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مقدمة

متثل البـحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بـالغة نظيا ملا تتميز بـه من أعماق ضحلة وحيكـة ميـاه هاد ـة و رص بــة

عالية فانها تعتبـي ميبـى وحضانات طبـيعية ملختلف أن اع األمساك االقترصـادةة لـيف فقـا دا ـل هـ ه البــحريات
ونظيا ملا تتعيض له ه ه البـحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أن اع املل ثات الرصناعية والرصحية والزراعية
مما ةؤثي على كل من ج دة ون عية مياه ه ه البـحريات وإنتاجها السمكى .لـ ل فـاا البــينامج املقـح لليصـد

البـيئى للبـحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابـعة الدورةة هل ه البـحريات لل قـ ف علـى الظـيوف البــيئية واملل ثـات
املؤثية عليها فى األوقات و األماكن املختلفة بـغيض وضع بـينامج ق مى للحد من تأثري ه ه املل ثات ووقف التده ر

املستمي للبـحريات ووضع اخلطا املستقبـلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البـحرية

حبرية املنزلة هى أكرب البحريات الشمالية من حيث املساحة (تقيةبا %06من جمم ع مساحة البحـريات جمتمعـة)

حيث تبلغ مساحة البحرية ح اىل  066ألف فداا ,وتقع جن ب ساحل البحي املت سا على اجلانـ

الشـيقى لفـيع

نهي النيل (دمياط) ,وتعترب البحرية ح ض ما ى ضحل ةحاو مت سا عمق املياه بهـا  0101مـح ,وحيـدها مـن
الشيق قناه الس ةف ومن الغيب فيع دمياط ومن الشمال البحي املت سا باالضـافة اىل املـزارع السـمكية والقـي

واألراضي الزراعية وك ل تيعة السالم .وتترصل البحرية بالبحي املت سا عن طيةق فتحتني ضيقتني تعيفا بب غاز

اجلميل اجلدةد والقدةم تسمحا بتبادل املياه واالحياء بني البحرية والبحي .وتعد البحرية مبثابة زاا ملياه الـيي
املنرصيفة من األراضي الزراعية حيث ةرص

فى البحرية أربعة مرصارف ر يسية هى (حبي البقي -حـادو

فارسك ر) باإلضافة إىل صيف املزارع السمكية املتامخة وك ا األراضي الزراعية احمليطة.

 -السـيو-

ةشغل نشاط االستزراع السمكي مساحات كبرية من البحرية وذل يف جهة الشمال الغيبي وفـى اجلنـ ب حيـث

ةبلغ مت سا االنتاج السمكى  06ألف طن سن ةا ومتثل أمساك البلطـى أكثـي مـن  %01مـن أنـ اع األمسـاك فـى

البحرية.

متت عملية اليصد من الل ( )00نقطة م زعة لتشمل مساحة البحرية واملرصارف التي ترص
احملطة
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عليها

التمسا
جلاا

دةشدي (يف منطقة مليئة بالنباتات املغم رة)
احلمية (أقرصي مشال البحرية ,منطقة ماحلة)
أب ات الكبري (مشال مرصيف السيو)

الدجب (يف منطقة مليئة بالنباتات املغم رة جن ب مرصيف السيو)

الزرقاء (يف منطقة مليئة بالنباتات املغم رة بالقيب من مرصيف فاراسك ر)
اجلنكة أمام مرصيف حادو
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ن عية امليــــاه
اخل اص اهليدروكيميا ية ملياه البـحرية
درجة احلـيارة:

الشفافية:

املل حة:

درجة الت صيل الكهيبـي:

األ

األةدروجيني:

األكسجني ال ا

:

األكسيجني احلي ي املمتص ( :) BOD
األكسجني الكيميا ي املستهل ( :) COD
الكبـيةتيدات:
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الكل رفيل-أ  ,امل اد العالقة الكلية:

املغـ ةات:






الفـ سـف ر ( الف سفات الفعال والكلى ):

السليكات الفعالة:
الفلزات الثقيلة:










املبـيدات ( )TPوميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر (:)PCBs
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اهليدروكيبـ نات البـحولية الكلية:

الدال ل البـكتريةة (الق ل ا الكلية – البـيازةة  -السبـحية):
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