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التقرير السنوي عن نتائج الرصد البيئي للمياه الساحلية المصرية
في البحر المتوسط خالل عام 1028
مقدمة:
الهدف الرئيسى لمشروع رصد نوعية المياه بطول الساحل المصري للبحر االبيض المتوسط والممول من جهاز شئون البيئة هو عمل

قاعدة بيانات لنوعية المياه بطول الساحل .ومن خالل برنامج مستمر للرصد تم وضع قاعدة بيانات تفصيلية لحالة الشاطئ المصرى

من السلوم الى رفح .ولقد ساعدت هذه الدراسة على خفض معدالت التلوث بطول الشاطئ على مدى السنوات السابقة وذلك نتيجة

لمتابعة جهاز شئون البيئة مع المحافظات المختلفة بطول الساحل المصرى وتنفيذ هذه المحافظات لتوصيات الجهاز بتخفيض أحمال
التلوث فى المناطق الساحلية لكل محافظة .وعموما حتى عام  8991لم تكن هناك اى دراسة متكاملة عن حالة نوعية المياه بطول

الساحل المصري ال سيما بعض الدراسات فى أماكن متفرقة مثل خليج أبوقير أو الميناء الشرقي أو خليج المكس وتعتبر الدراسة
الحالية هى أول دراسة متكاملة تتم على طول الساحل المصرى تهدف لتقييم نوعية المياه بطول ساحل البحر االبيض المتوسط من

السلوم الى رفح .حيث تم التعاقد مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة االسكندرية إلجراء دراسة ورصد لحالة نوعية المياه لعدد

 33موقع بطول الساحل المصري للبحر المتوسط تغطي كافة األنشطة المؤثرة من مناطق التجمعات السكنية والموانئ والشركات
الصناعية والقرى السياحية وذلك بصفة موسمية من خالل تنفيذ أربع رحالت بحرية حقلية خالل العام في (مارس ،مايو ،يوليو

وسبتمبر) ،باإلضافة لبعض المحطات المرجعية مع التركيز على المناطق التالية:







مناطق الصناعات مثل منطقة المكس باإلسكندرية،

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 منطقة الهانوفيل ( )Me9إلى بوغاز المعدية (.)Me25

 قطاع الدلتا :يمتد من فرع رشيد ( )Me29وحتى منطقة الجميل ببورسعيد (.)Me40
 القطاع الشرقي :يمتد من بورسعيد ( )Me41وحتى منطقة رفح (.)Me47a

وتوضح الخريطة رقم ( )8مواقع الرصد الخاصة بساحل البحر المتوسط

خريطة رقم ( )8توضح مواقع المحطات الخاصة برصد نوعية مياه البحر المتوسط

و يوضح الجدول رقم ( )8أسماء المحطات والرمز الدال عليها:
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الرمز

االسم

القطاع الغربي
السلوم

Me1

مطروح

Me2

االسم

الرمز

المنتزه

Me19

غرب أبو قير

Me20

شرق أبو قير

Me21

باجوش

Me4a

مصرف العامية

Me21a

الضبعة

Me5a

امام شركة ابو قير لألسمدة

Me21b

مارينا

Me6

محطة الكهرباء

Me23

سيدي كرير

Me7a

المعدية

Me25

النوبارية

Me8

قطاع الدلتا

قطاع اإلسكندرية
الهانوفيل

Me9

رشيد 8

Me29

بيطاش

Me10

رشيد 8

Me31

الدخيلة

Me10a

البرج

Me33

المكس

Me11

دمياط

Me35

الميناء الغربي

Me12

الجميل  -غرب

Me39

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

Me14

الجانب الغربي من الميناء الشرقي

Me15

الجميل – شرق

Me40

القطاع الشرقي

الجانب الشرقي من الميناء الشرقي

Me16

بورسعيد

Me41

الشاطبي

Me17a

العريش

Me44

سيدي جابر

Me17b

رفح

Me47a

جدول رقم ( )8يوضح أسماء ورموز محطات الرصد على ساحل البحر المتوسط

وجاءت نتائج رصد نوعية مياه البحر المتوسط خالل ( عام  ) 1028كما يلي:
أولا :القياسات الفيزيائية:
 .8بدراسة الظواهر الحقلية خالل عام  8181لم يتالحظ اى ظواهر غير طبيعية خالل الرحالت االربعة فيما عدا وجود كميات كبيرة
جدا من االصداف البحرية خصوصا (الكاديوم) فى القطاع الممتد من دمياط وحتى شرق بورسعيد ,وكذلك وجود كميات من
كسور الديدان المعروفة بإسم (البوليكيت) موجودة على شاطئ خليج المكس أما بقية الظواهر فلقد كانت مثل السنوات السابقة

على إمتداد الشاطئ المصرى للبحر المتوسط.

 .8وبدراسة تركيز أيون الهيدروجين ( )PHفلقد سجلت جميع القياسات مثل االعوام السابقة مستويات خفيفة القاعدية وتمثل
المستوى العادى لمياه البحار والمحيطات حيث تراوحت القيم ما بين ( )1,87 ، 6,97بمتوسط عام سنوي (.)1,17

 .3أوضحت نتائج الرصد تراوح درجات الحرارة بين ( 86,78و  )86,82بمتوسط سنوي عام ( )82,18حيث سجلت أعلى درجة
حرارة لمياه البحر خالل هذه الرحلة أمام محطة كهرباء أبوقير نتيجة صرف مياه تبريد المحطة فى مياه البحر.

 .6أما دراسة درجات الملوحة بطول الساحل فلقد اوضحت النتائج تركيزات قليلة الملوحة امام دلتا نهر النيل ومصبات البحيرات اما
بقية المحطات فلقد عكست التركيز الطبيعى لملوحة مياه البحر وهى ( 36جرام/كيلوجرام ماء) حيث تراوحت القيم ما بين

 31,جم/لتر) بمتوسط عام ( 36,88جم/لتر) .ويوضح الشكل رقم ( )8توزيع متوسط قيم الملوحة على طول
31,88 - 33,
(33,28
الساحل المصري للبحر المتوسط.
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شكل رقم ( )8توزيع متوسط تركيز الملوحة على طول ساحل البحر المتوسط خالل عام 8181

 .2أما درجة شفافية المياه فلقد سجلت أ على شفافية فى المنطقة الغربية والممتدة من السلوم وحتى البيطاش بغرب االسكندرية
وكذلك فى المنطقة الشرقية والممتدة من العريش وحتى رفح وكذلك فى قطاع االسكندرية أما أقل شفافية لمياه البحر فقد سجلت

امام دلتا نهر النيل كذلك أمام المصبات ومخارج البحيرات بطول الساحل المصري للبحر المتوسط.

 .7وبدراسة تركيز اأاكسجين الذائب ( )DOفى مياه البحر لم يتالحظ وجود ظاهرة ( Hypoxiaاأل كسجين الذائب أقل من 3

ملجم/لتر) خالل جميع الرحالت بطول الساحل خالل عام  8181وعموما فإن أقل مستويات لأل كسجين الذائب سجلت فى

مناطق خليج المكس وأحيانا الميناء الشرقى وكذلك خليج أبوقير خاصة فى رحلة فصل الصيف (يوليو  )8181بينما باقى
المحطات سجلت مستويات عادية لمياه البحر فى غالبية أوقات السنة .وقد تراوحت القيم ما بين ( 7,11 - 2,87ملجم/لتر)

بمتوسط سنوي عام ( 7,16ملجم/لتر).

شكل رقم ( )8متوسط تركيز االكسجين الذائب في مياه البحر المتوسط خالل عام 8181

 ثانيا ا :القياسات البكتريولوجية
 تم الفحص البكتريولوجى لعدد ثالثون محطة على امتداد السـاحل الشمالى بداية من مدينة رفح شـرقا وحتى مدينة السلوم

غربا وذلك خالل أربع رحالت ميدانية طوال عام  8181وذلك للوقوف على مدى تلوث تلك المناطق بالتلوث البرازى على

طول ساحل البحر المتوسط المصرى والذى شـمل فحص وجود ثالث مؤشـرات بكتيرية وهى مجموعة الكوليفورم (مجموعة
بكتيريا القولون البرازية) وبكتيريا االشــريشــياكوالى الحرارية (مجموعة بكتيريا القولون النموذجية) وكذلك بكتيريا القولون
الكروية الســبحية.



وحيث أن تلك األنواع الســابقة المذكورة تعيش فى قولون االنسان و الحيوانات ذات الدم الحار لذلك فإن تواجدها فى المياه

يدل على حدوث تلوث برازى فى المناطق محل الدراســة.
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وحيث انه من المعروف ان المواصفات القياسية المصرية واألوربية تنص على أنه ال يجب أن يزيد أعداد مجموعة (بكتريا

الكوليفورم) مجموعة بكتريا القولون الكلية عن ( 211ميكروب  811 /مل ماء بحر) أما بكتريا القولون النموذجية والبكتريا
الكروية السبحية فإنها ال يجب أن تزيد عن ( 811ميكروب  811 /مل ماء بحر).



وبناءاً على ما سبق من مقاييس فقد أظهرت التحاليل البكتريولوجية للعينات المأخوذة هذا العام ( )8181على طول ساحل
البحر المتوسط نتائج أقل كثي ًرا من النتائج المتحصل عليها قبل ذلك سواء فى عدد المحطات أو فى متوسطات األعداد
البكتريولوجية.

 وعلى العموم فإن النتائج المتحصل عليها هذا العام قد أظهرت صور متباينة من التلوث البرازى ترواحت ما بين:

 .8محطات نظيفة جداً لم تزد فيها األنواع البكترية السابق ذكرها عن العشرات على مدار السنة ( مثل مطروح،
السلوم  ،باجوش  ،الضبعة  ،مارينا  ،سيدى كرير  ،الهانوفيل  ،البيطاش  ،دمياط الجديدة  ،العريش  ،رفح)
 .8محطات مقبولة النظافة حيث لم تزد فيها أعداد األنواع البكتيرية عن الحدود المسموح بها ( إال قليالً ) فى على
األقل ثالث رحالت من االربع رحالت ( مثل النوبارية  ،محطة علوم بحار  ،منطقة الميناء الشرقى باإلسكندرية ،
شواطئ الشاطبى و سيدى جابر  ،المنتزة  ،منطقة غرب أبو قير باإلسكندرية ،جمصة  ،الجميل  ،بور سعيد).

 .3بينما أظهرت بعض المحطات تلوث برازى شديد طوال العــام (مثل محطات شاطئ الدخيلة  ،المكس  ،غرب ميناء
اإلسكندرية  ،محطة شرق أبـو قير  ،محطة ابوقير لالسمدة  ،محطة مصب العمياء  ،رشـيـد  ،بـــرج البرلـــس).



وهذا التلوث يرجع بالطبع إلى صرف مياه الصرف الصحى أو مياه الصرف الزراعى أو تلك االثنين معاً فى تلك المناطق
والتى تعتبر فى منتهى الخطورة من وجهة نظر الصحة العامة.

8181
شكل ( )3متوسط العد االحتمالى لبكتيريا القولون الكلية في مياه البحر المتوسط خالل عام 8181

8181
شكل ( )6متوسط العد االحتمالى لبكتيريا االيشيرشياكوالى والقولون السبحية في مياه البحر المتوسط خالل عام 8181

 ثالثا ا:القياسات الكيميائية:
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تم دراسة القياسات الكيميائية للمياه الساحلية بطول البحر المتوسط من السلوم غرباً إلى رفح شرقاً للعناصر التالية :األمالح المغذية
(النيتريت ( )NO2والنترات ( )NO3واألمونيا ( )NH4والنيتروجين غير العضوي الذائب ( )DINوالنتروجين الكلى (,))TN
الفوسفات الفعال ( ,)PO4الفوسفور الكلى ,الكلوروفيل_أ ,السيليكات ,المواد العالقة ,األكسجين الحيوي الممتص (,)BOD
األكسجين الكيميائي الممتص ( ,)CODالمواد العالقة ،العناصر الثقيلة والمبيدات وجاءت النتائج كما يلي:

النيتريت (:)NO2-N

 يعتبر النيتريت مكون وسطى فى مياه البحر بين كل من األمونيا والنترات وهو ناتج من عمليات أكسدة األمونيا أو من عملية

اختزال النترات ,ويعتبر عادة كمؤشر للتلوث بمياه الصرف الصحى .وهناك عوامل عديدة تلعب دور هام فى تركيز النيتريت مثل
تركيز األوكسجين المذاب ومعدل التمثيل الضوئى إلنتاج العوالق النباتية التى تنتج كمية كبيرة من األوكسجين وكذلك كمية ونوعية

مياه الصرف الصحي.

 أظهرت نتائج محتوى النيتريت بوجود مستوى منخفض خالل فترة الدراسة لعام  8181فيما عدا بعض النقاط مثل الدخيلة

(المحطة رقم 81أ) والمكس (المحطة رقم  )88والميناء الغربى (المحطة رقم  )88و أبو قير (المحطة رقم 88أ) ومحطة الطاقة
الكهربائية (المحطة رقم  )83والمعدية (المحطة رقم  )82وقد سجلت تركيزات منخفضة جدا لتصل الى ( 8,66ميكروجرام/لتر

نيتروجين) فى السلوم (المحطة رقم  )8و ( 8,81ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى باجوش (المحطة رقم 6أ) و (8,87
ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى الضبعة (المحطة رقم 2أ).

 ووجد أن متوسط تركيز النيتريت منخفض جدا طوال فترة الدراسة ماعدا في مارس ومايو وسبتمبر وذلك فى مارينا (المحطة ، )7
وسيدى كرير (المحطة 6أ) والنوبارية (المحطة  )1حيث كان مرتفعا نسبيا ( 3,67 , 3,37 , 8,29ميكروجرام/لتر نيتروجين)

على الترتيب .وكان المتوسط السنوى لمحتوى النيتريت للمنطقة الغربية ( 8,87ميكروجرام/لتر نيتروجين).

 أظهرت التغيرات الموسمية لمحتوى النيتريت فى المواقع المختلفة لمنطقة اإلسكندرية خالل هذه الفترة من الدراسة أن الحد األدنى

لمحتوى النيتريت ( 2,97ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر مايو والقيمة القصوى ( 9,37ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى يوليه
ويمثل التركيز السنوى بقيمة قدرها ( 6,83ميكروجرام/لتر نيتروجين) .

 وكانت بعض التركيزات مرتفعة فى بعض المواقع مثل (ابوقير ومصرف العامية) حيث وصلت إلى أكثر من  86,11ميكروجرام/لتر
( 81,68 , 86,18ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر يوليه على الترتيب وهذا يرجع لمياه الصرف فى هذه المنطقة.

 قيم النيتريت لمنطقة دلتا النيل سجلت أعلى قيم فى منطقة الجميل ( 86,61ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر يوليه .وتراوحت
التغيرات خالل فترة الدراسة لمنطقة دلتا النيل بين ( 6,11ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى مايو و ( 88,98ميكروجرام/لتر

نيتروجين) فى شهر يوليه بمتوسط سنوى ( 1,96ميكروجرام/لتر نيتروجين).

 أظهرت النتائج أن قيم النيتريت منخفضة بشكل ملحوظ فى كال من العريش ورفح (المحطة رقم  , 66والمحطة رقم 66أ) مقارنة
بمحطة بورسعيد (المحطة رقم  )68بالمواقع األخرى للمنطقة الشرقية .وقد سجلت القيم المرتفعة فى منطقة بورسعيد (88,98

ميكروجرام/لتر نيتروجين) وسجلت أعلى قيمة مطلقة فى بورسعيد ( 86,18ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر يوليه.

النترات (:)NO3-N

 تعتبر النترات من المغذيات الضرورية للنباتات الدقيقة والتى تتحكم فى النواتج األولية فى البيئة البحرية فى منطقة euphotic
والنترات هى المنتج النهائى ألكسدة مركبات النيتروجين فى مياه البحر.

 وجد ان تركيزات النترات مرتفعة فى الدخيلة (المحطة رقم 81أ) والمكس (المحطة رقم  )81والميناء الغربى (المحطة رقم )88

ومحطة الطاقة الكهربائية (المحطة رقم  )83والمعدية (المحطة رقم  )82ومنطقة الجميل (المحطة رقم  39و  )61وبورسعيد

(المحطة رقم  )68مقارنة بالمحطات االخرى وتراوح التركيز ما بين ( 77,33 - 87,18ميكروجرام/لتر نيتروجين).
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 تراوح متوسط تركيز للنترات خالل عام  8181من ( 67,16ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر مارس إلى (62,61
ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر يوليه وأن المتوسط السنوي العام هو ( 62,17ميكروجرام/لتر نيتروجين).

 أظهرت النتائج التباين فى مستويات النترات فى المنطقة الغربية خالل عام  8181حيث سجل أعلى قيمة لتركيز النترات فى
(المحطة رقم 6أ) سيدى كرير ( 26,88ميكروجرام/لتر نيتروجين) وذلك خالل شهر يوليه.

 توزيع النترات خالل المواقع المختلفة لمنطقة اإلسكندرية أوضحت قيمة النترات خالل عام  8181تتراوح ما بين (66,87

ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى يوليه إلى ( 21,26ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر مايو .وبصفة عامة أظهرت منطقة
اإلسكندرية خالل فترة الدراسة مستويات مرتفعة من النترات مقارنة بتلك التى سجلت فى المنطقة الغربية وكان المتوسط السنوى

لمحتوى النترات ( 61,36ميكروجرام/لتر نيتروجين) خالل عام  .8181وقد سجلت قيمة مرتفعة نسبياً فى اربعة مواقع لمنطقة
االسكندرية خالل عام  8181فى منطقة المكس (المحطة رقم  )88وسجلت ( 27,76ميكروجرام/لتر نيتروجين)  ,والميناء
الغربى (المحطة رقم  )88وسجلت ( 29,61ميكروجرام/لتر نيتروجين)  ,و أبوقير (المحطة رقم 88أ) وسجلت (78,22

ميكروجرام/لتر نيتروجين)  ,ومصرف العامية (محطة رقم 88ب) وسجلت ( 76,71ميكروجرام/لتر نيتروجين) ويرجع التركيزات
المرتفعة للنترات فى اإلسكندرية لمخلفات مياه الصرف الصحى والزراعى خالل محطة طلمبات المكس.

 ولوحظ أن توزيع التركيزات لمنطقة الدلتا خالل فترة الدراسة مماثلة بالمقارنة بمنطقة اإلسكندرية وكانت أقل قيمة متوسطة فى
شهر يوليه ( 68,68ميكروجرام/لتر نيتروجين) وأعلى قيمة متوسطة فى شهر مارس ( 26,38ميكروجرام/لتر نيتروجين) وأظهر
المتوسط السنوى العام لقيمة النترات لمنطقة الدلتا ( 69,89ميكروجرام/لتر نيتروجين).

 وأظهرت البيانات المسجلة لتركيز النترات فى المنطقة الشرقية على وجود مستويات مرتفعة فى بورسعيد (النقطة رقم )68
بمتوسط سنوى ( 66,36ميكروجرام/لتر نيتروجين) وهو اقل من منطقة الدلتا ومنطقة االسكندرية.

شكل ( )2متوسط تركيز النترات في مياه البحر المتوسط خالل عام 8181

االمونيا (:)NH4-N

 تعتبر األمونيا أحد صور مركبات النيتروجين ( النيتروجين العضوى – والنيتريت والنترات واألمونيا ) والتى توجد فى مخلفاتالصرف الصحى والصناعى والزراعى ويتم انفرادها بسهولة نتيجة تحول النيتروجين العضوى بفعل الكائنات الدقيقة وتستطيع

النباتات المائية االستفادة منها وتواجد األمونيا بتركيز مرتفع داللة على تدهور البيئة المائية حيث يقل األكسجين  .ومع تحسن

الظروف األكسدة وتوافر األكسجين يساعد على تحول األمونيا إلى نترات بفعل النشاط البكترى.

 اوضحت نتائج األمونيا وجود تركيزات منخفضة فى المنطقة الغربية لساحل البحر المتوسط مع وجود تركيز مرتفع نسبياً فىمنطقة الدخيلة (المحطة رقم 81أ) و الميناء الغربي (المحطة رقم  )88ومحطة الطاقة الكهربائية (المحطة رقم  )83والمعدية
(المحطة رقم .)82
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 -تراوح المتوسط السنوي لقيم تركيز األمونيا للمنطقة الغربية من السلوم ( النقطة  )8إلى النوبارية (النقطة  )1من (3,86

ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر يوليو إلى ( 3,98ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر مايو كما لوحظ أن منطقة سيدى كرير

(النقطة  6أ) والنوبارية (النقطة  )1قد تميزت بتركيز أعلى قليالً لألمونيا وكان المتوسط السنوى للمنطقتين هو (3,18
ميكروجرام/لتر نيتروجين) و ( 6,36ميكروجرام/لتر نيتروجين) على التوالي .وبصفة عامة فإن المنطقة الغربية أظهرت انخفاض

فى محتوى األمونيا ( 3,31ميكروجرام/لتر نيتروجين) مقارنة بالمناطق الساحلية األخرى.

 سجلت النتائج أعلى متوسط سنوي لمنطقة اإلسكندرية من الهانوفيل وحتى المعدية حيث كانت في الدخيلة النقطة 81أ (86,16ميكروجرام/لتر نيتروجين) والمكس النقطة  83,38( 88ميكروجرام/لتر نيتروجين)

والميناء الغربى النقطة 82,86( 88

ميكروجرام/لتر نيتروجين) ومحطة ابوقير النقطة 88أ ( 87,31ميكروجرام/لتر نيتروجين) ومصرف العامية النقطة 88ب

( 86,67ميكروجرام/لتر نيتروجين) وعموما فإن المتوسط السنوى العام لمنطقة اإلسكندرية خالل عام 1,61( 8181
ميكروجرام/لتر نيتروجين).

 أوضحت النتائج أن المستويات المرتفعة قد سجلت فى منطقة الجميل ( النقطتين  39و  ) 61حيث تميزت بزيادة فى القيمةالمتوسطة السنوية لألمونيا تصل إلى ( 81,11و  88,61ميكروجرام/لتر نيتروجين) على التوالى.

 تراوح التركيز فى المنطقة الشرقية الممتدة من بورسعيد وحتى رفح خالل عام  8181من ( 2,83ميكروجرام/لتر نيتروجين) فىشهر مارس إلى ( 9,16ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى شهر مايو وتظهر النتائج أعلى مستويات فى منطقة بورسعيد (النقطة

 )68حيث وصل متوسط التركيز لهذه المنطقة ( 83,92ميكروجرام/لتر نيتروجين) .وعموما فإن المتوسط السنوى العام للمنطقة
الشرقية وصل إلى ( 7,78ميكروجرام/لتر نيتروجين) وهى تزيد مرتين بالمقارنة بالمنطقة الغربية.

 وتعكس تركيزات األمونيا محتوى منخفض فى كل من منطقتى العريش (النقطة  )66ورفح (النقطة 66أ) ( 8,11ميكروجرام/لترنيتروجين و  3,81ميكروجرام/لتر نيتروجين على التوالى) مقارنة مع تلك التى وجدت فى عام  8118و  8113وعام 8112

وهى تماثل محتويات األمونيا فى منطقة باجوش غرب اإلسكندرية (النقطة 6أ) حيث وجد أن تركيزها ( 8,11ميكروجرام/لتر

نيتروجين) والتى تستخدم كمنطقة مرجعية للمقارنة مع باقى المواقع المختلفة لمنطقة الدراسة وبناء على ما سبق يمكن أن
نلخص الموقف الحال لألمونيا على الساحل المصرى للبحر المتوسط أنه يزداد من  8إلى  3مرات عن المنطقة المرجعية

(باجوش) وهذا يرجع للتأثر بعض المناطق بمياه الصرف الغير معالجة .

شكل ( )7متوسط تركيز األمونيا في مياه البحر المتوسط خالل عام 8181

النيتروجين غير العضوي الذائب (:)DIN

يالحظ من دراسة النيتروجين الغير عضوى الذائب بطول الساحل ان المنطقة الغربية والشرقية تقع فى ظروف جيدة والتى تعتبر فقيرة
فى محتواها من االمالح المغذية ( )Oligotrophicحيث كان المتوسط السنوى ( 63,19ميكروجرام/لتر نيتروجين) و (26,81
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ميكروجرام/لتر نيتروجين) على الترتيب .وقد سجلت منطقة االسكندرية محتوى عالى وصل إلى ( 71,93ميكروجرام/لتر نيتروجين)

فى شهر مايو ومحتوى اقل فى شهر سبتمبر ( 29,33ميكروجرام/لتر نيتروجين) ,وأيضاً سجلت منطقة الجميل (المحطة رقم )61
مستوى عالى فى شهر مارس ومايو ويوليه وصل لتركيزات ( 93,31 , 96,21 , 17,11ميكروجرام/لتر نيتروجين) على الترتيب.

 تميزت نتائج المنطقة الغربية بمحتوى مرتفع نسبياً فى سيدى كرير النقطة 6أ ( 26,63ميكروجرام/لتر نيتروجين) والنوباريةالنقطة  22,96( 1ميكروجرام/لتر نيتروجين) وأن القيمة المنخفضة نسبياً قد لوحظت فى المحطات األخرى .وقد يكون ذلك

متعلق بالنشاط البشرى نتيجة لمياه الصرف والنفايات السائلة الزراعية والصناعية وقد بلغت القيمة السنوية لهذه المنطقة

( 63,19ميكروجرام/لتر نيتروجين).

 فى منطقة اإلسكندرية وجدت تركيزات مرتفعة خالل شهر مايو ( 71,93ميكروجرام/لتر نيتروجين) وأن أقل قيمة سجلت فى شهرسبتمبر ( 29,33ميكروجرام/لتر نيتروجين) وأن المتوسط السنوى لهذه المنطقة ( 76,38ميكروجرام/لتر نيتروجين) وهى تزداد
عن المنطقة الغربية مرة ونصف كما أن هذه المنطقة تعكس حالة  eutrophidأو االزدهار وهو متصل بتركيز الكلوروفيل كما
أن هذه المنطقة تتأثر بمصرف العموم والمياه الخارجة من طلمبات المكس وبحيرة مريوط.

 وقد أظهر التوزيع الجغرافى للتركيزات فى منطقة الدلتا توزيع متباين قد تراوح ما بين ( 28,16ميكروجرام/لتر نيتروجين) فىرشيد (النقطة  )38و ( 11,96ميكروجرام/لتر نيتروجين) فى منطقة الجميل (النقطة  )61وهذا يرجع إلى تأثير مياه الصرف من
منطقة الجميل وقد وجد أن المتوسط السنوى لهذه المنطقة وصل إلى ( 77ميكروجرام/لتر نيتروجين) خالل عام .8181

 وبشكل عام مع بعض االستثناءات فإن التركيزات المسجلة فى المناطق األربعة والتى تعكس حالة  oligotrophicفى المنطقةالغربية مقارنة مع تلك الموجودة فى المناطق الثالثة األخرى.

النتروجين الكلي (:)TN

وجد زيادة فى قيم النيتروجين الكلى فى منطقة الدخيلة والمكس والميناء الغربي ومحطة الطاقة فى أبوقير والمعدية وكان التركيز

المتوسط ( 866,66ميكروجرام/لتر نيتروجين) لمنطقة االسكندرية بينما كان ( 863,86ميكروجرام/لتر نيتروجين) لمنطقة الدلتا وهى
مرتفعة مقارنة بالمنطقة الغربية ( 881,18ميكروجرام/لتر نيتروجين).

 ويتميز توزيع النيتروجين الكلى للمنطقة الغربية من السلوم وحتى النوبارية تركيزات منخفضة نسبياً بلغت القيمة المتوسطةالسنوية ( 881,18ميكروجرام/لتر نيتروجين) وهى أقل بالمقارنة بالمناطق االخرى (منطقة اإلسكندرية والدلتا والمنطقة الشرقية).
وقد لوحظ انخفاض فى النيتروجين الكلى خالل شهر مارس ( 92,26ميكروجرام/لتر نيتروجين) وزيادة خالل شهر يوليه

( 867,81ميكروجرام/لتر نيتروجين).

 ويظهر االختالف فى تركيز النيتروجين الكلى فى منطقة اإلسكندرية خالل فترة الدراسة ويتضح أن أعلى تركيزات قد سجلت خاللشهر يوليه ( 817,31ميكروجرام/لتر نيتروجين) وأظهرت القيمة المتوسطة اختالفات محدودة خالل الفترة من مارس ومايو

وسبتمبر .وتبين النتائج اتجاه عام فى زيادة النيتروجين الكلى فى ستة مواقع وتتضمن الدخيلة (النقطة 81أ) والمكس (النقطة

 )88والميناء الغربى (النقطة  )88وأبو قير (النقطة 88أ و 88ب) ومحطة الطاقة الكهربائية (النقطة  )83والمعدية (النقطة
.)82

 أما منطقة الدلتا فقد أظهر المحتوى المرتفع للنيتروجين الكلى خالل شهر يوليه ( 812,11ميكروجرام/لتر نيتروجين) وأنالمتوسط العام السنوى لمنطقة الدلتا ( 863,86ميكروجرام/لتر نيتروجين) وهذه القيم تماثل تقريب ًا المسجلة فى منطقة
اإلسكندرية وهى أقل مرتين عما كان عليه فى عام  8116ومرة ونصف عن المسجلة فى عام  8111ومماثلة لنتائج عام

 8112وعام  .8181وبصفة عامة فإن قيمة النيتروجين الكلى لمنطقة الدلتا تظهر مستويات مرتفعة فى منطقة دمياط (النقطة
 )32والجميل (النقطتين  39و  ) 61وهذا يرجع لكميات مياه الصرف الغير معالجة والمنصرفة خالل منطقة الجميل.
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 تظهر التغيرات الموسمية والمكانية لتركيز النيتروجين الكلى للمنطقة الشرقية من بورسعيد وحتى رفح وقد أتضح أن هناكمستويات مرتفعة خالل شهر يوليه ( 826,88ميكروجرام/لتر نيتروجين) بينما التركيزات المنخفضة خالل شهر مايو (889,86

ميكروجرام/لتر نيتروجين) كما أن المتوسط السنوى العام للمنطقة الشرقية ( 868,27ميكروجرام/لتر نيتروجين) .وعموماً فإن
منطقة بورسعيد (النقطة  )68أظهرت مستوى عالى من النيتروجين الكلى ( 886,38ميكروجرام/لتر نيتروجين) ويعزى ذلك إلى

التأثير المباشر لمياه الصرف الصحى .والنسبة العالية من النيتروجين العضوي مقارنة مع النتروجين الكلى يرجع لكمية مياه
الصرف الصحي المنزلي والنفايات السائلة الصناعية من خالل منفذ منطقة الجميل.

شكل ( )6متوسط تركيز النيتروجين الكلي في مياه البحر المتوسط خالل عام 8181

الفوسفات الفعال (:)PO4-P

يعتبر الفوسفور من العناصر االساسية للهائمات النباتية والتي تلعب دو ار هاما في عملية التمثيل الضوئي وغيرها من العمليات في
الكائنات البحرية ,وهو من العناصر الهامة التى تلعب دور أساسى فى نمو وتكاثر العوالق النباتية .وفى حالة تواجد هذا العنصر في
صورة ذائبة بتركيزات مرتفعة فى البيئة المائية يتسبب فى ظاهرة االزدهار أو ما يعرف  Eutrophicationوفى هذه الحالة يعتبر

تركيزت الفوسفات الفعال بطول منطقة الدراسة أن المنطقة الغربية هى اقل محتوى فى
ا
عامل ملوث للبيئة البحرية  .وأوضحت

الفوسفات الفعال ( 6,89ميكروجرام/لتر فوسفور) وان التركيزات منخفضة مقارنة باالعوام السابقة .كما لوحظ ان التركيز فى منطقة
االسكندرية والدلتا اعلى مرة ونصف مقارنة بالمنطقة الغربية.

 -فى المنطقة الغربية من السلوم وحتى النوبارية وجد تركيزات منخفضة من الفوسفات الفعال مع مالحظة أن هناك تركيزات مرتفعة

نسبياً فى سيدى كرير (النقطة 6أ) والنوبارية (النقطة  )1خالل شهر يوليه .ويتضح أن القيمة المتوسطة للفوسفات الفعال لهذه
المنطقة يتراوح من ( 8,13ميكروجرام/لتر فوسفور) فى شهر مايو إلى ( 7,86ميكروجرام/لتر فوسفور) فى شهر يوليه وأن
المتوسط السنوى وصل إلى ( 6,89ميكروجرام/لتر فوسفور) وقد تميزت هذه المنطقة بانخفاض محتواها من الفوسفات الفعال

مقارنة بالمناطق األخرى .وعموماً فإن مستويات الفوسفات الفعال لهذه المنطقة أظهرت زيادة بالمقارنة بعام  8112ومماثلة لعام

 8111كما أنه يماثل تقريباً النتائج المسجلة فى عامي  8113و  8116وعام .8181

 التغيرات في مستويات الفوسفات الفعال للمواقع المختلفة لمنطقة اإلسكندرية أوضحت أن القيمة المطلقة المرتفعة لتركيزللفوسفات الفعال خالل شهر يوليه فى الدخيلة (النقطة 81أ) والمكس (النقطة  )88حيث وصل التركيز الى ( 82,96و 81,86
ميكروجرام/لتر فوسفور) على التوالى وكذلك ابوقير (النقطة 88أ و 88ب) حيث وصل التركيز ما بين ( 83,82و 86,36
ميكروجرام/لتر فوسفور) .كما وجد أن المتوسط السنوى المرتفع فى كل من أبوقير (النقطة 88أ) ومصرف العامية (النقطة 88ب)

وبصفة عامة فإن المتوسط السنوى العام لمنطقة اإلسكندرية كان ( 9,18ميكروجرام/لتر فوسفور) .وهذه القيمة المتوسطة
السنوية لمنطقة اإلسكندرية تزيد تقريباً مرتين مقارنة بالمنطقة الغربية.
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 -القيمة المتوسطة للفوسفات الفعال فى منطقة الدلتا يتراوح ما بين ( 9,61ميكروجرام/لتر فوسفور) فى شهر مارس إلى (82,99

ميكروجرام/لتر فوسفور) فى شهر يوليه وأن أعلى قيمة للفوسفات الفعال لهذه المنطقة فى الجميل (النقطتين  )61,39بتركيزات

( 82,88و  86,37ميكروجرام/لتر فوسفور) على الترتيب بينما سجلت المستويات المنخفضة فى رشيد (النقطتين  89و )38

حيث أنخفض التركيز إلى النصف تقريباً.
 توزيع الفوسفات النشط للمنطقة الشرقية من بورسعيد وحتى رفح يوضح وجود مستويات عالية نسبياً من الفوسفات فى منطقةبورسعيد (النقطة  )68يتراوح من ( 88,82إلى  87,91ميكروجرام/لتر فوسفور) خالل عام  8181بمتوسط سنوى عام

( 86,76ميكروجرام/لتر فوسفور) وهذا يرجع إلى مياه الصرف لمنطقة الجميل المجاورة .وبصفة عامة فإن قيمة المتوسط
السنوى العام للمنطقة الشرقية لتركيز الفوسفات وصل إلى ( 1,18ميكروجرام/لتر فوسفور).

 وباإلشارة إلى المناطق الساخنة أو المتأثرة بمياه الصرف نجد أن هناك خمسة مناطق بها مستويات عالية نسبياً من الفوسفاتالنشط هى الدخيلة (النقطة 81أ) المكس (النقطة  )88والميناء الغربى (النقطة  )88والجميل (النقطتين  39و  )61وبورسعيد
(النقطة  )68وهذا يرجع لتأثرها بمياه الصرف من المناطق المجاورة.

الفوسفور الكلى (:)TP

هناك عوامل عديدة تتحكم فى الصور المختلفة للفوسفور ومنها العوامل البيولوجية والفيزيائية والكيميائية فإن موت وتحلل الكائنات

النباتية والحيوانية فى البيئة البحرية سوف يؤدى إلى تواجد الفوسفور بصورة ذائبة أما أن يدمص إلى القاع أو يمتص بواسطة

األحياء الدقيقة .

 أظهرت النتائج بطول منطقة الدراسة أن المنطقة الغربية هى اقل محتوى للفوسفور الكلي بمتوسط سنوى عام لهذه المنطقة( 88,69ميكروجرام/لتر فوسفور) وهو أقل مقارنة بالمناطق الثالثة األخرى حيث لوحظ أيضا أن التركيز فى منطقة االسكندرية

والدلتا أعلى مرة ونصف مقارنة بالمنطقة الغربية .ويالحظ أن قيمة الفوسفور الكلى للمنطقة الغربية من السلوم إلى النوبارية قد
تراوح من ( 81,19ميكروجرام/لتر فوسفور) فى شهر مارس إلى ( 87,18ميكروجرام/لتر فوسفور) فى شهر يوليه ,وقد لوحظ
أن المستويات المرتفعة للفوسفور الكلى فى كل من سيدى كرير ( 86,18ميكروجرام/لتر فوسفور) والنوبارية (33,62

ميكروجرام/لتر فوسفور).

 وفى منطقة اإلسكندرية التى تمتد من الهانوفيل (النقطة  )9إلى المعدية (النقطة  )82نجد أن محتوى الفوسفور الكلى قد تراوحمن ( 66,98ميكروجرام/لتر فوسفور) فى شهر يوليه إلى ( 23,17ميكروجرام/لتر فوسفور) فى شهر سبتمبر ويرجع المحتوى
المرتفع نسبياً من الفوسفور الكلى إلى الفوسفور الفعال الذائب وعموماً .فإن التغيرات الحادثة فى الفوسفور الكلى ترجع غالباً إلى
اختالف كمية ونوعية مياه الصرف المرتبطة بالمواقع المختلفة وبمتوسط سنوى عام للفوسفور الكلى خالل عام 21,69( 8181

ميكروجرام/لتر فوسفور).

 -توزيع محتوى الفوسفور الكلى فى منطقة الدلتا خالل فترة الدراسة وللمواقع المختلفة من رشيد وحتى الجميل يوضح أن منطقة

الجميل قد تميزت بمحتوى عالى نسبياً من الفوسفور الكلى حيث كان المتوسط السنوى للنقطة  77,31( 39ميكروجرام/لتر
فوسفور) وللنقطة  61,71( 61ميكروجرام/لتر فوسفور) وهذا المحتوى المرتفع يرجع لتأثر منطقة الجميل بمخارج مياه بحيرة
المنزلة.

 أما المنطقة الشرقية من بورسعيد (النقطة  )68حتى رفح (النقطة 66أ) قد تميزت بمحتوى أقل فى الفوسفور الكلى مقارنةبمنطقة اإلسكندرية ومنطقة الدلتا وأعلى من المنطقة الغربية وكان المتوسط السنوى للمنطقة الشرقية هو (39,21

ميكروجرام/لتر فوسفور) .ويالحظ بصفة عام أن الفوسفور العضوى أعلى من محتوى الفوسفور الذائب الفعال.
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السيليكات الفعال (:)SiO4

شكل ( )1متوسط تركيز الفوسفور الكلي في مياه البحر المتوسط خالل عام 8181

يتأثر تركيز السيليكات فى البيئة البحرية عادة بتصرفات المياه العذبة من األنهار ومن الصرف الصحى وكذلك نشاط األحياء البحرية

مثل الدياتومات .وغالبا يتم دخول السيليكات إلي مياة البحر عن طريق صرف المياه العذبة من األنهار أو من مصبات مياة الصرف

الصحي .وترتبط الزيادة أو النقصان في محتوى السيليكات بالتغيرات غير المنتظمة للظروف الموجودة خالل الرصد .وانخفاض في
تركيز السيليكات يرجع أساسا إلى امتصاصها بواسطة الدياتومات ,وعادة ينظر إلى المحتوى من السيليكات كعنصر مساهما فى تحديد
اإلنتاجية األولية لالحياء الدقيقة.

واظهرت التحاليل ان المتوسط السنوى لمحتوى السليكات فى منطقة االسكندرية ( 867,98ميكروجرام/لتر سيليكا) وفي منطقة الدلتا
( 818,72ميكروجرام/لتر سيليكا) بينما المنطقة الشرقية تقل عنهما قليال ( 867,66ميكروجرام/لتر سيليكا) اما المنطقة الغربية فقد

قلت للنصف مقارنة بمنطقة االسكندرية التى وصل تركيزها فى منطقة باجوش (المحطة رقم 6أ) إلى ( 66,86ميكروجرام/لتر

سيليكا).

 -يتراوح تركيز السيليكات فى المواقع المختلفة للمنطقة الغربية من السلوم وحتى النوبارية ما بين ( 66,16ميكروجرام/لتر سيليكا)

خالل شهر يوليه و ( 93,31ميكروجرام/لتر سيليكا) فى شهر مارس ويالحظ المحتوى المرتفع فى مارينا (النقطة  )7وسيدى

كرير (النقطة 6أ) والنوبارية (النقطة  )1حيث يصل المتوسط السنوى فيها إلى ( 17,96ميكروجرام/لتر سيليكا) ويقل فى منطقة

باجوش (النقطة 6أ) ليصل إلى ( 66,86ميكروجرام/لتر سيليكا).

 أما منطقة اإلسكندرية فإن المتوسط السنوى كان مرتفع فى ابوقير (النقطة 88أ و 88ب) ليصل إلى ( 861,76و 866,38ميكروجرام/لتر سيليكا) على التوالى .وهذا المحتوى المرتفع مرتبط بكميات مياه الصرف من خالل مصاب بحيرة أدكو.

 وفى منطقة الدلتا التى تمتد من رشيد إلى الجميل فإن هناك تباين محدود فى محتوى السيليكات خالل فترة الدراسة حيث نجد أنأعلى تركيز فى شهر سبتمبر ( 896,83ميكروجرام/لتر سيليكا) .وعلى الجانب األخر فإن أقل تركيز فى شهر يوليه (863,11

ميكروجرام/لتر سيليكا) ومن ناحية توزيع السيليكات خالل المواقع المختلفة لمنطقة الدلتا فقد وجد أن منطقة الجميل (النقطتين

 39و  )61قد تميزت بتركيز عالى للسيليكات وصل إلى ( 867,31و  822,61ميكروجرام/لتر سيليكا) على التوالى وهذه
الزيادة متأثرة بكميات مياه الصرف من بحيرة المنزلة .وعموماً فأن المتوسط السنوى العام لمنطقة الدلتا وصل إلى (818,72
ميكروجرام/لتر سيليكا) وهى مرتفعة بالمقارنة بالمنطقة الغربية وتماثل المناطق االخرى (االسكندرية والمنطقة الشرقية).

 أما المنطقة الشرقية الممتدة من بورسعيد وحتى رفح شرقاً فقد وجد أن تركيز السليكيات كان مرتفع فى شهر مايو (832,33ميكروجرام/لتر سيليكا) مقارنة بالشهور األخرى وكذلك فإن المتوسط السنوى لمحتوى السيليكات كان مرتفع فى بورسعيد (النقطة
 )68ليصل إلى ( 879,61ميكروجرام/لتر سيليكا) .والمتوسط السنوى العام للمنطقة الشرقية وصل إلى (867,66
ميكروجرام/لتر سيليكا).
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 -وبصفة عامة عند مقارنة محتوى السيليكات السنوى للمناطق األربعة بمحتوى السيليكات لمنطقة باجوش (النقطة 6أ – 66,86

ميكروجرام/لتر سيليكا) نجد أن محتوى السيليكات يزداد مرتين فى المنطقة الغربية والشرقية ويصل إلى  6مرات فى منطقة
االسكندرية والدلتا ويرجع ذلك لتأثرها بمياه الصرف فى دمياط ومنطقة الجميل.

الكلوروفيل-أ :

يعتبر الكلوروفيل احد االصباغ الهامة في عملية التمثيل الضوئي في النباتات األولية البحرية والنباتات االرضية والعوالق النباتية فى

استخدام الطاقة الشمسيه لعملية التمثيل الضوئي لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون والمواد المغذية إلى األنسجة العضوية في شكل

العوالق النباتية الجديدة .والعوالق النباتية هي التى تمثل الكتلة الحيوية التى تشكل المواد الغذائية األساسية للحياة الحيوانية .وترجع
االختالفات أساسا إلى الظروف المناخية ومدى وفرة العناصر الغذائية ،واالختالف في كثافة العوالق الحيوانية على مدار العام .وقياس

الكلوروفيل واحد من أكثر الطرق شيوعا لقياس الكتلة الحيوية من العوالق النباتية فى البيئة المائية.

 التوزيع الجغرافى للقيم المتوسطة للكلوروفيل–أ خالل المواقع المختلفة من السلوم وحتى رفح وخالل فترة الدراسة من مارسوحتى سبتمبر  8181يوضح التغيرات الموسمية لمحتوى الكلورفيل–أ فى المنطقة الغربية وقد وجد أن التركيز المتوسط قد تغير
من ( 1,16ميكروجرام/لتر) فى شهر سبتمبر إلى ( 8,89ميكروجرام/لتر) فى شهر مايو وأن المحتوى المتوسط السنوى

للكلوروفيل كان مرتفعاً نسبياً فى كل من سيدى كرير ( 8,61ميكروجرام/لتر) النوبارية ( 8,31ميكروجرام/لتر) وقد وجد محتويات
منخفضة من الكلوروفيل–أ فى باجوش (النقطة 6أ) ليصل الى ( 1,26ميكروجرام/لتر) وهذا يرجع النخفاض محتوى العناصر

المغذية من النيتروجين والفوسفور.

 -أما فى منطقة اإلسكندرية فإن تركيز وتوزيع الكلوروفيل–أ

حيث كان يتراوح من ( 8,32ميكروجرام/لتر) فى الهانوفيل

خالل عام  8181كان مرتفعاً فى معظم المواقع لمنطقة اإلسكندرية
(النقطة  )9إلى ( 3,19ميكروجرام/لتر) فى مصرف العامية (النقطة

88ب) كما لوحظ أن المستوى المرتفع من الكلوروفيل–أ خالل شهر مايو ( 8,91ميكروجرام/لتر) ويقل خالل شهر مارس
( 8,67ميكروجرام/لتر) .وقد وجد أن محتوى الكلوروفيل–أ السنوى يزداد مرتين ( 8,36ميكروجرام/لتر) مقارنة بالمنطقة الغربية

هذا يعكس المحتوى المرتفع من العناصر المغذية التى تساعد على نمو النباتات الدقيقة والتى تؤدى إلى ظاهرة االزدهار
.eutrophitation
 وفى منطقة الدلتا تبين أن القيم المتوسطة الموسمية والمكانية لتوزيع الكلوروفيل–أ حيث يتراوح من ( 8,79ميكروجرام/لتر) فىمارس و ( 2,19ميكروجرام/لتر) فى شهر مايو وأن المتوسط السنوى العام ( 6,86ميكروجرام/لتر) كان أعلى اربعة مرات
بالمقارنة بالمنطقة الغربية.

 توجد تغيرات كبيرة فى القيم المتوسطة خالل المواقع المختلفة لمنطقة الدلتا وهى تتراوح ما بين ( 8,18ميكروجرام/لتر) فى رشيد(النقطة  89و  )31إلى ( 7,31ميكروجرام/لتر) فى الجميل (النقطة .)39

 توزيع محتوى الكلوروفيل-أ فى المنطقة الشرقية من بورسعيد إلى رفح أوضح أن هناك تغيرات كبيرة تراوحت من (1,16ميكروجرام/لتر) فى العريش إلى ( 7,13ميكروجرام/لتر) فى بورسعيد (النقطة .)68

 وقد سجلت القيم المطلقة لمحتوى الكلوروفيل–أ المرتفعة فى شهر مايو ويوليه حيث وصل التركيز الى ( 9,89و 9,26ميكروجرام/لتر) فى بورسعيد (النقطة  )68وعموما فإن منطقة اإلسكندرية والدلتا وبورسعيد (فى المنطقة الشرقية) قد سجلت
مستويات مرتفعة من الكلوروفيل وذلك لتأثرها بمحتوى العناصر المغذية من النيتروجين والفوسفات الذائبة وهذه العناصر تساهم

فى ارتفاع مستوى تركيز الكوروفيل–أ األمر الذى يؤدى إلى مشكلة  Eutraphicationفى عدد من المواقع على طول الساحل
المصري للبحر المتوسط.

 أوضحت النتائج ان تركيزات كال من الكلورفيل–أ والمواد العالقة بمنطقة الدراسة بها مدى واسع وهذا التغيير من منطقة إلى أخرى
يرجع إلى معدالت ونوعية مياه الصرف .حيث وجد ان تركيز الكلوروفيل–أ فى باجوش (كمنطقة مرجعية) وصل الي (1,26
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ميكروجرام/لتر) .ومقارنة ذلك بالمناطق االخرى وجد ان محتوى الكلورفيل يزداد إلى  2مرات فى منطقة االسكندرية و  1مرات
لمنطقة الدلتا بينما يصل إلى  7مرات فى المنطقة الشرقية.

 وبصفة عامة فإن منطقة االسكندرية والدلتا وبورسعيد قد اظهرت مستويات مرتفعة من الكلوروفيل–أ وهذا يرجع إلى المستويات
العالية من الفوسفات النشط والنيتروجين غير العضوى الذائب والسليكات والتى تساهم فى وجود مستوى عالى من الكلورفيل–أ.

المواد العالقة:

المواد العالقة من المتغيرات الهامة التى تعكس حالة المياة الساحلية بصورة سريعة حيث يمكن معرفة االحمال من المكونات التى

توجد طبيعيا او الناتجة من األنشطة اآلدمية والصناعية .ويمكن تلخيص الوضع الحالى لمحتوى المواد العالقة كما يلي:

 وبصفة عامة فإ ن القيم المتوسطة السنوية للمواد العالقة لمنطقة الدراسة قد تغيرت من ( 88,96ملجم/لتر) فى المنطقة الغربية
إلى ( 38,98ملجم/لتر) فى المنطقة الشرقية.

 ويتضح من ذلك أن المنطقة الغربية من السلوم حتى النوبارية تظهر محتوى منخفضة من المواد العالقة وقد أظهرت هذه المنطقة

أن محتوى المواد العالقة قد تغير من ( 81,99ملجم/لتر) فى شهر يوليه إلى ( 88,78ملجم/لتر) فى شهر مارس  8181وأن
أقل قيمة متوسطة سنوية فى نقطة 6أ (باجوش) والتى يمكن اعتبارها منطقة مرجعية لمنطقة الدراسة من السلوم وحتى رفح.

 أما فى منطقة اإلسكندرية فقد أظهرت مستويات مرتفعة من المواد العالقة فى عدد من المناطق هى الدخيلة النقطة 81أ (38,21
ملجم/لتر) والمكس النقطة  81,23( 88ملجم/لتر) والميناء الغربى النقطة  31,38( 88ملليجرام/لتر) وأبوقير النقطة 88أ

( 31,31ملجم/لتر) ومصرف العامية النقطة 88ب ( 38,69ملجم/لتر) .وأن أعلى قيمة للمواد العالقة فقد سجلت فى شهر
مارس ( 86,81ملجم/لتر) وانخفضت إلى ( 87,66ملجم/لتر) فى شهر مايو.

 وفى منطقة الدلتا وجد أن هناك ثالثة مناطق مرتفعة فى محتواها من المواد العالقة وهى البرج ( النقطة  ) 33ودمياط ( النقطة
 ) 32والجميل ( النقط  39و  ) 61فقد لوحظ أن هذه المنطقة قد تميزت بمستويات عالية من المواد العالقة خالل فترات الدراسة
وأن المتوسط السنوى العام لهذه المنطقة هو ( 36,21ملجم/لتر).

 وعموماً فإ ن المناطق السابقة البرج ودمياط والجميل بها محتويات مرتفعة من المواد العالقة خالل عام  8181والتى تماثل تقريباً
األعوام السابقة من  8118إلى  8181وهذا يرجع غالباً إلى الكميات الهائلة من مياه الصرف سواء من بحيرة البرلس وبحيرة
المنزلة .وجد أيضاً فى المنطقة الشرقية التى تمتد من بورسعيد وحتى رفح أن النقطة ( 68بورسعيد) قد تميزت بمحتوى عالى من
المواد العالقة خالل الشهور (مارس ومايو ويوليو وسبتمبر) حيث كان المتوسط السنوى يصل إلى ( 21,61ملجم/لتر).

 وبصفة عامة فإن المنطقة الشرقية خالل عام  8181بها مستويات من المواد العالقة بمتوسط سنوى ( 38,98ملجم/لتر) تماثل
قيم  8113و.8112

 وقد وجد أن هناك عالقة إيجابية بين المواد العالقة وباقى العناصر المغذية األخرى (النيتروجين والفوسفور والسيليكات وكذلك
الكلوروفيل-أ) وهذا يعكس الدور الهام الغير مباشر الذى تلعبه المواد العالقة فى نمو النباتات الدقيقة والذى ينعكس على حالة
االزدهار .Eutrophictaion
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شكل ( )9متوسط تركيز كال من المواد العالقة والكلوروفيل_أ في مياه البحر المتوسط خالل عام 8181

األكسجين الحيوي الممتص (:)BOD

 -يعتبر األكسجين الحيوى الممتص مؤش ار لتركيز األ كسجين الذائب الالزم لعملية التحلل الحيوى للمواد العضوية الموجودة فى الماء

بواسطة العمليات الحيوية للكائنات الدقيقة وعليه فأنه كلما زادت المواد العضوية القابلة للتحلل حيويا قل تركيز األكسجين الذائب

وزادت العوامل المختزلة مما يجعل البيئة المائية غير قادرة على االستدامة.

 ومن العوامل المؤثرة على زيادة استهالك األكسجين الذائب هى درجات الحرارة  ,ووجود الملوثات العضوية  ,وكذلك المواد الغيرعضوية القابلة لألكسدة  ,وأيضا على وجود األحياء الدقيقة التى تتغذى على هذه الملوثات.

 وخالل عام  8181كان التمثيل البيانى لتركيز األكسجين الحيوى الممتص للمواقع المختلفة لعدد  83محطة بطول الساحلالمصرى كانت تتراوح بين أقل القيم المسجلة ( 8,8ملجم/لتر) عند باجوش (المحطة رقم 6أ) خالل الرحلة الثالثة (مايو/يونيو

 )8181وبين أعلى قيمة مسجلة ( 87,1ملجم/لتر) فى محطة المكس (المحطة رقم  )88خال ل الرحلة الرابعة (سبتمبر/أكتوبر
.)8181

 خالل الرحلة البحرية الرابعة (سبتمبر/أكتوبر  )8181كانت نتائج قياس األكسجين الحيوى الممتص لعدد  33محطة بطولالساحل المصرى على البحر المتوسط تقع فى المدى بين ( 8,1مجم/لتر) وكانت للمحطتين 6أ (باجوش) و 2أ (الضبعة)

و( 87,11ملجم/لتر) و كانت عند المحطة رقم ( 88محطة المكس) كما سجلت عدة نقاط قيما عالية نسبيا مثل بورسعيد
(المحطة  )68و سجلت تركيز قدره ( 88ملجم/لتر).

األكسجين الكيميائي الممتص ):(COD

 يعرف األكسجين الكيميائى الممتص بأنه هو كمية األكسجين الالزمة ألكسدة جميع المواد الذائبة والغير ذائبة الموجودة فى المياهبإستخدام مؤكسد قوى وحرارة عالية وهو يعطى صورة تنبؤية عن احتياجات الماء لألكسجين الذائب حيث أن عدم وجود األكسجين
الذائب يقلل من استدامة الحياه للكائنات المائية و يزيد من نسبة التلوث بالمواد العضوية المتحللة.

 وفى خالل عام  8181كان التوزيع الجغرافى لقيم األكسجين الكيميائى الممتص يقع فى المدى بين القيمة الصغرى (8,1ملجم/لتر) وسجلت في منطقة الضبعة (المحطة رقم 2أ) خالل الرحلة األولى (مارس/أبريل  )8181وكانت القيمة العظمى (38,1
ملجم/لتر) وسجلت بمنطقة المكس (المحطة رقم .)88

 خالل الرحلة البحرية الرابعة (سبتمبر/أكتوبر  )8181كانت قيم األكسجين الكيميائى الممتص لجميع محطات الرصد وعددها 33محطة تحذو حذو األكسجين الحيوى الممتص وتراوحت قيمها بين أقل تركيز وهو ( 6,11ملجم/لتر) و كان عند (المحطة 2أ)

الضبعة  ,وأعلى تركيز ( 38,11ملجم/لتر) سجل للمحطة رقم ( 88محطة المكس) وكانت هناك بعض القيم المرتفعة نسبيا
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سجلت عند المحطات (رقم 88أ  ,رقم  , 61رقم 81أ) وكان تركيز األكسجين الكيميائى الممتص هى ( 81,1و  81,6و 81,8

ملجم/لتر) على التوالى.

المعــادن الثقيلة:

 تم جمع عدد  83عينة من المياه السطحية خالل عام ( 8181مارس  ،مايو  ،يوليو  ،سبتمبر) من  83موقع وهي (السلوم
وباجوش والضبعة والنوبارية وميناء الدخيلة وخليج المكس والطابية وأبوقير لالسمدة والمعدية ورشيد والبرلس والجميل والعريش).

 وتم تقدير بعض العناصر الشحيحة الذائبة (الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكروم والنيكل والرصاص والكادميوم) لدراسة
توزيع هذه العناصر ومقارنة مستوياتها مع التراكيز الخطرة والحد األدنى المسموح به.

 وقد تراوحت المتوسطات التركيزات السنوية لكل من (الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكروم والنيكل والرصاص والكادميوم)
معب اًر عنها بالميكروجرام لتر في الحدود التالية:





 31,ميكروجرام/لتر).
عنصر الحديد :تراوحت التركيزات مابين ( 811,31 - 9,68ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام (31,19

عنصر النحاس :تراوحت التركيزات مابين ( 6,61 - 8,29ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 8,29ميكروجرام/لتر).

عنصر الزنك :تراوحت التركيزات مابين ( 81,76 - 3,99ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 7,31ميكروجرام/لتر).
عنصر النيكل :تراوحت التركيزات مابين ( 8,66 - 1,39ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 1,67ميكروجرام/لتر).

 عنصر المنجنيز :تراوحت التركيزات مابين ( 6,69 - 8,81ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 8,76ميكروجرام/لتر).
 عنصر الكروم :تراوحت التركيزات مابين ( 1,96 - 1,26ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 1,76ميكروجرام/لتر).

 1,16 - 1,13ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 1,16ميكروجرام/لتر).
 عنصر الكادميوم :تراوحت التركيزات مابين (1,13
 عنصر الرصاص :تراوحت التركيزات مابين ( 1,26 - 1,61ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 1,63ميكروجرام/لتر).
واظهرت النتائج وجود مدى واسع من التغيرات فى التراكيز ترجع الى االختالفات المكانية.
كما توضح النتائج أيضا وجود تركيز عالى من الكادميوم في المنتزة  ,والكروم بالسلوم  ,والنحاس بالدخيلة  ,والحديد بالجميل ,

والمنجنيز بالمكس  ,والزنك بالمعدية.

وكشفت الدراسة أن معظم تركيزات هذه العناصر كانت مماثلة من تلك التي ذكرت سواء لمياه البحر المتوسط أو من مياه المحيطات
المفتوحة.

وبصفة عامة فان معظم متوسطات تركيزات العناصر الشحيحة الذائبة في المنطقة ال تزال بعيدة عن حدود التركيزات الخطرة المحددة
بالمواصفات العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

المبيدات العضوية الكلورونية والمركبات عديدة الكلور ثنائية الفينيل:
-

تم القيام بأربعة رحالت بحرية خالل عام  8181وذلك لقياس تركيزات المبيدات العضويه الكلورونيه والمركبات ثنائية الفينيل

-

تالحظ وجود بعض المستويات المنخفضة ببعض المواقع على طول الساحل الشمالى من المبيدات العضوية الكلورونية

-

وتالحظ وجود مستويات منخفضة من مركبات ثنائية الفينيل عديدة الكلور فى بعض مواقع رفع العينات وعلى طول الساحل

عديدة الكلور عند بعض المواقع على طول ساحل البحر المتوسط لمصر.

وعلى طول الساحل خالل الرحالت االربع وكان معظمها دون مستوى حساسية الطريقة المستخدمة.

خالل الرحالت االربع وكان معظمها دون مستوى حساسية الطريقة المستخدمة.

ك /دمحم أمين
مدير إدارة نوعية مياه البحر المتوسط

