
الإدارة العامة لنوعية مياه البحر

تقرير حالة البيئة
البحر الاحمر خلال عام 0261

برنامج المعلومات والرصد
البيئي

 6.1نوعية المياه بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة:
نظ اًر ألن الدراسات السابقة للخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه الساحلية للبحر األحمر وخليجى السويس والعقبة
كانت محدودة للغاية ،كما أن النتائج الغير مباشرة لإلقتصاد فى المصايد والمعامالت السياحية تتأثربدرجة تدهور

الظروف البيئية فإن برنامج رصد نوعية مياه البحر االحمر وخليجى السويس والعقبة الذى بدأ عام  8991تضمنت
أهدافه مايلى:

 تحديد القيمة الجمالية للمناطق الساحلية وحمايتها وتنميتها من جهة وزيادة الدخل القومى منها من جهة أخرى.
 إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن الوضع لبيئى للمنطقة الساحلية تعتمد على نظام الكفاءة والجودة ويمكن
اإلعتماد عليها فى اإلدارة البيئية لهذه المناطق.
قام معهد علوم البحار والمصايد بتنفيذ أربع رحالت حقلية خالل عام 1086لرصد نوعية المياه بسواحل البحر

األحمر وخليجى السويس والعقبة بصفة موسمية فى ( )11محطة رصد تغطى كافة األنشطة السكانية والتنموية

بواقع ( )1محطات على ساحل البحر األحمر و( )1محطات على خليج السويس و( )6محطات على خليج
العقبة.ويوضح الجدول رقم ( )1-6رموز وأسماء المحطات على طول ساحل البحر األحمر وخليجى السويس
والعقبة.
جدول ( )2-6محطات الرصد على ساحل البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة
خليج السويس
االسم)خليج السويس)
السويس –قناة السويس
الجنوبى( بور توفيق)

السويس–أمام ساحل معهد
علوم البحار بالسويس

البحر األحمر
الرمز
SU1
SU2

فى منطقة مينا الصيد بعتاقة

SU3

ميناء العين السخنة

SU5-a

العين السخنة

SU5

أرسغارب–جنوب المدينة
(حقول البترول)

SU7

االسم (البحر األحمر)
الغردقة– أمام شيراتون
الغردقة

سفاجا– الساحل الشمالى
للمدينة
سفاجا– أمام شركة فوسفات
البحر األحمر
الحمراوين– شمال الميناء
القصير– أمام منطقة
إستخراج الفوسفات
القصير– أمام ميناء
الفوسفات

خليج العقبة
الرمز

االسم (خليج العقبة)

الرمز

RE4

شرم الشيخ (محمية أرس دمحم)

AQ1

RE7

مدخل ميناء شرم الشيخ

AQ2

RE8

داخل ميناء شرم الشيخ

AQ3

RE10

نخلة التل – فى منطقة المحمية

AQ5

RE11

أرس نوبار – خارج منطقة المد

AQ8

RE12

نويبع (مرسى مكيلبة)– فى
منطقة المحمية

AQ11

أرس شقير– أمام الميناء
الطور– الشاطئ العام للمدينة
خارج منطقة المد

SU9

SU13

مرسى علم– أمام الميناء
خارج منطقة المد

بئر شالتين – أمام ميناء
صيد األسماك

RE14

RE15

خريطة ( )2 -6مواقع المحطات الخاصة برصد نوعية مياة البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة

وجاءت نتائج رصد نوعية مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة خالل عام 1086كما يلى:
.1

القياسات الفيزيائية:

أ .كانت قيم الـ pHدائما فى الجانب القلوى الضعيف وهى دائم ًا مستقرة وثابتة تقريباً ،وجاء متوسط قيم الـpH

فى مياه خليج السويس ( )1.81والبحر األحمر ( )1.10وخليج العقبة ( .)1.18كانت قيم الـ pHمتقاربة
فى جميع فصول السنة.

ب .أوضحت التغيرات فى درجة ح اررة المياه عدم وجود تقسيمات ح اررية )(no thermal stratification
بسبب ضحالة العمق على خط الساحل لمنطقة الدراسة فقد كانت اعلى قيمة خالل شهر نوفمبر واقل قيمة
خالل شهر ابريل وتراوحت القيم المطلقة لدرجات ح اررة بين ( 10.08 – 81.61درجه مئويه) لخليج

السويس ،وبين ( 10.10 – 10.01درجه مئويه) لخليج العقبة ،وبين ( 16.60 –89.90درجه مئويه)
للبحر األحمر.

إرتبطت التغيرات الكبيرة فى درجة الح اررة بشكل تام بالظروف الموسمية بينما ترتبط التغيرات الطفيفة بعوامل أخرى
مثل حركة األمواج والظروف الهيدروديناميكية الخاصة باإلضافة إلى وقت جمع العينات.
سجلت قيم الملوحة تغيرات محدودة بمناطق الدراسة المختلفة .حيث تراوحت متوسطات تركيزات الملوحة لعام 1086
بين ( 01.00 – 00.60جم/لتر) لخليج السويس ،وبين ( 00.09 – 19.06جم/لتر) لخيج العقبة ،وبين (– 19.16
 08.86جم/لتر) للبحر األحمر .تتزامن التغيرات الطفيفة لقيم الملوحة بصفة رئيسية مع التأثير المحدود لمصادر المياه
العذبة فى مناطق الدراسة المختلفة وبالتالى فإن توزيع الملوحة يعتمد أساساً على حركة المياه لكل من هذه المناطق.

وفيما يلى شكل رقم ( )88-6يوضح توزيع متوسط تركيز الملوحة على طول ساحل البحر األحمر وخليجى السويس
والعقبة لعام1086

شكل ( )11-6توزيع متوسط تركيز الملوحة على طول ساحل البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة لعام2016

ج .وصلت الشفافية إلى كامل عامود المياه لمختلف مناطق ساحل البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة
بإستثناء المنطقة الشمالية من خليج السويس ومنطقة رأس غارب ومحطة رأس شقير.
د .يعتبر األكسجين الذائب واحداً من أهم وأفضل المتغيرات البيئية لتحديد كتل المياه المختلفة وتقييم درجة
التلوث فى البيئة المائية .عموماً ال يوجد تغيرات ملحوظة فى التوزيع الرأسى لألكسجين الذائب فى المياه
الساحلية لمناطق الدراسة المختلفة .والصورة العامة تبين أن المياه ذو محتوى عالى من األكسجين الذائب

وجيدة التهوية مع إتجاه لنقصان طفيف فى محتوى األكسجين الذائب مع زيادة العمق .ففى خليج السويس
تراوح متوسط لتركيز األكسجين الذائب بين ( 1.1–6.85ملجم/لتر) ،وفى البحر األحمر بين (–6.88
6.90ملجم/لتر) ،وفى خليج العقبة بين ( 0.5 –6.1ملجم/لتر) وبذلك جاءت جميع قيم األكسجين الذائب
أعلى من الحد األدنى المسموح به عالمياً ( 0ملجم/لتر) ،وفيما يلى شكل رقم ( )81-6يوضح متوسط
تركيز األكسجين الذائب فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة

شكل ( )12-6توزيع متوسط تركيز األكسجين الذائب فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة لعام2016

.2

القياسات البكتريولوجية

يتم قياس كل من بكتريا القولون الكلية النموذجية وبكتريا اإليشرشياكوالى وبكتريا القولون السبحية بغرض

تحديد مدى تأثر المياه بوجود تلوث برازى ،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.
بصفة عامة فقد أظهرت التحاليل البكتريولوجية لعدد ( )0رحالت على مدار عام  1086أن مستويات العد

البكتيرى على الشواطئ المصرية لخليجى السويس والعقبة و البحر االحمر تعدت الحدود المسموح بها
فىبعض المحطات فى رحلة أو أكثر على مدار العام وكذلك فى نوع أو أكثر من أنواع البكتريا ،كما هو
موضح باألشكال رقم ( )85-6( ، )80-6( ، )81-6والمحطات هى كما يلى:

خليج السويس

( Su1a السويس  -شاطئ ركس) سجلت أعداد بكتيرية تفوق الحد المسموح به لبكترياالقولون السبحية
فقط حيث سجلت ( 110ميكروب لكل  800مل) فى الصيف و( 180ميكروب لكل  800مل) فى

الخريف بمتوسط سنوى قيمته ( 810ميكروب لكل  800مل) وذلك النها تتأثر بالنشاط البشرى من

اإلستحمام وبعض الرياضات المائية لرواد الشاطئ من سكان مدينة السويس ووجود بعض ملوثات
الصرف الصحى قريبة من هذة المنطقة .


(Su3السويس– ميناء األدبية) وقد سجلت أعداد بكتيرية تفوق الحد المسموح به لبكترياالقولون

السبحيةحيث سجلت ( 150ميكروب لكل  800مل) فى فصل الربيع النها تتأثر بنشاط الميناء وأعداد
سفن الشحن الراسية على أرصفة الميناء -اما المتوسط السنوى فلم يتخطى الحد المسموح به.

( Su7 رأس غارب – المدينة) وقد سجلت أعداد د بكتيرية تفوق الحد المسموح به فى فصل الشتاءلكل
من بكتريا االيشرشياكوالي حيث سجلت ( 100ميكروب لكل  800مل) وبكترياالقولون السبحيةحيث

سجلت ( 100ميكروب لكل  800مل)وهى مصاحبة دائما للتلوث الناتج عن صب بعض مصبات

مخلفات الصرف الصحى الغير معالج لمدينة رأس غارب مباشرة فى مياه البحر -اما المتوسط السنوى

فلم يتخطى الحد المسموح به.

خليج العقبة

( Aq2 شرم الشيخ  -الميناء) سجلت أعداد بكترية تفوق الحد المسموح به لكل من
بكترياااليشرشياكواليحيث سجلت ( 800ميكروب لكل  800مل)فى الربيع وبكترياالقولون السبحيةحيث

سجلت ( 811ميكروب لكل  800مل)صيفا وسجلت ( 815ميكروب لكل  800مل) فى الخريف وذلك

لتأثرها بنشاط ميناء شرم الشيخ البحرى -اما المتوسط السنوى فلم يتخطى الحد المسموح به.

(Aq5 دهب) سجلت أعداد بكترية تفوق الحد المسموح به لبكترياالقولون السبحيةحيث سجلت (150

ميكروب لكل  800مل)فى الصيف وسجلت ( 811ميكروب لكل  800مل) فى الخريف بمتوسط

سنوى ( 815ميكروب لكل  800مل)وذلك لتأثرها بوجود بعض االنشطة السياحية من اإلستحمام
والغطس وبعض الرياضات المائية بالقرب من مكان جمع العينة.

(Aq8 نويبع – الصيادين) سجلت أعداد بكترية تفوق الحد المسموح به لبكترياااليشرشياكوالي حيث
سجلت ( 810ميكروب لكل  800مل) فى الربيع فقط وذلك لتأثرهابنشاط ميناء نويبع القريب كما لوحظ
إستحمام بعض الخيول ووجود بعض الكالب فى مكان جمع العينة-اما المتوسط السنوى فلم يتخطى

الحد المسموح به.

البحر االحمر

مستويات التلوث البكتيرى على الشواطىء المصرية للبحر االحمر لعام  1086كانت مقبولة وفى الحدود

المسموح بها فى معظم أوقات السنة بينما سجل فقط عدد  8محطة ( )Re7من بين  1محطات .

* (Re7س ــفاجا -خل ــيح س ــومة)وق ــد س ــجلت أع ــداد بكتري ــة تف ــوق الح ــد المس ــموح ب ــه بنس ــبة قليل ــة لك ــل م ــن
بكترياالقولون الكلية حيث سجلت ( 580ميكروب لكل  800مل)شتاءاوبكترياااليشرشـياكوالي حيـث سـجلت

( 180ميكروب لكل  800مل)شتاءا وبكتريا القولون السبحيةحيث سجلت ( 160ميكروب لكل  800مل)

ص ــيفا وس ــجلت ( 180ميك ــروب لك ــل  800م ــل) ش ــتاءا وس ــجلت ( 150ميك ــروب لك ــل  800م ــل) فـ ـى

الخريف وذلك لتأثرها بالنشاط السياحى -اما المتوسط السنوى فلم يتخطى الحد المسموح به .

شكل رقم ( )11-6مقارنة بين قيم العد البكتيرى لبكتريا القولون الكلية فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة
خالل األربع رحالت لعام 2016

شكل رقم ( )11-6مقارنة بين قيم العد البكتيرى لبكتريا األيشرشياكوالى فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة
خالل األربع رحالت لعام 2016

شكل رقم ( )11-6مقارنة بين قيم العد البكتيرى لبكتريا القولونالسبحية فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة
خالل األربع رحالت لعام 2016

.1

القياسات الكيميائية
تضــمنت المتغي ـرات الكيميائيــة المقاســة خــالل فت ـرة الد ارســة الحاليــة كــل مــن الكلورفيــل-أ و الم ـواد العالقــة الكليــة
والش ــفافية واألموني ــا والنيتريت ــات والنتـ ـرات والنيت ــروجين الكلــى والفوس ــفور النش ــط والكل ــى باإلض ــافة إل ــى الس ــليكات
الفعالة .وقد إتضح من النتائج التى تم الحصول عليها خالل عام  1086ما يلى:

أ.

األمونيا :NH4-N
وجدت األمونيا عند مستويات مرتفعة نسبياً فى مياه خليج السويس للمحطات معهد علوم البحار والمصايد

بالسويس ( )Su2و منطقة عتاقة ( )Su3وتراوح متوسط تركيز األمونيا فىمحطات شمال خليج السويس بين
( 0.50 –0.00ملجم/لتر) وباقى محطات خليج السويس بين ( 0.05 – 0.01ملجم/لتر) .حيث كانت
مستويات األمونيا غالباً عالية فى معظم محطات المنطقة الشمالية مقارنة بالمنطقة الجنوبية كما هو موضح
بالشكل رقم (.)86-6

كما جاءت مستويات األمونيا عموماً فى مياه خليج العقبة والبحر األحمر منخفضة حيث تراوح متوسط التركيز

بهما ( 0.00 – 0.01ملجم/لتر) 0.01 –0.08( ،ملجم/لتر) على التوالى.

ويرجع العامل الرئيسى المسؤول عن توافر األمونيا فى البيئة البحرية هو التأثير البشرى وبالتالى تحلل المواد

العضوية كما هو الحال فى المنطقة الشمالية من خليج السويس.

شكل رقم ( )16-6متوسط تركيز األمونيا فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة لعام2016

ب.

النترات :NO3-N
جاء تركيز النترات منخفض فى معظم محطات رصد خليح العقبةوالبحر األحمر حيث تراوح التركيز لعام

 1086بين (0.05–0.08ملجم/لتر)0.11–0.02(،ملجم/لتر) على التوالى ،كما هو موضح بالشكل رقم (-6
 .)80كما أظهر نمط توزيع النترات فى خليج السويس أن الجزء الشمالى إستمر فى اإلرتفاع النسبى عن الجزء
الجنوبى حيث سجلت محطة ( )SU2السويس –أمام ساحل معهد علوم البحار بالسويس أعلى تركيز (0.01

ملجم/لتر) ،وتراوح تركيز النترات فى خليج السويس لعام  1086بين ( 0.01 –0.080ملجم/لتر).

شكل ( )11-6متوسط تركيز النترات فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة لعام 2016

ج.

النيتريت :NO2-N

في مياه البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة خالل االربع رحالت لعام 2011

يعتبر النيتريت مركب من مركبات النيتروجين غير العضوى وهو فى الغالب مركب غير مستقر بسبب موقعه
المتوسط بين عمليات أكسدة األمونيا وأختزال النترات.

خالل الدراسة الحالية ناد اًر ما كان يوجد مركب النيتريت بكميات قابلة للقياس فى المواقع المختلفة على طول
ساحل البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة ،بإستثناء المنطقة الشمالية من خليج السويس .حيث تراوح

متوسط تركيز النيتريت لعام  1086بين ( 0.20 – 0.0021ملجم/لتر) لخليج السويس ،بين (– 0.002

 0.001ملجم /لتر) لخليج العقبة ،وبين ( 0.0041– 0.0021ملجم/لتر) للبحر األحمر.
د.

النيتروجين الغير العضوى الذائب :DIN
أشارت النتائج أن مستويات النيتروجين فى المركبات غير العضوية منخفض جداً فى المياه الساحلية للبحر
األحمر وخليجي السويس والعقبة فى جميع مناطق الدراسة فيما عداً الجزء الشمالى من خليج السويس حيث
تراوحت قيم النيتروجين غير العضوى الذائب بين (1.44 –0.12ملجم/لتر) لخليج السويس ،وبين (– 0.01
وبناء على هذه النتائج يمكن
0.08ملجم/لتر) لخليج العقبة ،وبين (0.11 –0.011ملجم/لتر) للبحر األحمر.
ً
تصنيف ساحل البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة كونها قليلة إلى متوسطة الوفرة الغذائية ( Oligotrophic
 ، )to Miso trophicأما الجزء الشمالى من خليج السويس هى المناطق الوحيدة التى تعرضت إلى تركيزات
عالية نسبياً من األشكال المختلفة للنيتروجين غير العضوى إلى حد يجعل مياهها تصنف على أنها ذات وفرة
غذائية مرتفعة ( )Eutrophicمما يعكس الدور الفعال لمياه الصرف الصحى وصرف نفايات الصناعية السائلة
إلثراء هذه المناطق باألمالح المغذية المختلفة.

ه.

النيتروجين الكلى:TN
سجل تركيز النيتروجين الكلى تباين فى مختلف مواقع الرصد ،كما جاء التركيز منخفض فى خليج العقبة وجميع
محطات البحر األحمر بينما سجل النيتروجين الكلى تركيزات عالية فى الجزء الشمالى من خليج السويس
ومعظم محطات الجزء الجنوبى من خليج السويس كما هو موضح بالشكل رقم ( ،)81-6وقد يرجع ذلك لكثرة
األنشطة فى تلك المناطق .تراوحت قيم النيتروجين الكلى بين ( 1.08 –0.01ملجم/لتر) لخليج السويس ،وبين

(0.82 – 0.11ملجم/لتر) لخليج العقبة ،وبين ( 1.04 – 0.16ملجم/لتر) للبحر األحمر.

بناءاً على قيم المتوسط السنوى للنيتروجين الكلى ،والفارق الكبير بين الـنيتروجين غير العضوى الذائب
واليتروجين الكلى فى مختلف مناطق الدراسة هو فى المقام األول يرجع إلى زيادة النيتروجين فى الصور
العضوية والعالقة والتى تتفق مع المفهوم العام لحركة وديناميكية العوالق النباتية ،حيث أن سرعة إستهالك كال

من األمونيوم والنترات والنيتريتات بواسطة العوالق النباتية وغيرها من مكونات السلسلة الغذائية تكون كبيرة .وفى
نفس الوقت فان معدل إستهالك صور النيتروجين العضوى بواسطة الكائنات المائية يسير بصورة أبطأ بكثير من

إستهالك صور النيتروجين غير العضوى باإلضافة إلى أن بعض المواد العضوية التى تحتوى على النيتروجين
تقاوم التأكل بواسطة البكتريا وتبقى فى الماء أو تغوص إلى القاع.

شكل ( )18-6متوسط تركيز النيتروجين الكلى فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة لعام 2016
في مياه البحر االحمر وخليجي السويس والعقبة خالل االربع رحالت لعام 2011

الفوسفات النشط :PO4-P
عنصر الفوسفور من العناصر التى تمتص بسرعة كبيرة بواسطة الطحالب والبكتريا ،وهذا يمكن أن يفسر السبب

الرئيسى لوجود الفوسفور فى مياه البحر مرتبطاً بالكائنات الحية.

جاء تركيز الفوسفات النشط فى معظم محطات رصد البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة منخفضة جدًا،

لدرجة أن تركيزاته قاربت من التالشى أو أصبحت أقل من حساسية الجهاز وتراوح متوسط تركيز الفوسفات

النشط لعام  1086بين ( 0.061 – 0.0010ملجم/لتر) لخليج السويس ،وبين ( 0.000 – 0.000ملجم/لتر)
لخليج العقبة ،وبين ( 0.006 – 0.001ملجم/لتر) للبحر األحمر.
و.

الفوسفور الكلى:TP
سجل التوزيع الجغرافى للفوسفور الكلى لعام  1086مستويات مختلفة نسبياً ،حيث تراوحت قيم تركيز الفوسفور

الكلى بين ( 0.811 – 0.015ملجم/لتر) لخليج السويس ،وبين ( 0.010 –0.081ملجم/لتر) لخليج العقبة،
وبين (  0.85 – 0.080ملجم/لتر) للبحر األحمر ،كما هو موضح بالشكل رقم (.)89-6
وإعتماداً على المتوسطات السنوية لكل من الفوسفور الفعال والفوسفور الكلى نجد أن الفوسفور الفعال أقل فى
تركيزه من الفوسفور الكلى للمياه الساحلية ،مما يعنى أن الفوسفور العضوى والمعلق يمثالن الجزء األكبر من
صور الفوسفور فى المياه لمعظم مناطق الدراسة المختلفة.

شكل( )11-6متوسط تركيز الفسفور الكلى فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة خالل االربع رحالت لعام 2016

ز.

السليكات النشط :SiO4
إستخدمت السليكات الفعالة كمؤشر جيد يمكن اإلستدالل من خالله على معرفة وجود صرف لمياه عذبة إلى
مناطق الدراسة من عدمه ،كما أنها عنصر غذائى أساسى يدخل فى بناء أجسام الدياتومات والتى تعتبر الحلقة
األولى من حلقات السلسلة الغذائية بالبيئة البحرية.

عموماً فإن التوزيع الجغرافى والزمنى لمحتوى السليكات الفعالة فى مناطق الدراسة يتغير من منطقة إلى أخرى

خالل فترة الدراسة ،حيث تراوح تركيز السليكات بين ( 0.55–0.011ملجم/لتر) لخليج السويس ،وبين (–0.06
 0.16ملجم/لتر) لخليج العقبة ،وبين ( 0.80–0.06ملجم/لتر) للبحر األحمر.
ح.

الكلوروفيل_أ و المواد العالقة:
إستخدم الكلورفيل_أ الموجود فى الهائمات النباتية كصبغة أساسية يمكن اإلستدالل من خاللها على مستوى
النشاط الحيوى بالمياه الساحلية.

حيث سجلت تركيزات الكلورفيل_أ فى الجزء الشمالى من خليج السويس القريبة من المناطق الحضرية
والصناعية فى مدينة السويس قيم أعلى نسبياً من تلك المحطات الواقعة فى الجزء الجنوبى من خليج السويس،
ويتبن هذا من القيم المطلقة التى سجلت فى خليج السويس والتى تراوحت بين (8.80 – 0.10ميكروجرام/لتر)

للجزء الشمالى لخليج السويس ،وكانت بين ( 0.51 – 0.80ميكروجرام/لتر) للجزء الجنوبى لخليج السويس.

واعتمادا على المتوسط السنوى لتركيز الكلورفيل-أ بخليج السويس فقد لوحظ زيادة نسبية لمحتواه بالمحطة Su1

(متوسط سنوى 8.80ميكروجرام/لتر)بالمنطقة Aو Su81الطور– الشاطئ العام للمدينة (متوسط سنوى 0.51
ميكروجرام/لتر) بالمنطقة  .Bويرجع ذلك بال شك الى وجود مصادر غنية باالمالح المغذية تصب من خالل

النفايات السائلة غير المعالجة فى هذه المناطق على مدار العام وبذلك توفر الظروف المناسبة لنمو العوالق
النباتية.
وقد ظهر إنخفاض واضح لتركيز الكلوروفيل_أ فى جميع محطات البحر األحمر وخليج العقبة ،حيث تراوح
التركيز بين ( 0.11 – 0.81ميكروجرام/لتر) لخليج العقبة ،وبين ( 0.16 – 0.86ميكروجرام/لتر) للبحر
األحمر.

ومن خالل الدراسة وجد أن هناك عالقة بين محتوى المواد العالقة وباقى العناصر األخرى (محتويات
النيتروجين ،الفوسفور ،السيليكات والكلوروفيل_أ) وهذا يعكس الدور الغير مباشر للمواد العالقة فى البيئة
البحرية ،كما تراوح تركيز المواد العالقة فى مياه خليج السويس وخليج العقبة والبحر األحمر لعام  1086بين

( 15.09–80.16ملجم/لتر) 81.01–85.01( ،ملجم/لتر) 10.10–86.55( ،ملجم/لتر) على التوالى.
ويوضح الشكل رقم ( )10-6العالقة بين متوسط تركيز الكلوروفيل_أ والمواد العالقة لعام .1086

شكل ( )20-6متوسط تركيز كل من الكلوروفيل_أ والمواد العالقة فى مياه البحر األحمر وخليجى السويس والعقبة لعام 2016

وإستناداً إلى قيم المتوسط السنوى ،للمقارنة بين الظروف البيئية المختلفة والسيما المتغيرات الخاصة بالوفرة

الغذائية) (Eutrophicationفى مختلف مناطق الدراسة لتقييم أى السمات المميزة فى السنوات -8991

1086وعما إذا كان هناك إتجاهات متغيرة تتحكم فىنوعية المياه وقد أتضح من هذه المقارنات ما يلى:


منطقة شمال خليج السويس (المنطقة :)A

 زيادة ملحوظة فى تركيز كل من النيتريتات و السيليكات الفعالة و النيتروجين غير العضوى الذائب و
النيتروجين الكلى مقارنة بالعام السابق.

 نقصان ملحوظ فى تركيز االمونياعن العام السابق .
 زيادة طفيفة فى تركيزكل من النترات  ،الفوسفورالنشط والفوسفور الكلى مقارنة بالعام السابق.
 نقصان طفيف فى تركيز كل من الكلورفيل-أ والمواد العالقة الكلية عن العام السابق .

 منطقة جنوب خليج السويس (المنطقة :)B
 زيادة ملحوظة فى تركيز السيليكات الفعالة والنيتروجين الكلى مقارنة بالعام السابق.

 زيادة طفيفة فى تركيز كل من النترات  ،االمونيا،النيتريتات و النيتروجين غير العضوى الذائب مقارنة
بالعام السابق.
 نقصان طفيف فى تركيز كل من الكلورفيل-أ ،المواد العالقة الكلية،الفوسفورالنشط و الفوسفور الكلى عن
العام السابق .

 فقد وجود تغيرات طفيفة بمستويات كل من هذه المتغيرات بمنطقة جنوب خليج السويس (المنطقة ) B
خالل العام الحالى عن مثيالتها من عام  1025وكذلك بمقارنتها بمثيالتها بمنطقة شمال خليج
السويس (المنطقة  )Aويرجع ذلك إلى قلة التأثير البشرى على المنطقة  Bعن المنطقة .A

 أتضح ان المياه الساحلية من خليج السويس تقع فى إطار الحدود المسموح بها دوليا ً باستثناء منطقة
شمال خليج السويس (المنطقة )Aوالتى سجلت زيادة كبيرة بمستويات النيتروجين غير العضوى.
مالحظات هامة


فى مدينة السويس -شاطئ الكبانون ( )Su1-bبالرغم من ان العـد البكتيـرى مـا زال يفـوق الحـد

المسموح به فى بعض فصول عام  1086اال ان اعـداد البكتريـا تناقصـت و قـد يرجـع سـببها أساسـا

إلي نقل المجزر الذى كان يصـب مخلفاتـه بهـذه المنطقـة وكـذلك تحويـل مصـبات الصـرف الصـحى

التى كانت تصب فى مصرف الكبانون إلى محطات الصرف الصحى

فى مدينة رأس غارب ( )Su7بالرغم من ان العد البكتيرى ما زال يفوق الحـد المسـموح بـه فـى بعـض
فص ــول ع ــام  1086اال ان اع ــداد البكتري ــا تناقص ــت و ق ــد يرج ــع س ــببها إل ــى قل ــة كمي ــات مخلف ــات
الصــرف الصــحى الغيــر معــالج لمدينــة رأس غــارب والتــي تصــب مباشـرة فــى ميــاه البحــر وذلــك نتيجــة

البدء فى عمل شبكة ومحطة صرف صحى للمدينة.



وقد إتضح من هذه المقارنات بخليج العقبة ما يلى:

 زيادة ملحوظة السليكات الفعالة مقارنة بالعام السابق مما يعكس زيادة طفيفة فى نشاط وتأثيراإلنسان على
البيئة البحرية لخليج العقبة،فى حين أنها

ال تزال على

حالتها ذات الوفرة الغذائية الفقيرة

).(oligotrophic

 انخفاض طفيف فى تركيز الكلورفيل-أ وتركيز المواد العالقة الكلية عن العام السابق.
 زيادة طفيفة لكل من األمونياو النيتروجين الكلى عن العام السابق.

 انخفاض ملحوظ النتراتو النيتروجين غير العضوى الذائب و الفوسفور الفعال والفوسفور الكلى مقارنة
بالعام السابق.


وقد إتضح من هذه المقارنات فى محطات البحر األحمر ما يلى:

 انخفاض طفيف فى تركيز الكلورفيل-أ والنيتروجين الكلى عن العام السابق.
 زيادة طفيفة فى تركيز السليكات ودرجة الح اررة عن العام السابق.

 انخفاض ملحوظ لكل من األمونيا ،النترات  ،النيتروجين غير العضوى الذائب و المواد العالقة الكلية
الفوسفور الفعال و الفوسفور الكلى مقارنة بالعام السابق ممايعكس قلة النشاط البشرى على منطقة الدراسة
خالل هذا العام.

