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 المجلس الوطني للبحوث العلمية

 لشاطئ اللبنانيالبحر على طول ا مياه نوعيةحول  الوطني لعلوم البحار المركز تقرير

 19/7/2018 الخميس في -بيروت

 

تابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية  مراقبة ب عاما   35ما يزيد عن  ذمنيقوم المركز الوطني لعلوم البحار ال

الممتد من العريضهههة شهههما   نتا الناقورا ،نوبا   أخل  ب  ذ  ة لمياه الشهههاطال اللبنا يالبكتيري شهههةرية للحالة

  محطة. 25 منعينات شةرية 

 ؟ وما هي المعايير المتعمدة كيف تؤخذ العينات

موثوق علمي مصهههههدر  هذه المحطات الثابتة تعتبر سههههه . 50سهههههطا المال أنتا عم  علا  تؤ ذ العينات من

 :تتضمن أهي  معلومات علمية دقيقة   ستصدار أموث  

 مسابح شعبية -

 مصبات أنهر -

 صخرية ورملية شواطئ  -

 للمقارنةصناعية المعامل نقاط قريبة من ال -

  ( أد اه1رق  الجدأل ) في هذا السهههياق  ت تي المعلومات تباعا  أبحسههها الدراسهههة علا النحو التالي المبين في

بحيث تكون هي الركيزا األسههههههاسههههههية جعطال النتا    علمية محددا معتمدا عالميا  عايير آ ذا بعين ا عتبار م

ي ههههذه الهههدراسهههههههههة هي الهههدقيقهههة الوا،ههها اجعإن عنةههها. لن  مؤشههههههرات التلوث البكتير  المعتمهههدا ف

 أهي: مدا من قبل منظمة الصحة العالميةأف  المعايير المعت(  coloniesت)مستعمراال

  (Fecal Streptococci)العقديات البرازية -

 (Fecal Coliforms) القولو يات البرازية -

 : ُكل  محطة تُمث ل ،زل محدأد أ  تعكس الحالة البيئية للمنطقة كلةا.مالحظة

 على ماذا يحتوي هذا التقرير؟ 

حتى حزيران  2016 كانون الثانيممتدا من الفترا لأرية أمتتالية لات دصههههههه تا   لفحو يشههههههمل هذا التقرير

 ا بر ام بةب ن  المنةجية المت بعة لةذه الدراسهههههة   ت تي اعتباطيا  ا ما تتبع المنةجية التي يوصهههههي  علما   2018

 (.UNEP/MAP/ MEDPOL)الشواطئ األم  المتحدا لمراقبة 

ض ا نيال ( في بعدن الثقيلة )رصهههاز  ز ب   كادميوم،دأل بنتا   تحاليل المعايحتو  التقرير أيضههها  علا 

 في فترات زمنية مختلفةماكن علا طول الشههههاطئ أا من عدا أسههههم   قريدد  صههههدفيات( الم  وخالبحرية )

   أالتي تُظةر الحالة الصحية لألنيال البحرية الصالحة لإستةإك البشر . (2)،دأل رق  
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 بالتلوث البكتيري  ومدى تأثرها: معلومات عن المحطات المعتمدة في أخذ العينات 1جدول رقم 

REGION 

 المنطقة

CODE 

 رمز المحطة

Coordinates 

 االحداثيات

Location 

 الموقع

Type of beach 

 طبيعة الشاطئ

Fecal 

Coliforms/100ml 

 القولونيات برازية

Fecal 

Streptococci/100ml 

 العقديات البرازية

Akkar 

 عكار
AKK-12 

N34.59438° 

E35.98782° 
 قريا من مطار القليعات

Sandy/pebbles 

 رملي/نصا
458 275 

Minyeh 

 المنية
MNY-10 

N34.48423° 

E35.92421° 
 رمليSandy شاطئ رملي المنية

119 58 

Tripoli 

 طرابلس
TRI-12 

N34.45646° 

E35.80976° 
  صخر Rocky ،زيرا عبد الوهاب-المينا

448 360 

Tripoli 

 طرابلس
TRI-14 

N34.44698° 

E35.81119° 
 يرمل Sandy شاطئ شعبي

757 1657 

Tripoli 

 طرابلس
TRI-16 

N34.42913° 

E35.81458° 
  صخر Rocky قرب الجامعة الدألية العربية

27 47 

Enfeh 

 ا فة
TRI-20 

N34.36757° 

E35.73600° 
  صخر Rocky دير الناطور

165 200 

Heri 

 الةر 
TRI-21 

N34.30986° 

E35.71418° 
 يرمل  Sandy شاطئ رملي الةر 

165 52 

Selaata 

 سلعاتا
BAT-9 

N34.26810° 

E35.65715° 

بالقرب من الحا ط الجنوبي 

 لمعمل الكيماأيات في سلعاتا
Rocky صخر  

24 79 

Batroun 

 البترأن
BAT-14 

N34.25113° 

E35.65696° 

نما البترأن قرب مركز علوم 

 البحار
Rocky صخر  

43 27 

Byblos 

 ،بيل
BYB-10 

N34.12343° 

E35.64297° 
 نصا Pebbles شاطئ البحصة

95 71 

Byblos 

 ،بيل
BYB-14 

N34.11264° 

E35.64883° 
 يرمل  Sand الشاطئ الرملي

165 108 

Fidar 

 الفيدار
BYB-20 

N34.10237° 

E35.65058° 
 نصا Pebbles تحت ،سر الفيدار

62 66 

Okaibi 

 العقيبة
BYB-22 

N34.06044° 

E35.64205° 
 ي رمل  Sandy قرب مصا  ةر ابراهي 

200 200 

Tabarja 

 طبر،ا
JUN-13 

N34.02962° 

E35.62373° 
   صخر Rocky مسبا صخر 

157 109 

Jounieh 

 ،و ية
JUN-20 N33.87945° 

E35.47933° 
 المعاملتين

Sandy/pebbles 

 /نصايرمل
163 115 

Antelias 

 ا طلياد
JUN-40 

N33.91742° 

E35.58317° 
 ي رمل  Sandy قرب مصا  ةر ا طلياد

285000 170600 

Beirut 

 بيرأت
BEY-11 

N33.90200° 

E35.47530° 
   صخر Rocky مرف  الصيادين الجديد

205 109 

Beirut 

 بيرأت
BEY-12 

N33.90051° 

E35.47038° 
   صخر Rocky المنارا الجديدا

20350 6225 

Beirut 

 بيرأت
BEY-20 

N33.87945° 

E35.47933° 
 ي رمل  Sandy شاطئ الرملة البيضال الشعبي

26750 12250 

Damour 

 الدامور
DAM-10 N33.71363° 

E35.44362° 
 107 84 ي رمل  Sandy الشاطئ الرملي

Rmeileh 

 الرميلة
SDA-8 

N33.59460° 

E35.38777° 
 ي رمل  Sandy دير المخلص

88 200 

Saida 

 صيدا
SDA-12 N33.57847° 

E35.38218° 
 465 455 ي رمل  Sandy المسبا الشعبي
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Sarafand 

 صرفند
SUR-8 N33.46720° 

E35.30285° 
 243 420   صخر Rocky مسبا شبه شعبي

Sour 

 صور
SUR-12 N33.26006° 

E35.20871° 
 60 55 ي رمل  Sandy شاطئ محمية صور الرملي

Naqoura 

 الناقورا
NAQ-8 N33.12845° 

E35.14588° 
 39 15  نصا Pebbles قرب مرف  الصيادين

 

  بةا منظمة الصحة العالميةالمعايير العالمية التي توصي Guidelines for safe recreational 

water environments ((WHO, 2003 95نسا  سبة  الشاطئ  لتصنيف مياهth 

percentile كالتالي: ي  هالبكتير مؤشرات التلوث  من 

 

  من مياه البحر ملل 100مستعمرا بكتيريا في  200 الا 0من  :جيدة -

 ملل 100مستعمرا بكتيريا في  500 الا 200من  :مقبولة -

 ملل  100مستعمرا بكتيريا في  500من  أكثر: سيئة وملوثة -
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 : الحالة البيئية لمياه البحر على طول الشاطئ اللبناني1خارطة رقم 
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 µg.g)-1 (في عضل االسماك والقريدس والصدف ص(رصا – زئبق - كادميومالثقيلة )تركيز المعادن معدل : 2جدول رقم 

 2017و  2016التي تم اصطيادها في طرابلس، بيروت و صيدا بين عامي 
 

Region / Species 
 المنطقة / االنواع

 

n 
 عدد

 

Cd  كادميوم Hg  زئبق Pb  رصاص 

Tripoli  طرابلس     

Siganus rivulatus  
 مواسطة

10 0.003 0.09 0.08  

Lithognatus mormyrus 
 مرمور

10 0.007 0.09  0.013  

Etrumeus teres 
 رينغا

10 0.003  0.09  0.007  

Marsupenaeus japonicas 
 قريدس

10 0.010  0.03  0.006  

Spondylus spinosus 
 صدف

10 0.86  <LD 0.11  

Beirut  بيروت     

Siganus rivulatus  
 مواسطة

10 0.002 <LD 0.013 

Lithognatus mormyrus 
 مرمور

6 0.005 0.03 0.007* 

Etrumeus teres 
 رينغا

10 0.001 0.03  0.03  

Marsupenaeus japonicas 
 قريدس

- - - - 

Spondylus spinosus 
 صدف

10 0.40 0.020 0.04  

Saida  صيدا     

Siganus rivulatus  
 مواسطة

10 0.002  <LD 0.17  

Lithognatus mormyrus 
 مرمور

10 0.001 0.10  0.009  

Etrumeus teres 
 رينغا

10 0.006  0.18  0.01 

Marsupenaeus japonicas 
 قريدس

10 0.002  0.03  0.007 

Spondylus spinosus 
 صدف

10 0.56  <LD 0.34  

 

 



6 
 

Maximum allowed levels set by the European Commission (mg/kg) 
  )مغ/كغ( المسموح به من المستوياتاألقصا الحد 

 

  Cd كادميوم    
Hg 

 زئبق 
Pb رصاص      

Fish سم       0.25 0.5 0.5  

Mollusks   & shrimps صدف أ  
 قريدد

 1 0.5 1.5  

 

 


