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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:
تعترب حبرية التمساح بيئة طبيعية مميزه فهى عنرصي إنتاجى هام ميكن أن ميد بكميات مناسبة من األمساك سنوةا كما

أنها تعترب ميكزا سياحيا رئيسيا للتنزه واليحالت ,وتشككل حبكرية التمسكاح حوضكا طبيعيكا مسكاحته حكواىل 0011فكدان
مبتوسط عمق  01م وحتتوى ما ةقيب من  01مليون مرت مكعب من املياه املاحلة ,والبحرية مترصلة مبسطحني مائيني همكا

الربكة الغيبية(الرصيادةن) واجمليى املالحى لقناة السوةس  ,وةدخل البحرية حواىل  2مليون م/ 3ةوميا من مياه الرصيف عن

طيةق مرصيف احملسمة وةتم اخطالتها مبياه البحريه قبل تسيبها مشاال وجنوبا عن طيةق اجمليى املالحى لقناة السوةس,اما
منطقة اجمليى املالحى لقناة السوةس فى املنطقة املالصقة فهى عميقة نسبيا حيث ةرصل العمكق اىل حكواىل  21م وبعكيض

حواىل  211م ,وةفرصل هذا اجمليى عدة جزر حتد من تبادل التيارات املائية مما ساعد على تكوةن كتلتني مائيني خمتلفتكني
فى نوعية املياه فظهي فيق واضح بني نوعية املياه فى اجمليى املالحى وبني مياه البحرية  ,اما بيكة الرصيادةن فهى اصكغي

واقل عمقا من حبرية التمساح وةغطيها انواع خمتلفة من النباتات تنمو فى كتل متماسكة فى اجتاه الشمال الغيبى وتقل

ملوحة املياه داخل الربكة الغيبية كثريا عن حبرية التمساح وقد تظهي على فكرتات كثكرية طبقكات مائيكة خمتلفكة الكثافكة
والنوعية داخل حبرية الرصيادةن حيث تطفو املياه الغري ماحلة القادمة من مرصيف احملسمة فوق ميكاه البحكرية املاحلكة فكى

األصل ,وتعترب البحرية ضمن أهم البحريات فى مرصي كمرصكدر لمسمسكاك حيكث ةعمكل بهكا أكثكي مكن  7أالف صكياد وأةضكا
تستخدم كمرصيف هام.

مرصادر املياه ببحرية التمسكاح:
 -0قناة السوةس.

 -2مرصييف احملسمة و الوادي الزراعيني ( كما أن هناك مرصارف زراعية مثل البهتيمي و أبوجاموس ترصب يف البحرية

بشكل غري مباشي حيث تتجمع مع مرصيف احملسمة مكونة بيكة الرصيادةن التي تقع غيب البحرية و تترصل بها عن

طيةق بوغاز كوبيي التمساح).
ً
 -3تيعة اإلمساعيلية (ترصب الرتعة املياه الزائدة بها حفاظا على مناسيب الرتعة فى اجلزء الغيبى لبحرية التمساح عند
ملتقى مرصيف جزةية الفيسان).
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احداثيات مواقع الدراسة ووصفها ببحرية التمساح
احملطة

العمق

0

 6مرت

( 2التعاون)

 3مرت

3

 01مرت

( 4الدنفاه)

 01مرت

( 1اةتاب)

 7مرت

الوصف

تقع فى أقرصى اجلنوب الشيقى من البحريه تتأثي حبيكة التيارات املائية داخل
البحرية وبالتاىل تتأثي بكل انواع الرصيف املنرصيفه على البحرية

هى حمطه شاطئية فى اجلزء اجلنوبى من البحرية

تقع فى اجمليى املالحى للقناه فى املدخل اجلنوبى للبحرية بعيده عن مرصادر

التلوث

تقع فى اجمليى املالحى للقناه فى املدخل الشماىل للبحرية بعيده عن مرصادر

التلوث

تقع فى مواجهة فندق أةتاب وتتأثي بالتلوث املوجود بالبحرية

( 6الرتعة)

0.1مرت

تقع فى مؤخية الرتعة احللوه وتتأثي مباشية مبياه الرتعة

8

 7مرت

تقع فى مواجهة مبىن اهليئة وتتأثي مبياه الرتعة احللوه

7

 02مرت

تقع تقيةبا فى منترصف البحرية

تقع فى اجمليى املالحى اجلانىب من املدخل اجلنوبى للبحرية وهى بعيده عن

0

 00مرت

( 01التمساح)

 8مرت

( 00الكوبيى)

 3مرت

تقع امام كوبيى بيكى الرصيادةن وتتأثي بالرصيف املوجود بربكة الرصيادةن

0.1مرت

تقع فى بيكة الرصيادةن وتتأثي مباشية جبميع انواع الرصيف فى الربكة

( 02بيكة

الرصيادةن)

مرصادر التلوث

تقع فى مواجهة شيكة التمساح لبناء السفن وتتأثي ببعض امللوثات الناجتة عن
اصالح السفن باالضافة اىل امللوثات املنرصيفة على البحرية
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 نوعية امليككككاه

اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلكيارة -:
شفافية املياه
امللوحة
درجة التوصيل الكهيبي

األس األةدروچيىن ()pH
األكسجني الذائب )(DO
األكسيجني احليوي املمتص BOD
األكسجني الكيميائي املستهلك )(COD
الكربةتيدات

الكلوروفيل – أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح الغذةة



األمالح املغذةة
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ميكبات النيرتوجني ( األمونيا ,النيرتةتات ,النرتات ,النيرتوجني الكلى)


)



ميكبات الفوسفور ( الفوسفور الفعال والكلى)



السليكات الفعالة
الفلزات الثقيلة



85.7
7568

64532
4563









املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة الكلور (-: )PCBs

اهليدروكيبونات البرتولية

امليكيوبيولوجى ( البكرتةا القولونية الكلية  -البكرتةا املميضة  -البكرتةا الربازةة)
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