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  مصـر–التقييم البيئى للمياه الساحلية لخليج العقبه 

 
 

  ممدوح أمين فهمى،   احسان محمد أبو الخير، أحمد محمود عبد الحليم
 محمد عطية شريدحو

 
 

ة من أجل           (EIMP)أقيم برنامج الرصد البيئى       لمياه الساحل المصرى لخليج العقب
تخدام م     ات بأس دة بيان اء قاع ة و بن ة الدوري وده المتابع ايس الج ن   (QC)ق ة وحس  لحماي

نويا                        . االدارةالبيئية له  ى ستة رحالت س دد من خمسة ال ام بع م القي امج ت ذا البرن فى اطار ه
رة من            ات من عدد          2004 – 1998بمعدل مرة آل شهرين فى الفت  محطة   11 لجمع العين
 .تمثل الظروف المختلفة لخليج العقبة

رات   طحية للمتغي ات الس ة التوزيع م دراس ة ت رارة (الهيدروجرافي ة الح  –درج
ة  ذائب –الملوح جين ال دروجينى– األآس ة )  األس الهي ل(و الهيدروآيميائي أ و -الكلورفي

يلكات  روجين و الفوسفور و الس تويات آال من النيت فافية و مس ة و الش واد العالق ز الم ترآي
روجين و الفوسفور              ). الفعالة زات آال من النيت ذائب    اتضح من الدراسه أن ترآي ى    ال و الكل

ة                         يج العقب اه الساحلية لخل ا جعل المي ة مم ان محدودا للغاي ة آ يلكات الفعال باالضافة الى الس
ذا الخصوص                   ة فى ه اييس العالمي ا للمق ة محدودة طبق ا وجد أن     . آانت ذات وفرة غذائي آم

الى  ب الت د بالترتي وى متواج ر عض روجين الغي كال النيت ا :(اش رات > األموني > النت
ت كال     مم، )النيتري اقى اش ة بب تهالآها مقارن ن اس ا  ع اج االموني دل انت ادة مع ا يعكس زي

روجين العضوى                   . النيتروجين األخرى  ا اثبت الدراسة تواجد آال من الفوسفور و النيت آم
ى       بشكل اساسى فى مياه خليج العقبة مما يشير الى امكانية التحول من الصورة العضوية ال

د الحاجة   ر العضوية عن ل . الصورة غي ة لكال من الكلورفي زات القليل ى الترآي اء عل أ و -بن
المادة العالقة و االمونيا و النترات و النيتروجين الكلى و الفوسفات و الفوسفور الكلى يمكن                

تنتاج     . تصنيف مياه خليج العقبة بين األوليجوتروفيك و الميزوتروفيك       ك يمكن اس ى ذل و عل
الوقت الحالى، فى حين أن الزيادة السريعة فى         أن منطقة الدراسة ليست مهدده بخطوره فى        

ل                      رة يمث ان فى السنوات العشر األخي ذا المك النشاط اآلدمى و التقدم الحضارى اآلخد فى ه
 .خطرا حقيقا على هذه المنطقة

 


