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مقدمـة

متتد شواطئ البحريات املرة ملسافة  21كم من الدفرسوار مشال حمافظة اإلمساعيليـة اىل كربيـ
حيث تقطع البحريات املره جمرى قناة السويس ملسافة  83كيلو مرت (من ترقيم الكيلـو  79حـ

جنوبـا

تـرقيم

الكيلو  )082وتعد البحريات املرة جزءا من املمر املالحى لقناة السويس ،وتشرتك فى حـدوداا حمـافظ

السويس واإلمساعيلية ،وتبلغ مساحة البحريات املرة الصغرى  01كم مربع حواىل  7252فـدان تقريبـا

والبحريات املـرة الكـربى  070كـم مربـع حـواي  09071فـدان تقريبـا وتعتـرب البحـريات املـرة الكـربى
والصغرى اي الركيزة األساسية للتنمية السياحية مبحافظة االمساعيلية وانـاك قطـاع الصـيد والثـروة

السمكية واالستزراع السمكى والذى يعد من القطاعات املثمرة فى القطاع احمللى نظرا لوجود البحـريات
املره وقناة السويس وتتعرض البحريات املرة للصرف الزراعى وذلك من خالل  9مصارف.
احملطة

العمق
(م)

الوصف
تقع فى اجملرى املالحى لقناة السويس فى املخل الشماىل للبحريات املرة

( 0الدفرسوار)

 02مرت

( 5ابو سلطان)

 08مرت

( 0فايد)

 05.2مرت

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

 08مرت

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

( 8ابو سلطان)
( 2فايد)

( 9فنارة)

( 9فناره)

 5.2مرت
 5مرت

 5.2مرت

( 3ابو رمانه)

 00مرت

( 01كربي )

 00مرت

( 7ابو رمانه)
( 00كربي )
05
08
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 8مرت
 8مرت

واى بعيده عن أى مصدر للتلوث

تقع بالقرب من اجملرى املالحى امام حمطة كهرباء ابو سلطان

واى حمطه شاطئية تتأثر مبياه التربيد املنصرفة من حمطة ابو سلطان
حمطه شاطئية ملنطقة فايد تتأثر بصرف بعض املصايف
حمطه شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف فناره

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

حمطه شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف ابو رمانه

تقع بالقرب من اجملرى املالحى بعيد عن اى مصدر للتلوث

حمطه شاطئية

البحريات املرة الصغرى
البحريات املرة الصغرى

2

اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة
تراوح

درجة احلرارة ما بني (58.9 – 09.8درجة مئوية)  ،مبتوسط عام ( 03.92درجة مئوية).

شفافية املياه
تراوح

امللوحة

تراوح

الشفافية ما بني ( 511 – 011سم) مبتوسط  081سم.

قيم امللوحة ما بني ( 01.25 – 89.08جم  /لرت ) مبتوسط عام  87.25جم  /لرت.

درجة التوصيل الكهربي
تراوح

قيم التوصيل الكهربى ما بني ( 28.97 – 03.02مللى سيمن  /سم) مبتوسط عام 25.23مللي سيمن/سم.

تركيز أيون اهليدروچني )(pH
تراوح

قيم األس االيدروجيىن ملياه البحرية ما بني ( ، )3.05 – 3.02مبتوسط عام .3.57

األكسچني الذائب )(DO

تراوح االكسجني الذائب ما بني ( 3.02 – 9.19مليجرام/لرت) ،مبتوسط عام  9.38مليجرام/لرت.

األكسچني املستهلك بيولوجيا )(BOD

تراوح االكسجني املستهلك حيويا ما بني ( 0.09 –1.37مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام  5.5مليجرام/لرت.

األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

تراوح االكسجني املستهلك كيميائيا ما بني (03.8 –9.28مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام ( 05.05مليجرام/لرت).

الكربيتيدات )(H2S

توجد الكربيتيدات يف املاء يف صورة كربيتيد اهليدروچني الذي ينتج من حتويل الكربيتات إىل كربيتيـدات للحصـول علـى

األكسچني بواسطة البكترييا الكربيتية املوجودة يف الرسوبيات .أوضح

البحرية .

الكلورفيل

أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية

الكلورفيل-أ
تراوح

تركيزات الكلورفيل ما بني ( 00.15 –1.5ميكروجرام/لرت)  ،مبتوسط حمتوى للكلوروفيل بالبحرية 8.8

ميكروجرام  /لرت.
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املواد العالقة الكلية)(TSM

تركيزات املواد الكلية العالقة ما بني ( 98.77 – 5.97مليجرام  /لرت  ،مبتوسط عام للبحرية  03.93مليجرام /

تراوح

لرت.

االمالح املغذية

اـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب اـذه املركبـات املصـدر الرئيسـى لتغذيـة الكائنـات
فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيـل

الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى اـذه البيئـة واذه األمالح عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية

وسليكات.

االمونيا )(NH4-N
سجل

األمونيا متوسط تركيز ما بني (1.95 – 1.10مليجرام/لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحريات املرة 1.00

مليجرام  /لرتنيرتوجني.

النترييتات NO2-N
تراوح

قيم النرتي

مبحطات البحرية ما بني ( 080.99 – 0.59ميكروجرام  /لرتنيرتوجني) مبتوسط عام للنرتي

بالبحريات املرة  55.09ميكروجرام  /لرتنيرتوجني.

النرتات )(NO3-N
تراوح

قيم النرتات ما بني (0.03 – 1.110ميكروجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للنرتات بالبحريات املره

1.99مليجرام  /لرتنيرتوجني.

النيرتوجني الكلى TN

أما بالنسبة للنيرتوجني الكلى فرتاوح

القيمة ما بني (7.03 – 0.17مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام

للنيرتوجني الكلى بالبحريات املرة  5.78مليجرام  /لرتنيرتوجني.

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوام .نظرا الن الفوسفور عنصر غري غازى ويوجد فى الطبيعية

على ايئة امالح فوسفورية غري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلال يوجد برتكيزات قليلة فى البيئة املائية .يزداد تركيز
الفوسفور فى املسطحات املائية نتيجة للصرف الصحى او الصرف الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من

املشاكل البيئية.

الفوسفور الفعال )(PO4-P
تراوح

تركيزات الفوسفور الفعال فى مياه البحرية ما بني ( 027 –9.9ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام

 05.09ميكروجرام  /لرتفوسفور.
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الفوسفور الكلى
تراوح

قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني ( 85.10 –50.72ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام 70.10

ميكروجرام  /لرتفوسفور.

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدياتومية غري املتكلسة واى طحالب جمهرية وحيدة اخللية جدرانها مشبعة بالسيليكا

وتتواجد بالرتبة ،حيث ترتاوح

ما بني (3.23 – 1.83مليجرام /لرتسليكا)  ،مبتوسط عام 0.08مليجرام  /لرتسليكا.

الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يلي:

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 99.19 –58.37ميكروجرام/لرت) مبتوسط 87.02ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز املنجنيز ما بني (0.75 – 1.09ميكروجرام/لرت) مبتوسط 0.17ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز النحاس ما بني ( 5.18 – 0ميكروجرام/لرت) مبتوسط  0.20ميكروجرام/لرت.

 تراوح تركيز الزنك ما بني (50.19 – 2.55ميكروجرام/لرت) مبتوسط  00.90ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز النيكل مابني (5.17 –1.30ميكروجرام/لرت) مبتوسط 0.80ميكروجرام/لرت.

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني ( 1.53 – 1.00ميكروجرام/لرت) مبتوسط 1.5ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الرصاص ما بني (0.8 –1.0ميكروجرام/لرت) مبتوسط 1.29ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الزئبق ما بني ( 1.0 – 1.0نانوجرام/لرت) مبتوسط  1.52نانوجرام/لرت.
 تراوح تركيز الكوبل

ما بني ( 0.2 –1.79نانوجرام/لرت) مبتوسط  0.55نانوجرام/لرت.

املبيدات

تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني ( 0.50 – 5.90نانوجرام/لرت)  ،مبتوسط

 8.80نانوجرام/لرت .وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني (0.80 – 1.90نانوجرام/لرت) مبتوسط 0.15

نانوجرام/لرت.

اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه البحريات املره ما بني (0.99 – 1.09

ميكروجرام/لرت)  ،مبتوسط عام  1.89ميكروجرام/لرت.

امليكروبيولوجى

ً

تراوح متوسط كال من بكرتيا القولونية الكلية بكرتيا االيشرشياكوالي وبكرتيا القولون السبحية بني (633-0
مبتوسط عام 21.90مستعمرة لكل  011مللى)  509-0( ،مبتوسط عام 81.35مستعمرة لكل  011مللى) 071-0( ،

مبتوسط عام 80.70مستعمرة لكل  011مللى) علي الرتتيب
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