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مقدمـة مقدمة

متثل البحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بالغة نظيا ملا تتميز به من أعماق ضحلة وحيكة مياه

هادئة وخرصوبة عالية فإنها تعترب ميبى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقترصادةة ليس

فقط داخل هذه البحريات ونظيا ملا تتعيض له هذه البحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف
أنواع امللوثات الرصناعية والرصحية والزراعية مما ةؤثي على كل من جودة ونوعية مياه هذه

البحريات وإنتاجها السمكي ,لذلك فان الربنامج املقرتح لليصد البيئي للبحريات املرصيةة ةهدف

إىل املتابعة الدورةة هلذه البحريات للوقوف على الظيوف البيئية وامللوثات املؤثية عليها فى

األوقات و األماكن املختلفة بغيض وضع بينامج قومي للحد من تأثري هذه امللوثات ووقف التدهور

املستمي للبحريات ووضع اخلطط املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية:

متتد شواطئ البحريات املية ملسافة  50كم من الدفيسوار مشال حمافظة اإلمساعيلية اىل كربةت
جنوبا وتبلغ مساحة البحريات املية الرصغيى  40كم 2حواىل  9525فدان تقيةبا والبحريات املية

الكربى  194كم 2ميبع حوايل  46190فدان تقيةبـا وتعتـرب البحـريات املـية الكـربى والرصـغيى
وحبرية التمساح هي اليكيزة األساسية للتنمية السـياحية مبحافظـة االمساعيليـة وهنـاك قطـاع
الرصيد والثيوة السمكية واالستزراع السمكى والذى ةعد من القطاعات املثمية فى القطاع احمللى

نظيا لوجود حبرية التمساح والبحريات امليه وقناة السوةس.

امسا ومواقع احملطات البحريات املية خالل 2102-2102
رقم احملطة

العمق

الوصف

تقع فى اجمليى املالحى لقناة السوةس فى املخل الشماىل للبحريات املية وهى

( 0الدفيسوار)

 02مرت

( 2ابو سلطان)

 01مرت

( 4فاةد)

 02.2مرت

تقع بالقيب من اجمليى املالحى

 01مرت

تقع بالقيب من اجمليى املالحى

( 1ابو سلطان)
( 2فاةد)

( 2فنارة)

( 7فناره)

 2.2مرت
 2مرت

وهى حمطه شاطئية تتأثي مبياه التربةد املنرصيفة من حمطة ابو سلطان
حمطه شاطئية ملنطقة فاةد – تتأثي برصيف بعض املرصاةف

 2.2مرت
 1مرت

حمطه شاطئية تتأثي بالرصيف من مرصيف ابو رمانه

( 8ابو رمانه)
( 01كربةت)

 04مرت

( 00كربةت)

تقع بالقيب من اجمليى املالحى امام حمطة كهيبا ابو سلطان

حمطه شاطئية تتأثي بالرصيف من مرصيف فناره

 04مرت

( 9ابو رمانه)

بعيده عن أى مرصدر للتلوث

 1مرت

تقع بالقيب من اجمليى املالحى

تقع بالقيب من اجمليى املالحى بعيد عن اى مرصدر للتلوث
حمطه شاطئية

2

البحريات املية الرصغيى

02

البحريات املية الرصغيى

01

النتائـج
اخلرصائص اهليدروكيميائية:
 .0درجة احليارة

درجة حيارة املياه من أهم العوامل املؤثية على البيئة املائية ككل حيث تؤثي على نشاط كل
الكائنات احلية املوجودة يف املسطحات املائية من أمساك وهائمات حيوانية ونباتية وبكتريةـا.

هذا باإلضافة لتأثريها على كل اخلرصائص الفيزةائية والكيميائية للمياه حيث تياوحت درجة

احليارة املسجلة يف الدراسة احلالية بني أقل درجة حـيارة ( 16.50درجـة) مسـجلة يف حمطـة 8

( أبــو رمانــة بــالقيب مــن اجملــيى املالحــى) خــالل شــهي فرباةــي  2102بينمــا كانــت القيمــة
العظمى( 11.21درجة) مسجلة يف حمطة ( 01البحريات املية الرصـغيى) خـالل شـهي أغسـطس

 2102وكان املتوسط السنوي العام لدرجة حيارة مياه البحرية  20.88درجة مئوةة.

 .2شفافية املياه

تعرب درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضو على النفاذ خالل املياه حيـث وصـلت درجـة
الشفافية يف معظم احملطات خالل الشهور املختلفـة إىل قـاع البحـرية .ممـا ععـل حبـرية املـية

تتميز مبياهها اليائقة.

 .1امللوحة

ةقرصد مبلوحة املياه جمموع األمالح الذائبة يف املا حيث تياوحت درجة امللوحة بني أقل قيمة
ج
 ‰ 20.14يف حمطة ( 9أبو رمانة الشاطئية) خالل شـهي فرباةـي  .2102بينمـا سـجلت أعلـى

قيمــة  ‰ 42.41يف حمطــة ( 01البحــريات املــية الرصــغيى) خــالل شــهي نــوفمرب  2102وكــان
املتوسط السنوي العام .‰ 41.94

 .4درجة التوصيل الكهيبي
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درجة التوصيل الكهيبي هو تعبري عن قدرة املياه لتوصيل التيار الكهيبي حيـث تياوحـت

درجة التوصيل الكهيبي بني أقل قيمة ( 10.22مللـي سـيمن/سـم ) يف حمطـة ( 9أبورمانـة
ج
الشاطئية) خالل شهي فرباةي  .2102بينما سجلت أعلى قيمـة  24.22مللـي سـيمن/سـم يف

حمطة ( 2أبو سلطان بالقيب من اجمليى املالحى) خالل شهي ماةو  2102وكان املتوسط السنوي
العام  27.44مللي سيمن/سم.

 .2تيكيز أةون اهليدروجني )(pH

ةلعب تيكيز أةون اهليدروج ني دورا هاما يف تيسيب أو ذوبان املعـ ادن الثقيلـة يف املسـطحات

املائية .حيث أوضحت الدراسة أن مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتياوحت قـيم تيكيـز
أةون اهليدروجني ملياه البحرية بني أقـل قيمـة 7.74يف حمطـة ( 0الدفيسـوار) يف شـهي مـاةو

 2102وأعلى قيمة  8.47يف حمطة ( 9أبو رمانة الشاطئية) يف شهي أغسطس  2102ومبتوسـط
عام .8.11

 .2األكسجني الذائب )(DO

األكسجني الذائب يف املياه له الدور األكرب واملؤثي على مجيع اخلرصائص الكيميائية والفيزةائية
واحليوةة داخل املسطحات املائية كما أنه أحد األسباب اليئيسية يف بقا مجيع الكائنات احلية

حيث بدونه متوت هذه الكائنات وتتحول املسطحات املائية إىل مستنقعات وقد تياوح تيكيـز

األكسچني الذائب بني أقل قيمة  2.21مليجيام/لرت يف حمطة ( 8أبو رمانة بالقيب من اجملـيى

املالحى) يف شهي أغسطس  2102وأعلى قيمة  01.71مليجيام/لـرت يف حمطـة ( 2أبـو سـلطان
بالقيب من اجمليى املالحى) خالل شهي مـاةو  2102مبتوسـط سـنوى عـام يف البحـرية (7.84

مليجيام/لرت).

 .7األكسجني احليوي املمتص )(BOD

األكسجني احليوي املمتص هو كمية األكسـجني املسـتهلك لتحلـل الكائنـات الدقيقـة للمـواد
العضوةة ,قد تياوحت قيم األكسيجني املستهلك بيولوجيا بني أقل قيمة  1.02مليجيام/لرت يف

حمطة ( 9أبو رمانة الشاطئية) خالل شهي نوفمرب  2102وأعلى قيمة  4.20مليجـيام/لـرت يف

حمطة ( 01البحريات املية الرصغيى) خالل شهي أغسطس  2102مبتوسط سنوي عام يف البحرية

( 0.80مليجيام/لرت).

 .8األكسجني الكيميائي املستهلك )(COD
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توضح قيمة األكسجني املستهلك كيميائيا كميـة األكسـج ني الـالمم ألكسـدة املـواد العضـوةة
املوجودة يف املياه وحتوةلها إىل ثاني أكسيد الكيبون وما تياوحت قيم األكسيجني املستهلك

كيميائيا بني أقل قيمة  4.42مليجيام/لرت يف حمطة ( 02البحريات املية الرصغيى) خالل شهي

فرباةي  2102وأعلى قيمة  022.12مليجيام/لرت يف حمطة ( 01البحريات املية الرصغيى) خالل

شهي ماةو  2102مبتوسط سنوي عام يف البحرية ( 12.80مليجيام/لرت).

 .9الكربةتيدات )(H2S

توجد الكربةتيدات يف املا يف صورة كربةتيد اهليدروجني الذي ةنتج من حتوةل الكربةتات إىل

كربةتيدات للحرصول على األكسج ني بواسطة البكتريةا الكربةتية املوجودة يف اليسوبيات .وقد

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود للكربةتيدات يف مياه البحرية نتيجـة لزةـادة تيكيـز
األكسچني الذائب يف مياه البحرية طوال العام.

مبقارنــة املتوســطات الســنوةة لــبعض املتغــريات اهليدروجيافيــة خــالل الدراســة احلاليــة
مبثيالتها من املستوةات املسموح بها دوليا وجد اآلتى:

وجدت مستوةات األس اهل يدروجيىن يف حدود املسموح بها دوليا (( )2.1 – 9.1املتوسط العام

.)8.11

وجدت مستوةات االكسجني الذائب يف حدود املسموح بها دوليا يف مجيع احملطات (02.2 – 4.2
مليجيام/لرت) (املتوسط العام .)mg/l 7.84

وجــدت مســتوةات االكســجني احليــوي املمــتص يف احلــدود املســموح بهــا دوليــا (2.1-1.1

مليجيام/لرت) يف مجيع احملطات بالبحرية (املتوسط العام .) mg/l 0.80

الكلورفيل – أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح املغذةة
 .0الكلورفيل-أ

استخدم الكلوروفيل امل وجود فى اهلائمـات النباتيـة كرصـبغة أساسـية ككـن األسـتدالل مـن
خالهلا على مستوى النشاط احليوى باملياه  ,حيث جائت قيم الكلوروفيل فى البحريه قليلـه

ومل تتعدى أقل القيم املسموح بها (2.1ميكيوجيام/لرت) مبعظم احملطات باستثنا احملطات 0

&  09.99 & 14.28( 9ميكيوجــــيام/لــــرت) حيــــث تياوحــــت القــــيم بــــني 14.28-1.21

ميكيوجيام/لرت مبحطة ( 2فاةد) & ( 0الدفيسوار) بشهي أغسطس (الرصـيف) ,كمـا كانـت أقـل
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قيمه للمتوسط الشهيى (الفرصلى)  1.77ميكيوجيام/لرت فى شهي ماةو (ربيع) وأكـرب قيمـه

2.94ميكيوجيام/لرت فى شهي أغسطس (الرصيف) فى حني كانت أقل قيمه للمتوسط السنوى
1.81ميكيوجــــيام/لــــرت ممثلــــه باحملطــــة  ( 02البحــــريات املــــيه الرصــــغيى) وأعلــــى

قيمه9.71ميكيوجيام/لرت ممثله مبحطه ( 0الدفيسوار) معطيا متوسط سنوى عـام للبحـرية
2.81ميكيوجيام/لرت.

 .2املواد العالقة الكلية )(TSM

سجلت املواد العالقة الكليه أقل قيمه للمحتـوى 7.94مليجـيام/لرتباحملطـة ( 2فنـارة) بشـهي

ماةو(اليبيع) بينما أكرب قيمه للمحتوى كانت 029.91مليجيام/لرت باحملطة ( 00كربةت) حمطه
شــاطئيه وذلــك فــى شــهي أغســطس(الرصــيف) وكــان أقــل متوســط شــهيى (فرصــلى) 27.11

مليجيام/لرت فى شهي نوفمرب (اخليةف) بينما كانت أعلى قيمه 27.70مليجيام/لرت فى شهي

فرباةي(الشتا )  ,كما سجلت احملطـة (8أبورمانـة) أقـل قيمـه  22.24مليجـيام/لـرت للمتوسـط
السنوى وأعلى قيمه  80.00مليجيام/لرت كانـت مبحطـة ( 00كربةـت) وهـى حمطـة شـاطئيه
وذلك نتيجة لنشاط الرصيادةن بهذه احملطة معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية 41.92

مليجيام/لرت.

 .1االمالح املغذةة

هـى عبـارة عـن ميكبـات ذائبـة فـى امليــاه الطبيعيــة وتعتــرب هــذه امليكبــات املرصــدر

اليئيسـى لتغذةـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خرصوصـا ا لكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتةــا
والطحالـب كمـا تعتبـي أساسيـة فى عمليـة التمثيـل الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فــى

هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة عن ميكبات نيرتوجينية ,فوسفورةة وسليكات.

 االمونيا )(NH4-N

االمونيا احدى صور النتريوجني املفضلة كغذا لكث ري من اهلائمات النباتيـة و الطحالـب.

سجلت األمونيا أقل تيكيز  1.119مليجيام/لرت باحملطه ( 2فنارة) بشهي نوفمرب (اخليةـف)

بينما أعلى تيكيز كان 1.41مليجـيام/لـرت باحملطـة (02املـية الرصـغيى) وذلـك فـى شـهي

أغسطس (الرصيف) ,وكان أقل متوسط شهيى (فرصـلى) 1.14مليجـيام/لـرت بشـهي فرباةـي

(الشتا ) بينما كانت أعلى قيمه  1.00مليجيام/لرت فـى شـهي أغسـطس (الرصـيف)  ,كمـا
سجلت احملطة ( 2فاةد) أقل قيمه 1.140مليجـيام/لـرت للمتوسـط السـنوى وأعلـى قيمـه
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1.029مليجيام/لرت كانت مبحطة ( 02املية الرصغيى) معطيا بـذلك متوسـط سـنوى عـام
للبحرية  1.172مليجيام/لرت.

 النيرتةتات ()NO2-N

ةنتج النيرتةت نتيجة اكسدة البكرتةا للمواد الغري عضوةة للحرصول علـى الطاقـة وهـذا
الغام بدوره غري مستقي فهو ةؤكسد اىل نرت ات بواسطة بكرتةا معينة او خيتزل اىل امونيا

بواسطة بكرتةا أخيى معاكسة لالوىل .وةعترب غام النيرتةت من الغامات السامة ووجـوده

ب رتكيزات عالية ةؤكد على وجود مرصدر للتلوث.

تياوحت قيم تيكيز النرتةتات بـني أقـل قيمـه مطلقـه  2.22ميكيوجـيام/لـرت باحملطـة 1

(أبوسلطان) بشهي أغسطس(الرصيف) وأعلى قيمه كانت  011.72ميكيوجيام/لـرت باحملطـة
(9أبورمانة) وذلك فى شهي نوفمرب (اخليةف)  ,كما كانت أقل قيمه للمتوسـط الشـهيى

(الفرصلى)  01.19ميكيوجيام/لرت فى فرباةي (الشتا ) وأكرب قيمه  22.08ميكيوجـيام/لـرت
فــى شــهي نــوفمرب (اخليةــف) فــى حــني كانــت أقــل قيمــه للمتوســط الســنوى 7.97

ميكيوجيام/لرت ممثله مبحطة ( 1أبوسلطان) وأعلى قيمه  21.27ميكيوجيام/لـرت ممثلـه

مبحطه ( 9ابورمانة) معطيا متوسط سنوى عام للبحرية  07.21ميكيوجيام/لرت.

 النرتات )(NO3-N

النرتات هى أكثي صور النيرتوجني ثباتا فى البيئة املائية وهى الغذا األساسـى لكثـريا

من اهلائمات النباتيـة والطحالـب  ,سـجلت النـرتات أقـل تيكيـز  1.111مليجـيام/لـرت

باحملطات ( 4فاةد) & ( 8ابورمانه) وذلك ع لى مدار السنة بينمـا أعلـى تيكيـز كـان 0.22

مليجيام/لرت باحملطة (9أبو رمانة) وذلك فى شهي أغسطس (الرصيف) ,وكـان أقـل متوسـط

شهيى (فرصلى)  1.00مليجيام/لرت فى شهي نوفمرب (اخليةف) بينمـا كانـت أعلـى قيمـه
 1.12مليجيام/لرت فى شهي أغسطس (الرصيف)  ,كما سجلت احملطتان ( 4فاةـد) & ( 8أإبـو

رمانة) أقل قيمه للمتوسط السنوى  1.111مليجيام/لرت وأعلى قيمه  1.84مليجيام/لرت
كانــت مبحطــة ( 9أبــو رمانــة ) معطيــا بــذلك متوســط ســنوى عــام للبحــرية 1.202

مليجيام/لرت.

 النيرتوجني الكلى ()TN
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سجل النيرتوجني الكلى أقل تيكيز  1.21مليجيام/لرت باحملطة ( 2فناره ) وذلك فى شهي

نوفمرب (اخليةف) بينما أعلى تيكيز كان  4.41مليجيام/لرت باحملطة (9أبورمانه) وذلك فى
شهي أغسطس (الرصيف)  ,وكان أقل متوسط شهيى (فرصلى)  0.27مليجيام/لرت فى شهي

فرباةي (الشتا ) بينما كانت أعلى قيمه 0.22مليجيام/لرت فى شـهيماةو (اليبيـع) ,أمـا

املتوسط السنوى فرتاوح بني  1.19-1.92مليجيام/لرت باحملطات ( 2الفنارة) و ( 9أبورمانـه
شاطئيه) على التواىل وكان املتوسط السنوى العام للبحرية  0.12مليجيام/لرت.

 ميكبات الفوسفور
ةعترب الفوسفور عنرصي اساسى للكائنات املائية ومنوهم  ,نظيا الن الفوسـفور عنرصـي غـري

غامى وةوجد فى الطبيعية على هيئة امالح فوسفورةة غري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلال
ةوجد برتكيزات قليلة فى البيئة املائية .ةـزداد تيكيـز الفوسـفور فـى املسـطحات املائيـة
نتيجة للرصيف الرصحى او الرصيف الرصناعى او الزراعى مما ةؤدى اىل العدةد من املشـاكل

البيئية حيث مت رصد تلك امليكبات كما ةلى:

 .0الفوسفور الفعال )(PO4-P

تياوحت قيم تيكيزات الفوسفور الفعـال بـني أقـل قيمـه مطلقـة  1.07ميكيوجـيام/لـرت

مبحطـــة ( 13املـــية الرصـــغيى) بشـــهي فرباةـــي (الشـــتا ) وأكـــرب قيمـــه مطلقـــه 41.22

ميكيوجيام/لرت وكانت باحملطة ( 8أبورمان) وذلك فى شهي نوفمرب(اخليةف) والذى سـجل
أعلى متوسط شهيى أوفرصلى  09.24ميكيوجـيام /لـرت فـى حـني سـجل شـهي أغسـطس

(الرصيف) أقل متوسط شهيى  2.22ميكيوجيام /لرت  ,أما املتوسط السنوى فرتاوح بني أقل
قيمة  1.70ميكيوجيام/لرت مبحطة (01املية الرصغيى) وأعلى قيمة  09.21ميكيوجيام/لرت

باحملطة ( 0الدفيسوار) مبتوسط سنوى عام للبحرية  01.78ميكيوجيام/لرت.

 .2الفوسفور الكلى

تياوحت قيم تيكيزات الفوسفور الكلى بـني أقـل قيمـه مطلقـة  12.18ميكيوجـيام/لـرت

وكانت باحملطة (5فاةد) بشهي أغسطس (الرصيف) وأكرب قيمه مطلقه  78.41ميكيوجيام/لرت

وكانت باحملطة (8أبورمانه) فى شهي نوفمرب (اخليةف) ,كما سجل شهي فرباةي (الشتا ) أقل
متوسط شهيى أوفرصلى 28.22ميكيوجيام/لرت فى حـني سـجل شـهي نـوفمرب (اخليةـف)

أعلى متوسط شهيى  22.01ميكيوجيام /لرت  ,أما املتوسط السنوى فرتاوح بني أقل قيمة

 27.72ميكيوجيام/لرت باحملطة ( 4فاةد) وتقع بالقيب مـن اجملـيى املالحـى وأعلـى قيمـة
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 070.49ميكيوجــيام/لــرت باحملطــة (02املــية الرصــغيى) مبتوســط عــام للبحــرية 19.42
ميكيوجيام/لرت.

 السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدةاتومات غري املتكلسـة وهـى طحالـب جمهيةـة وحيـدة اخلليـة

جدرانها مشبعة بالسيليكا وتتواجد بالرتبة ,حيث سجلت السـليكات أقـل تيكيـز 1.107

مليجيام/لرت باحملطة ( 6فناره) وذلـك فـى شـهي فرباةـي (االشـتا ) بينمـا أعلـى تيكيـز

كان 2.220مليجيام/لرت باحملطة ( 9أبورمانه) وذلك فى شهي أغسطس(الرصيف)  ,وكان أقـل
متوسط شهيى (فرصلى)  1.021مليجيام/لرت فى شهيفرباةي (الشتا ) بينما كانـت أعلـى

قيمه  1.210مليجيام/لـرت فـى شـهي أغسـطس(الرصـيف) ,كمـا سـجلت احملطـة ( 02املـية
الرصــغيى) أقــل قيمــه للمتوســط الســنوى  1.009مليجــيام/لــرت وأعلــى قيمــه 0.214
مليجيام/لرت كانت مبحطة ( 9أبورمانه) معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية 1.129
مليجيام/لرت.

الفلزات الثقيلة
أتضح من نتائج الدراسة احلالية ما ةلي:

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز احلدةد ما بني ( 11.111-2.210ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني ( 9.229-0.820ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 02.117-0.422ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني ( 07.172-7.240ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الكيوم ما بني ( 2.902-0.420ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني ( 2.281-0.122ميكيوجيام/لرت).
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 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني (2.918-1.027ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز اليصاص ما بني ( 8.717-0.772ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني ( 1.1412-1.1222ميكيوجيام/لرت).

املبيدات
تياوح جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة الكلور ()PCBsما بني (  0.101-2.701نـانو

جيام  /لرت).

كما تياوحت قيم تيكيزات ميكبات املبيدات الكلية ( )TPما بني ( 0.192-2.207نانو جيام /

لرت).

اهليدروكيبونات البرتولية
تياوح متوسط الرتكيزات الكلية للمواد اهليدروكيبونيـة الذائبـة فـى ميـاه حبـرية مـا بـني

( 1.021-1.222ميكيوجيام/لرت).

امليكيوبيولوجى
تعترب مياه اجملارى واحدة من أخطي املشاكل على الرصحة العامة فى معظم دول العامل

الثالث ,ألن أغلب هذه الدول ليس لدةها شبكات صيف صحى متكاملة  ,بل وفى بعض

املدن التوجد شبكات صيف صحى وحتتوى مياه اجملارى على كمية كبرية من امليكبات
العضوةة واعداد رهيبة من الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية والالهوائية وتؤثي هذه الكائنات
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يف امليكبات العضوةة وغري العضوةة مسببة نقرصا يف االكسجني إذا ألقيت يف البحريات وبذلك
ختتنق الكائنات التي تعيش فيها وقد متوت .وعند موت الكائنات البحيةة تبدأ البكرتةا أو

الكائنات الدقيقة التي تعمل الهوئيا بتحليلها حمدثة تعفن وفسادا يف طبيعة املياه.

مت استخدم مقياس اجملموعة األوروبية ( )European commission, 1988ملياه شواطئ
واالستحمام وهو نفس املقاةس املرصيى ( )Ministry of health, 1996 and 2000والذى

أقي احلدود املسموح بها يف هذه املياه.

من وجهه نظي الرصحة العامة فقد كانت اعداد البكرتةا املشار إليها بالدراسة مل تتعدى
احلدود املسموح بها فى مجيع احملطات وتعترب نظيفة أما فى احملطات  9 ,7فقط فإن اعداد

البكرتةا املشار إليها تعدت احلدود املسموح بها وتعترب ملوثة.

اهلائمات النباتية
تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـز ا أساسيـا إلنتـ ـاج املـواد العضوةــة بالبحــرية  ,كمــا متثــل

املستـوى األول من اهلـيم الغذائـى و الوجبة األساسـية للكائنـات احليوانيـة بالبحيـية.

واتضح من نتائج الدراسة احلالية ما ةلى وجود  44نوعا من اهلاائمات النباتية الدقيقة وكان
تومةع هذه األنواع بالبحريات املية كآالتي:

 22نوعا من الدةاتومات )(Diatoms

 9أنوع من الطحالب السوطية )(Dinoflagellates
 2أنواع من الطحالب اخلضيا ((Chlorophytes

 2أنواع من الطحالب اخلضيا املزرقة أو السيانوبكرتةا )(Cyanophytes
ونوع واحد من الطحالب األةوجلينية )(Euglenophytes

اهلائمات احليوانية
 اهلائمات احليوانيـة هـي كائنـات حيـة تنتمـى للمملكـة احليوانيـة تعـيش هائمـة يف
البيئات املائية املختلفة سوا كانت بيئات حبيةة أو عذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمـات
احليوانية بعدم قدرتها علي احليكة املوجهة كونها تتحيك تبعـا حليكـة التيـار املـائي .

وتيجع أهميتها إيل أنها متثل احللقة الثانية يف قاعدة اهليم الغذائي يف البيئة املائيــة
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بعد اهلائمات النباتية  ,ومن خالل الدراسة مت التعيف فى البحريات املية الكربى على

 20نوع تنتمى اىل  8جماميع وهى-:

 .0جمموعة  Tintinnideaوقد مت التعيف على  02نوع

 .2جمموعة  Foraminiferidaوقد مت التعيف على  2أنواع
 .1جمموعة  Rotiferaوقد مت التعيف على  01نوع

 .4جمموعة  Copepodaوقد مت التعيف على  02نوع

 .2جمموعة  Appendiculariaوقد مت التعيف على نوعني
 .2جمموعة  Cladoceraوقد مت التعيف على نوع واحد

 .7ونوع واحد لكال من  Ostracodaو Nematoda

 .8هذا باالضافة اىل جممو عة الريقات للكائنات الغري هائمه.

احليوانات القاعية
متثل األحيا القاعية جز ا هاما من البيئة البحيةـة فهـى إحـدى احللقـات اهلامـة يف السلسـلة

الغذائية حيث تنتشي عادة بكثية يف مناطق املد واجلزر كما انه ا تغطى معظم قيعان البيئات

املائية وتعترب غذا ا هاما ومفضال عند كثري من احليوانات البحيةة االقترصـادةة كمـا أن بعضـها

ككنه مقاومة التلوث وةعترب كاشفا له .

 من خالل الفحص الدقيق لالفقارةات القاعية املوجودة فى البحريات املية فـى مـومسني
وهما  -:صيف (  )2102شتا ( . )2102ومـن خـالل الفحـص الـدقيق لالفقارةـات القاعيـة
املوجودة فـى البحـريات املـية فـى موسـم الرصـيف  2102,مل ةـتم التعـيف علـي اى
الفقارةات قاعية حيث كانت العينات عبارة عن رمال والةوجد بها اى الفقارةات وهذا رمبا

ةعود العمال التكيةك من قبل هيئة قناة السوةس فى الدفيسوار لالعداد الفتتاح قنـاة
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السوةس اجلدةدة وتغطية قاع البحريات باليمال ولذلك مل نعثي علـى احيـا فـى هـذه

العينات  .لذلك سنعترب موسم الشتا هو املمثل السنوى لالحيا القاعية فى البحريات
املية هلذا العام .

النباتات املائية

 مت تسجيل ستة اجناس من الطحالب يف منطقت ي فاةد و أبو سلطان يف البحـريات املـيه
تنتمي لطائفطي الطحالب اخلضيا و الطحالب احلميا  .مل ةسجل اي طحالب بنيه كمـا

مل ةسجل اي حشائش حبيةه .مل ةتم العثور على الطحالب البنيه او احلشـائش البحيةـه
نتيجه الظيوف البيئيه املتدنيه للبحـريه الـذي ةتمثـل يف امللوثـات العضـوةه و الغـري
عضوةه و حيكه املالحه البحيةه التي تؤدي اىل اضطياب احلياه البحيةـه حيـث تتواجـد

النباتات السابق ذكيها يف بيئات قليلة التلوث او خاليـه مـن التلـوث نسـبيا .امللوثـات
الزراعيه و الرصناعيه و الرصحيه تؤدي اىل خلل يف التوامن الطبيعي جملتمعات النباتـات

املائيه وحيث ان الطحالب البنيه و احلشائش البحيةه حتتاج اىل بيئه مائيه نقيه نسـبيا
فنجد انها تقل او ختتفي و حتل حملها الطحاب اخلضيا االنتهامةه التي تتميز بقـدرتها
على حتمل التلوث و األنتشار السيةع عن طيةق التكاثي اخلضيي و اجلنسي مثل طحلب
 Ulva lactucaو اةضا الطحلب املستعمي .Caulerpa racemosa

احلجم احلبيىب

اليواسب

 احلجم اليملي )(Sand
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 نسب تواجد اليمل فى رسوبيات هـذه البحـرية تتفـاوت بـني ( %0.17حمطـة رقـم  )2و
( %.78.72حمطة رقم  )2مبتوسط قدره . %22.22 ±21.49

 الغيةن ])[Mud (Silt & Clay
 النسبة املئوةة لتواجد الطني فى رسوبيات املية الكربى تقع بني ( %20.28حمطة رقم )2

و( %98.21حمطة رقم  )2مبتوسط قدره .%22.22 ±24.20


 الكيبون العضوي و احملتوي العضوي

 تيواحت النسبة املئوةة للكيبون العضوى الكلى فى رسوبيات قاع البحرية املية الكـربى
بني  %1.22و %0.71ومبتوسط قدره  .%1.20±%1.28أعلى قيمة سجلت فى حمطه رقـم 4
وأقل قيم سجلت فى حمطه رقم .00

 احملتوي املائي املطلق

 تياوحت قيم احملتوى املائى املطلق ليسوبيات البحرية املية الكـربى مـابني أقـل قيمـة

 %07.71فى حمطة رقم  2وأكرب قيمة  %24.81فى حمطة رقم  2مع متوسط عام للبحرية

قدره . %00.99±17.19

املغذةات
 الفسفور الغري العضوي

 املتوسط العام للفوسفور الغري عضوى هو 044±294ميكيوجيام/جيام .

 الفسفور العضوي

 املتوسط العام للفوسفور العضوى هو 070±020ميكيوجيام/جيام.

 الفسفور الكلي

 املتوسط العام للفوسفور الكلى ليسوبيات البحرية هو 201±442ميكيوجيام/جيام .

 النيرتوجني الكلي

 املتوسط العام للنيرتوجني الكلى بالبحرية  %1.17±1.12ميكيوجيام/جيام .
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الفلزات الثقيلة
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز احلدةد ما بني ( 7222-2022ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني ( 92-918ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 01.77-1ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني ( 70.17-2.22ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الكيوم ما بني ( 018.02-21.99ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني ( 29.84-01.77ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني ( 4.20-1ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز اليصاص ما بني ( 21.97-1ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني ( 1.082-1ميكيوجيام/لرت).

املبيدات
تياوح جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني

15424

نانوجيام/جيام حمطة  01إىل  15722نانوجيام/جيام أمام حمطة  1مبتوسط 15274
نانوجيام/جيام.

وتيكيزات ميكبات املبيدات الكلية ( )TPمابني  15170نانوجيام/جيام (أمام حمطة  )9إىل

 15219نانوجيام/جيام (حمطة  )2مبتوسط  15209نانوجيام/جيام.

اهليدروكيبونات البرتولية
مابني  15121ميكيوجيام/جيام مسجلة عند امليه  1إىل  15292ميكيوجيام/جيام مسجلة أمام

امليه  00مبتوسط كلى  15229ميكيوجيام/جيام.
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األمساك

مت دراسة مسـتوةات الفلـزات الثقيلـة  Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd & Hgبلحـوم األمسـاك

الشائعة بالبحريات املية ( البلطى النيلى واألخضي  ,سيدةن مربوم  ,طوبارة  ,شاخورة  ,شخيم) وذلـك

خالل شهي أغسطس  ,2102فرباةي .2102

احلدةد  :املتوسط السنوى 12.4222 ; 17.1174ميكيوجيام/جيام
املنجنيز  :املتوسط السنوى  1.2728 ; 1.4121ميكيوجيام/جيام

النحاس  :املتوسط السنوى  1.2710 ; 1.9822ميكيوجيام/جيام

الزنك  :املتوسط السنوى  1.2710 ; 1.9822ميكيوجيام/جيام

الكيوم  :املتوسط السنوى  2.4012 ; 1.1298ميكيوجيام/جيام
النيكل  :املتوسط السنوى  2.1771 ; 0.7411ميكيوجيام/جيام

اليصاص  :املتوسط السنوى  0.2822 ; 2.0198ميكيوجيام/جيام
الكادةوم  :املتوسط السنوى  1.4272 ; 1.1112ميكيوجيام/جيام

الزئبق  :املتوسط السنوى  1.1407 ; 1.1182ميكيوجيام/جيام
وقد لوحظ أن املتوسطات خالل شهيى الدراسة قد تياوحت بني إرتفاع وإخنفاض بدون منط

حمدد .مبقارنة املستوةات احلالية مبثيالتها من املستوةات املسموح بها عامليا وجد أن مجيع

املستوةات احلالية تقع يف إطار احلدود املسموح بها دوليا جلميع الفلزات الثقيلة طبقا ملنظمة

الرصحة العاملية (.)FAO 1989
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املبيدات:
تياوح جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني  45282نانوجيام/جيام

بعينات امساك الطوباره إىل  45920نانوجيام/جيام ألمساك السيدةن املربوم مبتوسط 45220

نانوجيام/جيام وتيكيزات ميكبات املبيدات الكلية ( )TPمابني  45292نانوجيام/جيام (البلطي

النيلي) إىل  015217نانوجيام/لرت (أمساك الشخيم) مبتوسط  95272نانوجيام/جيام .كما تياوحت

جمموع ميكبات  TP & PCBsمابني  025082نانوجيام/جيام بعينات امساك البلطي النيلي إىل
 085112نانوجيام/جيام بأمساك الشخيم مبتوسط كلى  045292نانوجيام/جيام.

ومبقارنة النتائج احلالية باملستوةات العاملية جند أنه مل تتعدى متوسطات مستوةات ,DDTs

 HCHs ,PCBsاملقاسة بأمساك البحريات امليه احلد املسموح به بيئيا وهو  2111نانوجيام/جيام,
 2111نانوجيام/جيام 21 ,نانوجيام/جيام طبقا ملنظمة السوةد لألغذةة ( .)SFR 1983وكذلك

احلال بالنسبة مليكبات  aldrine & Dieldrinمقارنة مبنظمات .WHO & USEPA

املشاكل الىت تتعيض هلا البحريات

تعانى من مرصادر تلوث صيف مراعى من االراضى الزراعية احمليطة -كذلك بعض الرصيف الرصحى
من املنشأت السياحية على شواطى البجريات او بعض خميات املياة العذبة على البحريات,

عملية ردم الشواطى  ,كل ذلك ةؤثي على طبيعة شواطى البحريات امليه ,موائل وبيئات هذه
البحريات وبالتاىل الثيوات احلية املوجوده بها من امساك .
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