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ك  /محمود صديق

مقدمة:

إيمانا لدور وزارة الدولة لشئون البيئة وإنطالقاً لمسئوليتها للحفاظ على البيئة بوجه عام والبيئة البحرية بوجه
خاص ،ونظ أر لألنشطة التنموية المتزايدة التى تقام على السواحل المصرية سواء كانت زراعية او صناعية أو
سياحية ونظ اًر للزيادة السكانية المتطرده في المدن الساحلية ،فقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة في عام 6991

بالبدء بتنفيذ برنامج المعلومات والرصد البيئي بمنحة من الحكومة الدنماركية.

وينفذ هذا البرنامج أربع رحالت موسمية ( مارس – مايو – يوليو – سبتمبر ) في العام لرصد نوعية مياه البحر

حيث يتم قياس اآلتي-:

 .6الشواهد العينية "" الطقس ،بقع الزيت ،المخلفات الصلبة والخطرة....الخ""،

 .2الظروف الهيدروجرافية مثل "" درجة الحرارة ،االكسجين الذائب ،الملوحة ،التوصيل الكهربي ،األس
الهيدروجيني""،

 .3العد البكتيري (البكتريا القولونية – البكتريا الكروية السبحية – بكتريا االيشيرشياكوالي) حيث تعيش تلك
البكتريا في أمعاء ومعدة اإلنسان والكائنات الحية ووجودها في المياه يعتبر مؤشر لوجود تلوث بالصرف

الصحي ،ويتم مقارنة النتائج بالمعايير األوروبية 6911/والمعايير المصرية  6991/وهي كما يلي-:
 055 خلية 655/مل لبكتريا القولون الكلية النموذجية (.)Total Coli form
 655 خلية 655/مل لبكتريا االيشيرشياكوالي (.)E.Coli

 655 خلية 655/مل لبكتريا القولون السبحية البرازية (.)faecal streptococci

 .4المتغيرات الهيدروكيميائية ( كلوروفيل_أ ،المواد العالقة ،الشفافية) األمالح المغذية (النيتروجين الكلى،
النترات ،النيتريت ،األمونيا ،الفوسفور النشط والفوسفور الكلى والسيلكات الفعالة).

 .0العناصر الثقيلة ( حديد – منجنيز – كروم – نحاس – رصاص – زنك ) وكذلك المبيدات الكلورونية الدالين
على التلوث بمياه الصرف الصناعى والزراعى.

حيث استخدمت كل من هذه المتغيرات كمؤشرات يمكن االستدالل من خاللها على نوعية وجودة المياه الساحلية

والظروف المؤثره عليها فى االوقات واألماكن المختلفة حيث أسفرت نتائج الرصد عن عام  2560عما يلي:
 رصد نوعية مياه البحر المتوسط:

حتى عام  6991لم تكن هناك أى دراسة متكاملة عن حالة نوعية المياه بطول الساحل المصري للبحر المتوسط

ال سيما بعض الدراسات في أماكن متفرقة مثل خليج أبوقير أو الميناء الشرقي أو خليج المكس ،وتعتبر الدراسة

الحالية هي أول دراسة متكاملة تتم بطول الساحل المصري للبحر المتوسط من السلوم الى رفح ،حيث تم التعاقد

مع معهد الدراسا العليا والبحوث بجامعة االسكندرية إلجراء عمليات الرصد وذلك بأخذ عينات المياه لعدد  35موقع

تغطي كافة األنشطة المؤثرة من مناطق التجمعات السكنية والموانئ والشركات الصناعية والقرى السياحية،

باإلضافة لبعض المحطات المرجعية مع التركيز على المناطق التالية:
 مناطق الصناعات مثل منطقة المكس باألسكندرية،
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 المدن الساحلية مثل اإلسكندرية ،دمياط ،بورسعيد والعريش،
 الموانئ مثل ميناء االسكندرية ،دمياط ،بورسعيد والعريش،
 المناطق الساحلية مثل مارينا بغرب االسكندرية،
 نهاية فرعي نهر النيل (فرعي رشيد ودمياط)،

 مناطق المصبات وفتحات البحيرات ( بحيرة مريوط ،البرلس ،إدكو والمنزلة).

وقد قسمت منطقة الدراسة الى اربع قطاعات وهم:

 القطاع الغربي :يمتد من السلوم ( ) Me1إلى مصرف غرب النوبارية (.) Me8
 قطاع اإلسكندرية :يمتد من الهانوفيل ( ) Me9إلى بوغاز المعدية (.) Me25
 قطاع الدلتا :يمتد من رشيد ( ) Me29إلى شرق الجميل (.) Me40

 القطاع الشرقي :يمتد من بورسعيد ( )Me41إلى منطقة رفح (.) Me47a

و يوضح الجدول رقم ( )6أسماء المحطات والرمز الدال عليها.
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جدول رقم ( )6يوضح أسماء ورموز محطات الرصد على ساحل البحر المتوسط

وتوضح الخريطة رقم ( ) 6مواقع الرصد الخاصة بساحل البحر المتوسط.
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خريطة رقم ( )6توضح مواقع المحطات الخاصة برصد نوعية مياه البحر المتوسط

وجاءت نتائج الرصد نوعية مياه البحر المتوسط كما يلي-:
 اوالً :القياسات الفيزيائية:

 .6كانت جميع قيم األس الهيدروجيني ( )PHخالل عام ( )2561خفيفة القاعدية وتقع في المجال الطبيعي لمياه البحر،
وتراوحت القيم بين ( .)1.64 ، 7.16

 .2أوضحت نتائج الرصد ان اقل متوسط لدرجة الحرارة كان في محطة الميناء الغربى بينما أعلى متوسط حرارة كان في
محطة شرق الجميل ،وعموما جاءت درجات الحرارة ممثلة لفصول السنة المختلفة التى تلعب دو اًر هاماً في توزيع
درجات الحرارة خالل العام ،وتراحت درجات الحراره بين ( .) 21.94 ، 24.74

 .3سجلت قياسات الملوحة بمياه البحر المتوسط إنخفاض نسبي أمام مصبات البحيرات الشمالية " مصب بحيرة إدكو
بمنطقة المعدية  ،مصب بحيرة البرلس بمنطقة البرج ومصب بحيرة المنزلة بمنطقة بورسعيد" ،وكذلك امام مصبات دلتا

نهر النيل ( مصب فرع رشيد) وكذلك امام مصب النوبارية وخليج المكس ومحطة كهرباء ابوقير ،ويرجع ذلك نتيجة

تأثر تلك المناطق بالمياه العذبة لنهر النيل او شبه المالحة للبحيرات .وجاءت باقي قياسات الملوحة طبيعية لمياه

البحر حيث تراوحت القيم لعام  2561بين (  31,62 ، 34,42ملجم/لتر) .ويوضح الشكل رقم ( )6توزيع متوسط

قيم الملوحة على طول الساحل المصري للبحر المتوسط.
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2561
شكل رقم ( )6توزيع متوسط تركيز الملوحة على طول ساحل البحر المتوسط لعام 2561

 .4سجلت أعلى درجة لشفافية المياه في المنطقة الغربية الممتدة من السلوم وحتى البيطاش بغرب اإلسكندرية وكذلك في
المنطقة الشرقية المتددة من العريش وحتى رفح وكذلك في قطاع اإلسكندرية  ،اما أقل درجة شفافية سجلت بمنطقة

الدلتا وهذا نتيجة طبيعية لكونها أمام مصبات نهر النيل والبحيرات الشمالية.

 .0بقياس تركيز االكسجين الذائب ( )DOلم يتالحظ فى هذا العام حدوث ظاهرة ( ( ) Hypoxiaتركيز اقل من 3

مللى/جرام) حيث جاءت جميع نسب االكسجين الذائب بجميع المحطات فى المستويات الطبيعية واألعلى من الحد
االدني المسموح به للمياه الساحلية المتعارف علية دولياً (  4ملجم /لتر) ،حيث تراوح بين (1.41 - 4.90
ملجم/لتر) .ويوضح الشكل رقم ( )2متوسط تركيز االكسجين الذائب على طول ساحل البحر المتوسط لعام .2561

شكل رقم ( )2متوسط تركيز االكسجين الذائب  DOفي مياه البحر المتوسط لعام 2561
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 ثانياً :القياسات البكتريولوجية

تم عمل التحاليل البكتريولوجية لعدد سبعة وعشرون محطة رصد على طول الساحل المصري للبحر المتوسط بقياس ثالث

دالالت بكترولوجية وهم بكتريا القولون الكلية وبكتريا االيشرشياكوالي وبكتريا القولون السبحية بغرض تحديد مدى تأثر

المياه بوجود تلوث برازي.

وقد حددت المعايير المصرية واالوروبية انه ال يجب ان تزيد أعداد بكتريا القولون الكلية عن  055ميكروب لكل  655مل

مياه ،وكل من بكتريا االيشرشياكوالي وبكتريا القولون السبحية عن  655ميكروب لكل  655مل مياه.

وبناء على ما سبق فقد جاءت نتائج العد البكتيري لهذا العام متشابهة تقريباً لنتائج األربعة أعوام السابقة كما هو موضح
بالشكل رقم (.)3

شكل رقم ( )3مقارنة بين المتوسط السنوى للعد البكتيري لبكتريا القولون الكلية في مياه البحر المتوسط خالل االعوام  2563الى2561

وقد أظهرت نتائج عام  2561تباين واضح في أعداد البكتريا تراوحت ما بين محطات نظيفة جداً لم يزد فيها العد البكتيري

عن الحدود المسموح بها مثل محطات ( مطروح ،السلوم ،باجوش ،مارينا ،سيدي كرير ،الهانوفيل ،البيطاش ،المنتزه،
دمياط الجديدة ،العريش ،رفح) إلى محطات مقبولة النظافة يزد فيها العد البكتيري عن الحدود بقليل مثل محطات

( النوبارية ،محطة علوم البحار والمصايد ،الشاطبي ،سيدي جابر ،منطقة غرب أبوقير ،جمصة ،الجميل ،بورسعيد) .بينما

تعدت بعض المحطات الحدود المسموح بها تعدياً كبي اًر وهي محطات ( الدخيلة ،المكس ،غرب ميناء اإلسكندرية ،شرق
أبوقير ،رشيد  ،البرج) وقد يرجع ذلك الى صرف مياه الصرف الصحي او الصرف الزراعي او االثنين معاً في تلك المناطق.

ويوضح شكل رقم ( )4العد االحتمالي لبكتريا القولون الكلية في مياه البحر المتوسط خالل عام .2561
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2561
شكل ( )4متوسط العد البكتيري لبكتريا القولون الكلية في مياه البحر المتوسط لعام 2561

 ثالثاً:القياسات الكيميائية
تم دراسة المستويات المختلفة للعديد من القياسات الكيميائية مثل األكسجين الحيوي الممتص ،الكلورفيل_أ ،المواد العالقة

واألمالح المغذية وجاءت النتائج كما يلي-:

األكسجين الحيوي الممتص ( : ) BOD

يعتبر األكسجين الحيوي الممتص مؤش ار لتركيز األكسجين الذائب الالزم لعملية التحلل الحيوي للمواد العضوية الموجودة في
الماء بواسطة العمليات الحيوية للكائنات الدقيقة وعليه فأنه كلما زادت المواد العضوية القابلة للتحلل حيويا قل تركيز
األكسجين الذائب و زادت العوامل المختزلة مما يجعل البيئة المائية غير قادرة على االستدامة.
وخالل عام  2561سجل المتوسط السنوى لتركيزات األكسجين الحيوي الممتص لمحطات الرصد المختلفة بطول الساحل

المصري للبحر المتوسط أقل القيم ( 3.5ملجم/لتر) في المنطقة الغربية بينما سجلت أعلى قيمة ( 1.5ملجم  /لتر) في
محطة المكس وكان المتوسط السنوي العام لجميع المحطات هو ( 0.5ملجم  /لتر).

األوكسجين الكيميائي الممتص ):(COD
يعرف األكسجين الكيميائي الممتص بأنه هو كمية األكسجين الالزمة ألكسدة جميع المواد الذائبة والغير ذائبة الموجودة
في المياه باستخدام مؤكسد قوى وحرارة عالية مما يعطى مؤشر عن احتياجات المياه لألكسجين.
وخالل عام  2561تراوح المتوسط السنوى لتركيزات األكسجين الكيميائي الممتص ما بين ( 0.71ملجم  /لتر) في المنطقة
الغربية بينما كان في منطقة المكس باإلسكندرية ( 67.05ملجم  /لتر) بينما كان المتوسط السنوي العام ( 66.12ملجم /
لتر).
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االمونيا :NH4-N
تعتبر االمونيا أحد صور مركبات النيتروجين والتى توجد في مخلفات الصرف الصحي والصناعي والزراعي ،وتستطيع
النباتات المائية اإلستفاده منها.
أظهرت النتائج إنخفاض في تركيز االمونيا في معظم محطات الرصد ،كما سجلت مستويات مرتفعة في منطقة اإلسكندرية
بمحطات ( الدخيلة ،المكس ،الميناء الغربي ،الميناء الشرقى ،محطة الكهرباء ) وفي منطقة الدلتا بمحطتى (شرق وغرب
الجميل) وكذلك بمحطة بورسعيد كما هو موضح بالشكل رقم ( .)0وتراوح متوسط تركيز االمونيا السنوى في مياه البحر
المتوسط خالل عام  2561بين ( 5.567 – 5.553ملجم/لتر).

شكل ( )0متوسط تركيز االمونيا في مياه البحر المتوسط لعام 2561

النترات :NO3-N
النترات من المغذيات الضرورية للنباتات الدقيقة والتى تتحكم في النواتج األولية في البيئة البحرية وهي المنتج النهائي
ألكسدة مركبات النيتروجين في مياه البحر.
جاء تركيز النترات منخفض في القطاع الغربي والقطاع الشرقي وبعض محطات منطقة االسكندرية والدلتا من ساحل البحر
المتوسط ،وأظهرت النتائج مستويات مرتفعة من النترات في منطقة االسكندرية بمحطات ( الدخيلة ،المكس ،الميناء الغربي،
محطة الكهرباء) وفي منطقة الدلتا بمحطات (المعدية ،دمياط ،شرق وغرب الجميل) وكذلك محطة بورسعيد كما هو موضح
بالشكل رقم ( ،)1وقد ترجع الزيادة في تركيز النترات الى مياه الصرف الصحي والزراعي المنصرفة من خالل محطات
طلمبات المكس باالسكندرية او مصبات فرعي نهر النيل والبحيرات الشمالية .وتراوح متوسط تركيز النترات السنوى في مياه
البحر المتوسط لعام  2561بين (  5.570 – 5.569ملجم/لتر).
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2561
شكل ( )1متوسط تركيز النترات في مياه البحر المتوسط لعام 2561

النيتريت :NO2-N
النيتريت يعتبر عادة كمؤشر للتلوث بمياه الصرف الصحي ،وهناك عوامل عديدة تلعب دور هام في تركيزه مثل تركيز
االكسجين الذائب ومعدل التمثيل الضوئي وكذلك كمية ونوعية مياه الصرف الصحي.
جاءت نتائج تركيز النيتريت ما بين منخفضة جدا ومنخفضة خالل هذا العام بجميع محطات الرصد فيما عدا بعض
المحطات وهى ( الدخيلة ،المكس ،الميناء الغربي ،أبوقير ،محطة الكهرباء ،المعدية ) وتراوح متوسط تركيز النيتريت بين (
 5.569 – 5.553ملجم/لتر).

النيتروجين غير العضوي الذائب :DIN

يالحظ من دراسة النيتروجين الغير العضوي الذائب بطول ساحل البحر المتوسط أن القطاع الشرقي والغربي سجل تركيزات
منخفضة ويعتبر فقير في محتواه من االمالح المغذيه ( ،)Oligotrophicكما سجلت منطقة االسكندرية ومنطقة الدلتا

تركيزات مرتفعه نسبياً .وتراوح متوسط التركيز بين ( 5.66 – 5.524ملجم/لتر).

النيتروجين الكلي :TN
يتميز تركيز النيتروجين الكلي للمنطقة الغربية من السلوم وحتى النوبارية بإنخفاض نسبي إذ ما تمت مقارنته بالمناطق
األخرى لساحل البحر المتوسط ( منطقة االسكندرية والدلتا والقطاع الشرقي) والتى سجلت تركيزات مرتفعه نسبياً في محطات
( بيطاش ،الدخيلة ،المكس ،الميناء الغربي ،محطة الكهرباء ،المعدية ،الجميل وبورسعيد) كما هو موضح بالشكل رقم (،)7
وقد يرجع ذلك للمياه الصرف الصحي والزراعي المنصرفة على تلك المناطق ،وتراوحت قيم النيتروجين الكلي بين ( 5.570
–  5.26ملجم/لتر) .واتضح من قيم النيتروجين الكلي ان الصورة االساسية التى يوجد عليها النيتروجين بالساحل المصري
للبحر المتوسط هي الصورة العضوية.
ك  /محمود صديق
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الفوسفات النشط :PO4-P
عنصر الفوسفور من العناصر الهامة التى تلعب دور أساسي في نمو وتكاثر العوالق النباتية وفي حالة تواجده بتركيزات
مرتفعة يتسبب في حدوث ظاهرة اإلزدهار (.)Eutrophication
جاء تركيز الفوسفات النشط في معظم محطات الرصد منخفض إال انه سجل تركيزات مرتفعه نسبياً في محطات ( الدخيلة،

المكس ،الميناء الغربي ،شرق وغرب الجميل ،بورسعيد) وهذا يرجع لتأثرها بمياه الصرف من المناطق المجاورة .وتراوح
متوسط تركيز الفوسفات النشط لعام  2561بين (  5.561 – 5.552ملجم/لتر).

الفوسفور الكلي :TP
هناك عوامل عديدة تتحكم في الصورة المختلفة للفوسفور ومنها العوامل البيولوجية والفيزيائية والكيميائية فإن موت وتحلل
الكائنات النباتية والحيوانية في البيئة البحرية سوف يؤدي إلى تواجد الفوسفور بصورة ذائبة وأما ان يترسب الى القاع او
يمتص بواسطة األحياء المائية الدقيقة.
تالحظ أن قيمة الفوسفور الكلي للمنطقة الغربية سجلت قيم منخفضة واقل من المناطق الثالثه االخري ،وقد سجلت منطقة
االسكندرية ومنقطة الدلتا "التى تمتد من محطة الهانوفيل الى محطة الجميل" إرتفاع نسبي في التركيز لبعض المحطات،
ويرجع ذلك لتأثر المنطقة بمياه الصرف المختلفة .بينما سجل القطاع الشرقي تركيزات اقل من منطقة االسكندرية والدلتا
واكبر من القطاع الغربي كما هو موضح بالشكل رقم ( ،)1وتراوح متوسط تركيز الفوسفور الكلي في مياه البحر المتوسط
لعام  2561بين ( 5.516 – 5.562ملجم/لتر) .واتضح من قيم الفوسفور الكلي ان محتوى المياه من الفوسفور

ك  /محمود صديق

العضوي اعلى من الفوسفور الذائب النشط بالساحل المصري للبحر المتوسط .وعموماً فإن التغيرات الحادثة فى تركيزات
الفوسفور الكلى ترجع غالباً إلى اختالف كمية ونوعية مياه الصرف المرتبطة بالمواقع المختلفة.
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السليكات النشط :SiO4
يتأثر تركيز السليكات في البيئة البحرية بتصرفات المياه العذبة من االنهار ومن الصرف الصحي وكذلك نشاط األحياء
البحرية مثل الدياتومات.
أظهرت نتائج الدراسة انه عند مقارنة متوسط تركيز السليكات السنوى للمناطق األربعة بمحتوى السيليكات لمنطقة باجوش
( محطة  5.50 – Me4aملجرام/لتر ) والموجودة بمياه المحيط (  5.53ملجرام/لتر) نجد أن محتوى السيليكات يزداد
مرتين فى المنطقة الغربية ويصل إلى اربعة مرات لمنطقة االسكندرية و منطقة الدلتا  .ويرجع ذلك لتأثرها بمياه الصرف فى
دمياط ومنطقة الجميل .وتراوح متوسط تركيز السليكات النشط لعام  2561بين ( 5.35 – 5.541ملجم/لتر).

الكلوروفيل_أ و المواد العالقة:

وجد أن تركيز الكلوروفيل_أ والمواد العالقة بهما تباين واسع ،وهذا التغيير من منطقة إلى أخرى يرجع إلى معدالت ونوعية

مياه الصرف .حيث وجد أن متوسط تركيز الكلوروفيل_أ في محطة باجوش ( منطقة مرجعية)  5.00ميكروجرام/لتر،
وبمقارنة ذلك بالمناطق االربعة وجد أن متوسط تركيز الكلوروفيل_أ فى القطاع الغربى يزداد الى  3مرات كلما اتجهنا ناحية
قطاع االسكندرية إما عن التركيزات في قطاع اإلسكندرية فقد تصل التركيزات إلى  1مرات فى بعض المحطات شديدة التلوث
وخاصة الميناء الغربى والمكس إما عن قطاعى الدلتا والشرقى فكانت الزيادات تتركز فى محطات البرج ،بورسعيد ،دمياط
الجديدة والجميل حيث ازدادت الى  62مرة وتراوح متوسط تركيز الكلوروفيل_أ لعام  2561بين (0.11 – 5.04
ميكروجرام/لتر).
ك  /محمود صديق

وبصفة عامة فإن منطقة االسكندرية والدلتا وبورسعيد قد أظهرت مستويات مرتفعة جداً في الكلوروفيل_أ وهذا يرجع إلى

المستويات العالية من الفوسفات النشط والنيتروجين غير العضوي والسيليكات والتى تساهم في وجود مستوى عالى من
الكلوروفيل_أ المتركزة فى تلك المناطق نظ اًر لمياه الصرف واالنشطة االنسانية بتلك المناطق.

وقد وجد أن هناك عالقة إيجابية بين محتوى المواد العالقة وباقي العناصر االخري (محتويات النيتروجين ،الفوسفور،
السيليكات والكلوروفيل_أ) وهذا يعكس الدور غير المباشر للمواد العالقة في البيئة البحرية ،وتراوح متوسط تركيز المواد العالقة
في مياه البحر المتوسط لعام  2561بين (  04.56 – 61.15ملجم/لتر) .وفيما يلي شكل رقم ( )9يوضح العالقة بين
متوسط تركيز الكلوروفيل_أ والمواد العالقة لعام .2561
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المعادن الثقيلة:
تم جمع عدد  65عينات من المياه السطحية للبحر المتوسط خالل عام ( 2561مارس  ،مايو  ،يوليو  ،سبتمبر) من 65

مواقع وهي (السلوم ،باجوش ،النوبارية ،ميناء الدخيلة ،خليج المكس ،المعدية ،رشيد ،البرلس ،الجميل ،والعريش) لقياس

عدد ( )1عناصر ثقيلة وهى (الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكروم والنيكل والرصاص والكادميوم) نوضحها كما يلى-:
عنصر الحديد-:

ظهر أعلى تركيز للمتوسط السنوي لعنصر الحديد فى محطة العريش ( )Me44بمقدار ( 631.45ميكروجرام /لتر) بينما
كانت أقل قيمة في محطة امام مصرف العامية ( )Me21aبمقدار ( 15.7مليجرام  /لتر ) وكان المتوسط السنوي العام

لجميع المحطات ( 95.15مليجرام  /لتر ).
عنصر المنجنيز-:

ك  /محمود صديق

ظهر أعلى تركيز للمتوسط السنوي لعنصر المنجنيز في محطة الدخيلة ( )Me10aبمقدار ( 4.55ميكروجرام/لتر) بينما

كان كانت أقل قيمة في محطة امام مصرف العامية ( )Me21aبمقدار ( 5.95مليجرام  /لتر ) وكان المتوسط السنوي

العام لجميع المحطات ( 6.75مليجرام  /لتر ).
عنصر النحاس-:

ظهر أعلى تركيز للمتوسط السنوي لعنصر النحاس في محطة رشيد ( )Me 29بمقدار ( 4.35ميكروجرام/لتر) بينما

كانت أقل قيمة في محطة باجوش ( )Me4aبمقدار ( 6.05مليجرام /لتر ) وكان المتوسط السنوي العام لجميع المحطات

( 3.55مليجرام  /لتر ).
عنصر الزنك-:

ظهر أعلى تركيز للمتوسط السنوي لعنصر الزنك في محطة رشيد ( )Me29بمقدار ( 65.6ميكروجرام/لتر) بينما كانت

أقل قيمة في محطة العريش ( )Me44بمقدار ( 2.7مليجرام  /لتر) وكان المتوسط السنوي العام لجميع المحطات

(  0.55مليجرام  /لتر ).
عنصر الكروم-:

ظهر أعلى تركيز للمتوسط السنوي لعنصر الكروم في محطة امام مصرف العامية ( )Me21aبمقدار ( 64.25مليجرام /

لتر ) بينما كانت أقل قيمة في محطة رشيد ( )Me29بمقدار ( 4.55ميكروجرام/لتر) وكان المتوسط السنوي العام لجميع

المحطات ( 7.15مليجرام  /لتر ).
عنصر النيكل-:

ظهر أعلى تركيز للمتوسط السنوي لعنصر النيكل في محطة الدخيلة ( )Me10aبمقدار ( 65.15ميكروجرام /لتر) بينما
كانت أقل قيمة في محطة امام مصرف العامية ( )Me21aبمقدار ( 7.55مليجرام  /لتر ) وكان المتوسط السنوي العام

لجميع المحطات ( 1.95مليجرام  /لتر ).
عنصر الرصاص-:

ظهر أعلى تركيز للمتوسط السنوي لعنصر الرصاص في محطة باجوش ( )Me4aبمقدار ( 2.53ميكروجرام/لتر) بينما
أشتركت أكثر من محطة فى تسجيل أقل قيمة ( الدخيلة ،النوبارية والمعدية) حيث كانت القراءات دون مستوى حساسية

األجهزة المستخدمة فى القياس بينما كان المتوسط السنوي العام لجميع المحطات ( 2.91مليجرام  /لتر).
عنصر الكادميوم-:

ظهر أعلى تركيز للمتوسط السنوي لعنصر الكادميوم في محطة ابو قير لالسمدة ( )Me21bبمقدار ( 6.15ميكروجرام/

لتر) بينما كانت أقل قيمة في محطة باجوش ( )Me4aبمقدار ( 5.65مليجرام  /لتر ) وكان المتوسط السنوي العام
لجميع المحطات ( 5.05مليجرام  /لتر ).

وبصفة عامة فإن متوسط تركيزات العناصر الثقيلة ال تزال بعيدة عن حدود التركيزات الخطرة.
ك  /محمود صديق

المبيدات العضوية الكلورونية والمركبات عديدة الكلور ثنائية الفينيل-:
تم جمع عدد  65عينات من المياه السطحية للبحر المتوسط خالل عام ( 2561مارس  ،مايو  ،يوليو  ،سبتمبر) من 65

مواقع وهي (السلوم ،باجوش ،النوبارية ،ميناء الدخيلة ،خليج المكس ،المعدية ،رشيد ،البرلس ،الجميل ،والعريش) لقياس

تركيزات المبيدات العضوية الكلورونية والمركبات ثنائية الفينيل عديدة الكلور والتى جاءت جميعها فى المستويات االقل من

مستوى حساسية الجهاز عند كل المواقع خالل الرحالت االربعة.

مما سبق ومن خالل دراسة المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبكترولوجية لعام  2561سجلت معظم محطات رصد البحر
المتوسط تركيزات منخفضة الى متوسطة من تلك المتغيرات ،وقد تم تحديد عدد ثماني محطات على طول ساحل البحر
المتوسط سجلت تركيزات عالية من القياسات التى تناولتها الدراسة وهم محطات ( الدخيلة – المكس – الميناء الغربي –
ابوقير – محطة الكهرباء – البرج – الجميل – بورسعيد ) وذلك يرجع لتأثر تلك المناطق بكميات مختلفة من الصرف الصحي
والزراعي والصناعي من مخارج البحيرات الشمالية ومصب فرعي نهر النيل .وبصفة عامة يمكن تصنيف الساحل المصري
للبحر المتوسط على انه متوسط من حيث محتوى االمالح المغذية ( )Mesotrophicبإستثناء بعض المناطق كالقطاع
الغربي فهو يعتبر فقير في محتوى االمالح المغذية ( )Oligotrophicوبعض محطات منطقة االسكندرية والدلتا الغنية
بمحتوى االمالح المغذية (.)Eutrophic
وبحساب مؤشر التلوث ( )Pollution Indexللنقاط الساخنة على طول الساحل المصري للبحر المتوسط خالل االعوام من
 6991الى  2561يتبين االنخفاض في مؤشر التلوث هذا العام عن االعوام السابقة كما هو موضح بالشكل رقم (.)65
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ك  /محمود صديق

