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تقرير عن نتائج الرصد البيئي للمياه الساحلية المصرية
على البحر المتوسط خالل التقرير السنوي لعام .1029

مقدمــة

تم البدء في برنامج الرصد البيئي للمياه الساحلية في عام  8991بهدف رصد نوعية المياه الساحلية علي إمتداد

الساحل المصري للبحر المتوسط 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 العام وذلك في شهور مارس ،مايو ،يوليو وسبتمبر لرصد نوعية المياه

بسواحل البحر المتوسط بصفة موسمية في  34محطة رصد تغطي كافة األنشطة السكانية والتنموية.
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وفي إطار خطة تقييم وتطوير البرنامج فقد تم إضافة نقطتى رصد ( امام مصرف العامية – امام محطة صرف
شركة ابو قير لألسمدة) لتزداد عدد نقاط الرصد الى ( )34نقطة رصد ثابتة هذا باإلضافة الى بعض القياسات التى

أضيفت مسبقاً كمؤشرات للتلوث بالصرف الصحي والصناعي والزراعي وهى المواد العضوية ممثلة باالكسجين
المستهلك كيميائياً  CODواالكسجين المستهلك حيوياً  BOD5باإلضافة الى العناصر الثقيلة والمبيدات .هذا الى
جانب الخواص الفيزيائية وبعض الصفات الكيميائية والبكتريولوجية للمياه الساحلية باإلضافة إلى المشاهدات
الحقلية المباشرة لحالة نظافة تلك الشواطئ .وفيما يلى جدول يوضح أسماء ورموز محطات الرصد على ساحل

البحر المتوسط.

خريطة توضح مواقع المحطات الخاصة برصد نوعية مياه البحر المتوسط
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ويستعرض هذا التقرير الموجز أهم نتائج الرصد البيئي خالل التقرير السنوي لعام 2019

المتوسط.

لسواحل البحر

 المشاهدات الحقلية:
بدراسة الظواهر البصرية خالل عام  2019لم يالحظ وجود اى شئ غير طبيعى بطول الساحل المصرى فيما عدا

وجود كميات كبيرة من االصداف البحرية وذلك فى المنطقة الشاطئية الممتدة من منطقة الجميل وحتى مدينة

بورسعيد وكذلك انابيب ديدان البولى كيت فى منطقة الميناء الغربي.

 نوعية مياه ساحل البحر المتوسط.
أوالً  :القياسات الفيزيائية:
 جاء تركيز االكسجين الذائب ( )DOفى الحدود الطبيعية المسموح به عالمياً ( ≥  4ملجم /لتر) ويعد هذا
دليالً على جودة المياه ،وسجلت أعلى قيمة ( 60.6ملجم/لتر) في موقع رصد رشيد ( ،)Me31واقل قيمة
( 4.83ملجم/لتر) في موقع رصد سيدي جابر ( .)Me17bوفيما يلي شكل بياني رقم ( )8يوضح تركيز
االكسجين الذائب على طول ساحل البحر المتوسط خالل عام .2.89

شكل رقم ( )8يوضح تركيز االكسجين الذائب على طول ساحل البحر المتوسط خالل عام 2.89

 وبدراسة درجة حرارة المياه خالل عام  2.89فتالحظ ان درجة حرارة الرحلة االولى (مارس  )2.89كانت
اقل درجة حرارة على مدار العام وكانت درجة حرارة الرحلة الثالثة فى يوليو  2.89تمثل اعلى درجة حرارة
وهو فصل الصيف وعموما درجات حرارة المياه بطول العام تتأثر بشكل كبير بدرجة حرارة الجو اثناء جمع

العينات على مدار االربع رحالت وجاءت درجة الحرارة بمتوسط عام ( 26062درجة مئوية).

 جاء تركيز األس الهيدروجيني ( )pHخفيف القاعدية في المستوي العادي لمياه البحر ،حيث جاء المتوسط
العام (.)1

 اما قياس درجة ملوحة المياه فلقد كانت اقل تركي از امام مصب رشيد وعموما اقل تركيزات للملوحة رصدت امام
المصبات وفتحات البحيرات بينما بقية المحطات فلقد عكست درجة ملوحة عادية لمياه البحر حيث تراوح

تركيز ملوحة المياه ما بين ( 21022-22023جم/لتر) بمتوسط عام  26016جم/لتر .
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ثاني ًا :القياسات البكتريولوجية:
 تم الفحص البكتريولوجى لعدد ثالثون محطة على امتداد السـاحل الشمالى بداية من مدينة رفح شـرقا و حتى
مدينة السلوم غربا خالل عام  2.89و ذلك للوقوف على مدى تلوث تلك المناطق بالتلوث البرازى والذى
شـمل فحص وجود ثالث مؤشـرات بكتيرية و هى مجموعة الكوليفورم (مجموعة بكتيريا القولون البرازية)

وبكتيريا االشــريشــيا كوالى الحرارية (مجموعة بكتيريا القولون النموذجية) وكذلك بكتيريا القولون الكروية

الســبحية .

طبقاً للمعايير المعمول بها في مصر (المعايير األوروبية 8911/والمعايير المصرية  )8996/فإن الحد األقصى
المسموح به لكل من بكتريا القولون الكلية " هو  6..وحدة لكل  8..مل من مياه البحر" ولكل من بكتريا

االيشرشياكوالى وبكتريا القولون السبحية " هو  8..وحدة لكل  8..مل من مياه البحر".

وبمقارنة نتائج الرصد خالل عام  2.89بتلك المعايير تبين ما يلي:

 جاءت نتائج الرصد البكتيري في معظم مواقع الرصد جيدة وخالية من التلوث البـرازي وتباينـت بـين محطـات
نظيفة الى شبه نظيفة ،إال إنهـا تعـدت الحـدود المسـموح بهـا بشـكل ملحـوط فـي محطـات الدخيلـة (المحطـة

رقم 8.أ) ومحطة المكس عند التقاء البحر مع مصب مريـوط (المحطـة رقـم  )88ومحطـة المينـاء الشـرقي

(المحطــة رقــم  )82ومحطــة البــرج (المحطــة رقــم  )22والت ـى زادت فيهــا اعــداد الــثالث دالالت زيــادة كبيــرة
وبالتــالى تعتبــر تلــك المحطــة مــن المحطــات الملوثــة برازيــا فقــد زادت األعــداد البكتريولوجيــة عــن الحــدود

المسموح بها وبالتالى تعتبر تلك المناطق من المناطق الملوثة.

 و عموما فـأن التلـوث الشـديد المسـتمر طـوال العـام فـى بعـض المحطـات يرجـع بـالطبع إلـى صـرف فضـالت
الصرف الصحى الغير معالجة باإلضافة إلى الصرف الزراعى اما تلك الزيادات البسيطة فانهـا بـالطبع ترجـع
إلى النشاط اإلنسانى على تلـك الشـواطئ مـن اسـتحمام وصـيد ونشـاط القـوارب خاصـة فـى هـذا الفصـل مـن

العام.

 وتوضح األشكال رقم ( )2،2العد االحتمالي لكل من بكتريا القولون الكلية  ،بكتريـا االيشرشـياكوالي وبكتريـا
القولون السبحية على طول ساحل البحر المتوسط خالل عام .2.89

شكل رقم ( )2يوضح العد االحتمالي لبكتريا القولون الكلية على طول ساحل البحر المتوسط خالل عام 2.89
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شكل رقم ( )2العد االحتمالي لبكتريا االيشرشياكوالي وبكتريا القولون السبحية على طول ساحل البحر المتوسط خالل عام 2.89

ثالثاً :القياسات الهيدروكيميائية:

تم دراسة المستويات المختلفة للعديد من المتغيرات الهيدروكيميائية مثل الكلورفيل_أ ،المواد العالقة ،الشفافية

،األمالح المغذية ،المواد العضوية ،العناصر الثقيلة و المبيدات وجاءت النتائج كما يلي-:
الكلوروفيل_أ  ،المواد العالقة ودرجة الشفافية:

يتم قياس الكلوروفيل_أ الموجود فى الهائمات النباتية كونه يستخدم كصـبغة أساسـية يمكـن االسـتدالل مـن

خاللهــا علــى مســتوى النشــاط الحيــوى بالميــاه الســاحلية ،وجــاء تركيــز الكلوروفيــل_أ مــنخفض فــي معظــم المنــاطق،

بينما جـاء التركيـز عـالي نسـبياً بشـكل غيـر ملحـوط فـى قيمـة محتـوى الكلوروفيـل-أ (أكثـر مـن  40..ميكروجـرام /
لتــــر) فــــى منطقــــة شــــرق المتوســــط (المحطــــات ارقــــام  29و  4.و  )48حيــــث تــــراوح التركيــــز مــــن 4.79الــــى
5.33ميكروجرام  /لتر .وتراوح تركيز الكلورفيل_أ في باقى المحطات بـين (  3.94 ،0.42ميكروجـرام/لتـر) ،وقـد

ترجع زيادة تلك التركيزات في بعض المحطات إلي التـأثير المباشـر لمختلـف أنـوال الصـرف الصـناعى والصـحى غيـر

المعالج والذى يحتوي علي مستويات عالية من النيتروجين غير العضوي الذائب والفوسفات الفعال.

المواد العالقة من المتغيرات الهامـة التـى تعكـس حالـة الميـاة السـاحلية بصـورة سـريعة حيـث يمكـن معرفـة

االحمال من المكونات التى توجد طبيعيا اوالناتجة من االنشطة االدمية والصناعية .والذى تراوحـت متوسـط تركيزاتهـا

ما بين (50.4 –16.85ملجم /لتر) ،ويمكن تمييز منطقـة الدراسـة الـى جـزئين :الجـزء االول وقـد تمييـز بانخفـاض

نسبى فى المـواد العالقـة القـل مـن  35ملجـم  /لتـر لمعظـم منطقـة الدراسـة .امـا الجـزء ارخـر يتميـز بمحتـوى عـالى
نسبيا فى المواد العالقة فى المنطقة من البرج (المحطة رقم  )22الى بورسـعيد (المحطـة رقـم  )48ومحتواهـا وصـل

الكثر من  42ملجم/لتر.

وفيما يلي شكل رقم ( )4يوضح تركيز كل من المواد العالقة والكلوروفيل_أ على ساحل البحر المتوسط.
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شكل رقم ( )4يوضح تركيز كل من المواد العالقة والكلوروفيل_أ على ساحل البحر المتوسط خالل عام 2.89

االمونيا  ،NH4-Nالنترات :NO3-N
 تراوحت

نتائج

االمونيا

6082ميكروجرام/لتر.



بين

(8038ميكروجرام/لتر

و84029

ميكروجرام/لتر)

بمتوسط

عام

اما بالنسبة للنترات فقد سجلت (66024 – 84024ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام  44042ميكروجرام/لتر.

الفوسفات الفعال :PO4-P

 جاءت قيم تركيز الفوسفور الفعال في كل محطات البحر المتوسط منخفضة حيث تراوحت القيم ما بين (
8096ميكروجرام  /لتر –  82032ميكروجرام /لتر) بمتوسط عام  3069ميكروجرام/لتر.

االكسجين المستهلك كيميائياً ( ،)CODاالكسجين المستهلك حيوياً (.)BOD

 أوضحت نتائج قياسات األ كسجين المستهلك كيميائي ًا ( )CODلمحطات البحر المتوسط ،أن محطة المكس
( )Me11هى األعلى تركيز (2809ملجم/لتر) بينما سجلت محطة باجوش ( )Me4aأقل تركيز
(2092ملجم/لتر) بمتوسط عام لساحل البحر المتوسط ( 8201ملجم/لتر)

 وسجل تركيز األ كسجين المستهلك حيوي ًا ( )BOD5اقل تركيز فى محطة باجوش ( 803( ) Me4a
ملجم/لتر) ،وسجلت محطة المكس ( )Me11أعلى قيمة ( 88086ملجم/لتر) بمتوسط عام لساحل البحر
المتوسط ( 6094ملجم/لتر)

العناصر الثقيلة.

تم جمع  22عينة من المياه السطحية على طول ساحل البحر المتوسط من السلوم حتي رفح 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 متوسطات تركيزات

الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكروم والنيكل والرصاص والكادميوم معب ار عنها بالميكروجرام  /لتر في الحدود

التالية:

 80.8 – 2031 – 8 – 20.8 – 60.4 – 8098 – 8066 – 26021ميكروجرام/لتر علي الترتيب .
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البورون

وقعت متوسطات تركيز البورون على الساحل المصرى للبحر المتوسط فى المدى مابين  2066ملجم/لتر و قد تم

تسجيلها أمام النقطة  )29رشيد( و  4036ملجم/لتر و سجلت أمام النقطة  )26المعدية ( .

المبيدات.

أظهرت النتائج خالل الرحالت األربعة ،أن مستويات المبيدات العضويه الكلورونيه و المركبات عديدة

الكلور ثنائية الفينيل كانت دون مستوى حساسية الجهاز و الطريقه المستخدمه ( 8نانوجرام/لتر) خالل هذه
الرحله عدا العينات التى رفعت من المواقع األتية (النوبارية  -مصرف العامية – األسمدة بأبوقير – المعدية
ورشيد).
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