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لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
"البحريات املرة الكربي والصغري"
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مقدمـة

متتد شواطئ البحريات املرة ملسافة  05كم من الدفرسوار مشال حمافظة اإلمساعيليـة اىل

كربيت جنوبا حيث تقطع البحريات املره جمرى قناة السويس ملسافة  83كيلـو مـ (مـن
ترقيم الكيلو  79حىت ترقيم الكيلو  )580وتعد البحريات املـرة جـز ا مـن املاـر امل حـ

لقناة السويس ،وتش ك ف حدودها حمافظىت السـويس واإلمساعيليـة ،وتبلـ مسـاحة

البحريات املرة الصغرى  05كم مربع حواىل  7050فدان تقريبا والبحريات املرة الكـربى
 570كم مربع حوايل  09575فدان تقريبا وتعترب البحريات املرة الكربى والصـغرى هـ

الركيزة األساسية للتناية السياحية مبحافظة االمساعيلية وهناك قطـاع الصـيد والثـروة
الساكية واالستزراع الساك

والذى يعد من القطاعات املثارة ف

القطـاع اللـ

نظـرا

لوجود البحريات املره وقناة السويس وتتعرض البحريات املرة للصرف الزراع وذلك من
خ ل  9مصارف.
الطة

العاق
(م)

الوصف
تقع ف اجملرى امل ح لقناة السويس ف املخل الشااىل للبحريات املرة

( 5الدفرسوار)

 50م

( 5ابو سلطان)

 58م

( 0فايد)

 55.0م

تقع بالقرب من اجملرى امل ح

 58م

تقع بالقرب من اجملرى امل ح

( 8ابو سلطان)
( 0فايد)

( 9فنارة)

( 9فناره)

 5.0م
5م

 5.0م

( 3ابو رمانه)

 50م

( 55كربيت)

 50م

( 7ابو رمانه)
( 55كربيت)
55
58

8م
8م

وه بعيده عن أى مصدر للتلوث

تقع بالقرب من اجملرى امل ح امام حمطة كهربا ابو سلطان

وه 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 امل ح

حمطه شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف ابو رمانه

تقع بالقرب من اجملرى امل ح بعيد عن اى مصدر للتلوث

حمطه شاطئية

البحريات املرة الصغرى
البحريات املرة الصغرى
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النتائـج واملناقشـة

اخلصائص اهليدروكيايائية
درجة احلرارة

 تراوحت درجة احلرارة ما بني (  53.0-55.0درجة مئوية )حيث كانت اقل قياة مبحطة 58
واعل قياة مبحطة  8ذلك مبتوسط عام  58.90درجة مئوية.

شفافية املياه

 تراوحت الشفافية ما بني ( 855-90سم ) حيث كانت اقل قياة بالبحريات املرة واعل

قياة

مبحطة 5و.9
امللوحة

 تراوحت امللوحة ما بني (  )%05.78 – %53.0حيث كانت اقل قياة مبحطة  7واعل

قياة

مبحطة  9ذلك مبتوسط عام .%83.58
درجة التوصيل الكهرب

 تراوح التوصيل الكهرب

ما بني (  95.30-57.38ملل

سيان/سم ) حيث كانت اقل قياة

مبحطة  7واعل قياة مبحطة  9ذلك مبتوسط عام  09.53ملل سيان/سم.
تركيز أيون اهليدروچني )(pH

 تراوحت قيم االس اهليدروجيىن ما بني ( )3.07-3.53حيث كانت اقل قياة مبحطة  7واعل
قياة مبحطة  0ذلك مبتوسط عام .3.0

األكسچني الذائب )(DO

 تراوح االكسجني الذائب ما بني (  55.35-9.30ملجم/ل

) حيث كانت اقل قياة مبحطة 58

واعل قياة مبحطة  3ذلك مبتوسط عام  3.85ملجم/ل .
األكسچني املستهلك بيولوجيا )(BOD

 تراوح االكسجني املستهلك حيويا ما بني (  55.59-5.50ملجم/ل
مبحطة  8واعل قياة مبحطة  0ذلك مبتوسط عام  0.50ملجم/ل .

األكسچني املستهلك كيايائيا )(COD
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) حيث كانت اقل قياة

 تراوح االكسجني املستهلك كيايائيا ما بني (  3.07-8.58ملجم/ل

) وذلك مبتوسط عام 9

ملجم/ل .
الكربيتيدات )(H2S

 توجد الكربيتيدات يف املا يف صورة كربيتيد اهليدروچني الذي ينتج من حتويل الكربيتات إىل
كربيتيدات للحصول عل

األكسچني بواسطة البكترييا الكربيتية املوجودة يف الرسوبيات.

أوضحت الدراسة احلالية عدم وجود الكربيتيدات يف مياه حبرية .
مبقارنة املتوسطات السنوية لبعض املتغريات اهليدروجرافية خ ل الدراسة احلالية مبثي تها من

املستويات املساوح بها دوليا وجد اآلت :
 االس اهليدروجيىن جا ف

احلدود املساوح بها ( )9.5 -7.5جبايع مواقع البحرية وذلك

مبتوسط .3.0
 سجل االكسجني الذائب ف

حدود املستويات املساوح بها دوليا ( 0.5-55.9ملجم/ل ) جبايع

مواقع البحرية وذلك مبتوسط  3.8ملجم/ل فياا عدا الطة  7سجلت  8.97ملجم/ل .
 سجل االكسجني املستهلك حيويا اقل من املستويات املساوح بها وليا ( 8.5-9.5ملجم/ل )
جبايع مواقع البحرية ،فياا عدا 5و0و0و3و55و 58وذلك مبتوسط عام  0.50مليجرام/ل .
الكلورفيل

أ ،املواد العالقة الكلية واألم ح املغذية

الكلورفيل-أ

 تراوحت تركيزات الكلورفيل ما بني ( 5.90-5.57ميكروجرام/ل

)حيث كانت اقل قياة

مبحطة  8واعل قياة مبحطة  55ذلك مبتوسط عام  5.38ميكروجرام/ل .
املواد العالقة الكلية)(TSM

 تتغري تركيزات املواد الكلية العالقة ما بني ( 99.70-50.07ملجم/ل

) حيث كانت اقل قياة

مبحطة  55واعل قياة مبحطة  0ذلك مبتوسط عام  59.55ملجم/ل .
مبقارنة نتائج املتوسط السنوى للكلوروفيل-أ واملواد العالقة الكلية والذى مت احلصول عليه خ ل

الدراسة احلالية وجد التاىل:

 وجدت مستويات الكلوروفيل -أ يف حدود أقل من املستويات املساوح بها دوليا ( 505 -0.5
ميكروجرام/ل ) يف مجيع مواقع الدراسة .
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سجلت املواد العالقة الكلية جبايع مواقع الدراسة مستويات أعل

من احلدود املساوح بها

دوليا ( 50مليجرام /ل ) ،بإستثنا الطات 0و55و.58
االم ح املغذية
 هـ

عبـارة عـن مركبـات ذائبـة ف

الرئيسـ

لتغذيـة الكائنـات ف

امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب هـذه املركبـات املصـدر

البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البك يـا

والطحالـب كاـا تعتبـر أساسيـة ف

عاليـة التاثيـل الغذائـ

للنباتـات واحليوانـات فـ

هـذه البيئـة وهذه األم ح عبارة عن مركبات ني وجينية  ،فوسفورية وسليكات.
االمونيا )(NH4-N

 سجلت األمونيا ما بني ( 5.89-5.55ملجم/ل ) حيث كانت اقل قياة مبحطة  8واعل

قياة

مبحطة  55ذلك مبتوسط عام  5.50ملجم/ل .
النترييتات NO2-N

 سجلت الن يتات ما بني ( 09.05-5.77ميكروجرام/ل ) حيث كانت اقل قياة مبحطة 8
واعل قياة مبحطة  5ذلك مبتوسط عام  55.39ميكروجرام/ل .

الن ات )(NO3-N

 سجلت الن ات ما بني ( 5.00-5.50ملجم/ل ) حيث كانت اقل قياة مبحطة  5واعل

قياة

مبحطة  7ذلك مبتوسط عام  5.58ملجم/ل .
الني وجني الكل

TN

 تراوحت قيم الني جني الكل

مل تتعدى(5.0ملجم/ل ) فياا عدا الطتني 0و58

( 5.00&0.59ملجم/ل ) وذلك مبتوسط عام  5.58ملجم/ل .
مركبات الفوسفور

 يعترب الفوسفور عنصر اساس
ويوجد ف

الطبيعية عل

ب كيزات قليلة ف

للكائنات املائية ومنوهم .نظرا الن الفوسفور عنصر غري غازى

هيئة ام ح فوسقورية غري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلال يوجد

البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور ف

الصح او الصرف الصناع

املسطحات املائية نتيجة للصرف

او الزراع مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.
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الفوسفور الفعال )(PO4-P

 تراوحت تركيزات الفوسفور الفعال ف

مياه البحرية ما بني ( 078.89-3.35ميكروجرام/ل )

حيث كانت اقل قياة مبحطة  5واعل

قياة مبحطة  0ذلك مبتوسط عام 97.53

ميكروجرام/ل .
الفوسفور الكل

 تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكل

ما بني (  985.59-50.35ميكروجرام/ل ) حيث كانت

اقل قياة مبحطة  5واعل قياة مبحطة  0ذلك مبتوسط عام  587.0ميكروجرام/ل .
السيليكات الفعالة )(SiO4-Si
 تتواجد السيلكات ف

الدياتومية غري املتكلسة وه

طحالب جمهرية وحيدة اخللية جدرانها

مشبعة بالسيليكا وتتواجد بال بة ،سجلت السيليكات تركيزات متفاوتة ف
بني (  5.05-5.58ملجم/ل ) حيث كانت اقل قياة مبحطة  55واعل

مياه البحرية ما

قياة مبحطة  7ذلك

مبتوسط عام  5.83ملجم/ل ..
مبقارنة املتوسط السنوى للاتغريات املختلفة والىت مت احلصول عليها مبياه البحريات املرة خ ل

الدراسة احلالية مبثي تها من املستويات املساوح بها دوليا وجد اآلت :

 األمونيا وجدت اقل من احلدود املساوح بها دوليا ( 5.550 – 5.5مليجرام /ل ) جبايع
حمطات البحرية.
 الني يتات وجدت ف اطار أدن

احلدود مساوح بها دوليا (  95 – 0ميكروجرام/ل ).

 الن ات وجدت عامة أقل من احلدود املساوح بها ( 50.9– 55.5مليجرام/ل ).
 وحبساب النتريوجني العضوى ألحواض البحرية املختلفة وهو قياة الفرق بني الني وجني
الكل

والني وجني الغري عضوى ( األمونيا  +الني يتات  +الن ات ) وجد عامة ف

أطار

احلدود املساوح بها دوليا (5.5مليجرام/ل ) يف مجيع مناطق البحرية ،بإستثنا حمطة .0
 مركبات الفسفور الفعال وجدت ف

أطار أدن

احلدود املساوح بها دوليا (59–98

ميكروجرام/ل ).
أطار احلدود املساوح بها دوليا (555 – 50

 مركبات الفسفور الكلية وجدت أنها ف
ميكروجرام/ل ) ،فياا عدا الطتني 0و.55
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الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يل :

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 7.970-8.809ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز املنجنيز ما بني ( 5.579-5.55ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز النحاس ما بني ( 5.395-5.509ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز الزنك ما بني ( 9.35-5.053ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز الكروم ما بني ( 5.097-5.855ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز النيكل مابني ( 5.795-5.575ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز الكوبلت مابني ( 5.035-5.559ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز الكادميوم ما بني ( 5.955-5.509ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز الرصاص ما بني( 5.798-5.500ميكروجرام/ل ).
 تراوح تركيز الزئبق ما بني ( 5.508-5.500نانوجرام/ل ).

املبيدات

 تراوح جماوع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمابني  5.57نانوجرام/ل إىل
 55.50نانوجرام/ل

مبتوسط  0.55نانوجرام/ل

وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ()TP

مابني  5.83نانوجرام/ل إىل  8.39نانوجرام/ل مبتوسط  5.95نانوجرام/ل .
اهليدروكربونات الب ولية

 تراوح متوسطات ال كيز الكل

للاواد اهليدروكربونية الذائبة ف

مياه البحريات املره ما

بني (  5.58-5.89ميكروجرام/ل ) حيث كانت اقل قياة مبحطة  5واعل

قياة مبحطة 58

ذلك مبتوسط عام  5.00ميكروجرام/ل .
امليكروبيولوج

 أثبتت الدراسات احلاليه ان اقل االعداد سجلت للبك يا القولونية الكلية  5خلية لكل
555ملل

ف

الطة 8و0و3و 9وان اعل

قياة سجلت بالطة  7حيث كانت  78خلية لكل

555ملل .

7

 كاا سجلت البك يا املارضة اقل قياة  5خلية لكل 555ملل ف الطة 8و0و9و 3واعل قياة
سجلت بالطة  7حيث كانت  33خلية لكل 555ملل .
 كاا سجلت البك يا السبحية اقل قياة  5خلية لكل 555ملل

ف

الطة 8و0و9و 3واعل

قياة سجلت بالطة  7حيث كانت  99خلية لكل 555ملل .
 اهلائاات النباتية
 أوضحت النتائج وجود  09نوعا ينتاون إىل  39جنسـا مـن اهلائاـات النباتيـة الدقيقـة وكـان
توزيع األنواع كالتاىل:

 99 نوعا من الدياتومات.

 57 نواع من الطحالب السوطية.

 59 نواع من الطحالب اخلضرا املزرقة
 55 نوع من الطحالب اخلضرا .

 نوع واحد من اليوجلينية والطحالب الذهبية.
اهلائاات احليوانية

 اهلائاات احليوانية ه

كائنات حية حيوانية تعيش هائاة يف البيئات املائية املختلفة سوا

كانت بيئات حبرية أو مياه عذبه أو خمتلطة.
 وتتايز اهلائاات احليوانية بعدم قدرتها عل
التياراملائ

احلركة املوجهة كونها تتحرك تبعا حلركة

 .وترجع أهايتها إيل أنها متثل احللقة الثانية يف قاعدة اهلرم الغذائ

يف البيئة

املائيــة بعد اهلائاات النباتية .
النتائج واملناقشة:

 بل الصول القائم للهائاـات احليوانيـة بـالبحريات املـرة الكـربى  50075حيـوان فـ
املكعب  ،ومت التعرف عل  80نوع تنتا اىل  7جماميع وه .:

املـ

 جماوعة Tintinnideaوقد مت التعرف عل  0أنـواع مبتوسـط عـددى  509حيـوان فـ
امل املكعب.

 جماوعة  Foraminiferidaوقد مت التعرف عل  5نوع مبتوسـط عـددى  5حيـوان فـ
امل املكعب.

 جماوعة  Hydroidaوقد مت التعرف عل  5نـوع مبتوسـط عـددى  5حيـوان فـ املـ
املكعب.
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 جماوعة  Copepodaوقد مت التعرف عل  59نوع.

 جماوعة  Appendiculariaوقد مت التعرف عل  8نوع مبتوسط عددى  550حيوان ف
امل املكعب.

 نوع واحد لكل من  Chaetognathaو  Ostracadaو  Siphonophoraمبتوسـط  5حيـوان
ف امل املكعب.

 جماوعة  Cladoceraمبتوسط عددى  9حيوان ف امل املكعب.

 هذا باالضافة اىل جماوعة الريقات للكائنات الغري هائاه حيث بل املتوسط الرقا

هلا

 055يرق لكل م مكعب وسـجلت الطـة  7أعلـ معـدل مـن اهلائاـات احليوانيـه

حيث بل الصول القائم فيها  59595حيوان ف

امل املكعب– ف

حني سجلت الطـه

 8و 55أدن معدل للهائاات احليوانيه مبتوسط 9989و 9983حيوان ف امل املكعب.

احليوانات القاعية

 متثل األحيا القاعية جز ا هاما من البيئة البحرية فه

إحدى احللقات اهلامة يف السلسلة

الغذائية حيث تنتشر عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كاا انها تغط

معظم قيعان البيئات

املائية وتعترب غذا ا هاما ومفض عند كثري من احليوانات البحرية االقتصادية كاا أن بعضها
ميكنه مقاومة التلوث ويعترب كاشفا له .
من خ ل الفحص الدقيق ل فقاريات القاعية املوجودة ف البحريات املرة ف موسم الصيف  5555،قد

مت التعرف عل ( )50نوعا تنتا إىل اجملاوعات الرئيسية التالية وه :
(Bivalvia,Gastropoda) & Crustacea
(Decapoda,Cirripedia) .

Mollusca



Errantia



Sedentaria

&
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Bivalvia
Gastropoda
Decapoda
Cirripedia
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)(Sedentaria,Errantia

Pripulida&Polychaeta

النباتات املائية

مت تسجيل ستة اجناس من الطحالب يف منطقت

لطائفط الطحالب اخلضرا و الطحالب احلارا .

فايـد و أبـو سـلطان يف البحـريات املـره تنتاـ

مل يسجل اي طحالب بنيه كاا مل يسجل اي حشائش حبريه.

مل يتم العثور عل

الطحالب البنيه او احلشائش البحريه نتيجه الظروف البيئيه املتدنيه للبحـريه

الذي يتاثل يف امللوثات العضويه و الغري عضويه و حركـه امل حـه البحريـه التـ تـؤدي اىل اضـطراب
احلياه البحريه حيث تتواجد النباتات السابق ذكرها يف بيئـات قليلـة التلـوث او خاليـه مـن التلـوث

نســبيا .امللوثــات الزراعيــه و الصــناعيه و الصــحيه تــؤدي اىل خلــل يف التــوازن الطبيع ـ جملتاعــات
النباتات املائيه وحيث ان الطحالب البنيه و احلشائش البحريه حتتاج اىل بيئه مائيه نقيه نسبيا فنجد

انها تقل او ختتف و حتل حملها الطحاب اخلضرا االنتهازيه الت

تتايز بقدرتها عل حتال التلوث و

األنتشار السريع عن طريق التكاثر اخلضـري و اجلنسـ مثـل طحلـب Ulva lactucaو ايضـا الطحلـب

املستعار .Caulerpa racemosa
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