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ملخص
نتائج الرحلة احلقلية الرابعة " مايو " 1025
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
البحريات املرة " الكربي والصغري "
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مقدمة

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

فإنها تعترب ميبى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقترصادةة لةي

فقةد داخةل هةله البحةريات ونظةيا ملةا

تتعيض له هله البحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أنواع امللوثات الرصناعية والرصحية والزراعية مما ةةثثي

على كل من جودة ونوعية مياه هله البحةريات وننتاجهةا السةمي  ,لةللك فةا الربنةاما املقةلل لليصةد البيئة

للبحريات املرصيةة ةهدف نىل املتابعة الدورةة هلله البحريات للوقوف على الظيوف البيئية وامللوثةات املةثثية عليهةا
فى األوقات و األماكن املختلفة بغيض وضع بيناما قةوم للحةد مةن تة ثري هةله امللوثةات ووقةف التةدهور املسةتمي

للبحريات ووضع اخلطد املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية:

متتد شواطئ البحريات املية ملسافة  05كم من الدفيسوار مشال حمافظة اإلمساعيلية نىل كربةت جنوبةا حية

البحريات املية جميى قناة السةوة

ملسةافة  83كيلةو مةل (مةن تةيقيم الييلةو  79حة

تقطةع

تةيقيم الييلةو  )580وتعةد

البحريات املية جزءا من املمي املالح لقناة السوة  ,وتشلك يف حدودها حمافظت السوة

واإلمساعيلية ,وتبلة

مساحة البحريات املية الرصغيى  05كم ميبع حوايل  7050فدا تقيةبا والبحريات املية اليربى  570كم ميبع حوايل
 09575فدا تقيةبا وتعترب البحريات املية اليربى والرصغيى هة

اليكيةزة األساسةية للتنميةة السةياحية مبحافظةة

اإلمساعيلية وهناك قطاع الرصيد والثيوة السميية واالستزراع السمي

احمللى نظيا لوجود البحريات املية وقناة السةوة
مرصارف,

احملطة

وتتعةيض البحةريات املةية للرصةيف الزراعة وذلةك مةن خةالل 9

العمق
(م)

الوصف
تقع فى اجمليى املالحى لقناة السوة

( 5الدفيسوار)

 50مل

( 5ابو سلطا )

 58مل

( 0فاةد)

 55,0مل

تقع بالقيب من اجمليى املالحى

 58مل

تقع بالقيب من اجمليى املالحى

( 8ابو سلطا )
( 0فاةد)

( 9فنارة)

( 9فناره)

 5,0مل
 5مل

 5,0مل

( 3ابو رمانه)

 50مل

( 55كربةت)

 50مل

( 7ابو رمانه)
( 55كربةت)
55
58

 8مل
 8مل

واللي ةعد مةن القطاعةات املثمةية يف القطةاع

وهى بعيده عن أى مرصدر للتلوث

فى املخل الشماىل للبحريات املية

تقع بالقيب من اجمليى املالحى امام حمطة كهيباء ابو سلطا

وهى حمطه شاطئية تت ثي مبياه التربةد املنرصيفة من حمطة ابو سلطا

حمطه شاطئية ملنطقة فاةد تت ثي برصيف بعض املرصاةف
حمطه شاطئية تت ثي بالرصيف من مرصيف فناره

تقع بالقيب من اجمليى املالحى

حمطه شاطئية تت ثي بالرصيف من مرصيف ابو رمانه

تقع بالقيب من اجمليى املالحى بعيد عن اى مرصدر للتلوث

حمطه شاطئية

البحريات املية الرصغيى
البحريات املية الرصغيى
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نوعية امليةةةةاه
اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

الشفافية -:

امللوحة -:

درجة التوصيل اليهيب

األس االةدروجين

-:

-:

األكسجني اللائب -:
األكسيجني احليوي املمتص (-: )BOD
األكسجني الييميائ

املستهلك (-: )COD

اليربةتيدات -:

اليلورفيل-أ  ,املواد العالقة اليلية -:
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املغةلةات -:






الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال واليلى) -:

السلييات الفعالة -:

الفلزات الثقيلة:










املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة اليلور (-: )PCBs
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اهليدروكيبونات البلولية اليلية -:

الدالئل البيتريةة (القولو اليلية – الربازةة  -السبحية) -:
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