وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص
التقرير السنوى ()2102-2100
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املرصرية
" حبرية التمساح "

1

مقدمـة

تعترب حبرية التمساح بيئة طبيعية مميزه ذات امكانية واعدة فهى عنصر إنتاجى هام ميكن أن ميد
بكميات مناسبة من األمساك سنويا كما أنها تعترب مركزا سياحيا رئيسيا للتنزه والرحالت ،وتشكل

حبرية التمساح حوضا طبيعيا مساحته حواىل 0011فدان مبتوسط عمق  01م وحتتوى ما يقرب من 01
مليون مرت مكعب من املياه املاحلة ،والبحرية متصلة مبسطحني مائيني هما الربكة الغربية(الصيادين)

واجملرى املالحى لقناة السويس  ،ويدخل البحرية حواىل 2مليون م / 3يوميا من مياه الصرف عن
طريق مصرف احملسمة ويتم اخطالتها مبياه البحريه قبل تسربها مشاال وجنوبا عن طريق اجملرى

املالحى لقناة السويس،اما منطقة اجملرى املالحى لقناة السويس فى املنطقة املالصقة فهى عميقة

نسبيا حيث يصل العمق اىل حواىل  21م وبعرض حواىل  211م ،ويفصل هذا اجملرى عدة جزر حتد من
تبادل التيارات املائية مما ساعد على تكوين كتلتني مائيني خمتلفتني فى نوعية املياه فظهر فرق

واضح بني نوعية املياه فى اجملرى املالحى وبني مياه البحرية  ،اما بركة الصيادين فهى اصغر واقل
عمقا من حبرية التمساح ويغطيها انواع خمتلفة من النباتات تنمو فى كتل متماسكة فى اجتاه حمدد
هو الشمال الغربى وتقل ملوحة املياه داخل الربكة الغربية كثريا عن حبرية التمساح وقد تظهر على

فرتات كثرية طبقات مائي ة خمتلفة الكثافة والنوعية داخل حبرية الصيادين حيث تطفو املياه الغري
ماحلة القادمة من مصرف احملسمة فوق مياه البحرية املاحلة فى األصل ،وتعترب البحرية ضمن أهم

البحريات فى مصر كمصدر لألمساك حيث يعمل بها أكثر من  7أالف صياد وأيضا تستخدم كمصيف

هام.

مصادر املياه ببحرية التمسـاح:
 -0قناة السويس.

 -2مصريف احملسمة و الوادي الزراعيني ( كما أن هناك مصارف زراعية مثل البهتيمي و
أبوجاموس تصب يف البحرية بشكل غري مباشر حيث تتجمع مع مصرف احملسمة مكونة بركة

الصيادين التي تقع غرب البحرية و تتصل بها عن طريق بوغاز كوبري التمساح).
ً
 -3ترعة اإلمساعيلية (تصب الرتعة املياه الزائدة بها حفاظا على مناسيب الرتعة فى اجلزء الغربى
لبحرية التمساح عند ملتقى مصرف جزيرة الفرسان).

احداثيات مواقع الدراسة ووصفها ببحرية التمساح خالل 2102-2100
العمق

الوصف

احملطة
0

 6مرت

تقع فى أقصى اجلنوب الشرقى من البحريه – تتأثر حبركة التيارات املائية داخل البحرية

( 2التعاون)
3

 3مرت

 01مرت

هى حمطه شاطئية فى اجلزء اجلنوبى من البحرية

تقع فى اجملرى املالحى للقناه فى املدخل اجلنوبى للبحرية – بعيده عن مصادر التلوث

( 4الدنفاه)

 01مرت

تقع فى اجملرى املالحى للقناه فى املدخل الشماىل للبحرية – بعيده عن مصادر التلوث

وبالتاىل تتأثر بكل انواع الصرف املنصرفه على البحرية

2

 7مرت

( 1ايتاب)

تقع فى مواجهة فندق أيتاب وتتأثر بالتلوث املوجود بالبحرية

( 6الرتعة)
7

 051مرت

تقع فى مؤخرة الرتعة احللوه وتتأثر مباشرة مبياه الرتعة

7

 7مرت

تقع فى مواجهة مبىن اهليئة وتتأثر مبياه الرتعة احللوه

0

 00مرت

 02مرت

( 01التمساح)

 7مرت

( 00الكوبرى)

 3مرت

 051مرت

( 02بركة الصيادين)

ذذ

تقع تقريبا فى منتصف البحرية

تقع فى اجملرى املالحى اجلانىب من املدخل اجلنوبى للبحرية وهى بعيده عن مصادر التلوث

تقع فى مواجهة شركة التمساح لبناء السفن وتتأثر ببعض امللوثات الناجتة عن اصالح

السفن باالضافة اىل امللوثات املنصرفة على البحرية

تقع امام كوبرى بركى الصيادين وتتأثر بالصرف املوجود بربكة الصيادين

تقع فى بركة الصيادين وتتأثر مباشرة جبميع انواع الصرف فى الربكة

اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

درجة حرارة املياه من أهم العوامل املؤثرة على البيئة املائية ككل حيث تؤثر على نشاط كـل

الكائنات احلية املوجودة يف املسطحات املائية من أمساك وهـوام حيوانيـة وهائمـات نباتيـة وبكترييـا.

هذا باإلضافة لتأثريها على كل اخلصـائص الفيزيائيـة والكيميائيـة للميـاه .و تـراوح متوسـط درجـة

احلرارة املسجلة يف الدراسة احلالية بني أقل متوسط درجة حرارة ( 22.11درجـة) مسـجلة يف حمطـة ، 3

بينما كانت القيمة العظمى للمتوسط ( 3151درجة) مسـجلة يف حمطـة  ، 00وكـان املتوسـط السـنوي
العام لدرجة حرارة مياه البحرية  2257درجة مئوية.

شفافية املياه

تعرب درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خالل املياه ,وتتفق الدراسة احلالية

مع النتائج السابقة حيث وصلت درجة الشـفافية يف معظـم احملطـات خـالل الشـهور املختلفـة إىل قـاع

البحرية .مما جيعل حبرية التمساح تتميز مبياهها الرائقة.

امللوحة

يقصد مبلوحة املياه (جمموع األمالح الذائبة يف املاء) ويف الدراسـة احلاليـة أوضـحت النتـائج أن
ً
هناك تفاوتا كبريا بني ملوحة املياه بالبحرية ،حيث كان تراوحت متوسط درجة امللوحة بني أقل قيمة
ُ
 ‰ 0.77يف حمطة  ، 02بينما سجلت أعلى قيمة  ‰ 4150يف حمطة  ، 3مبتوسط عام يف البحـرية 2057
.‰

درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هو تعبري عن قدرة امليـاه لتوصـيل التيـار الكهربـي ،تراوحـت

متوسط درجة التوصيل الكهربي بـني أقـل قيمـة ( 0576مللـي سـيمن/سـم ) يف حمطـة  ، 02بينمـا
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ُ
سجلت أعلى قيمة ( 6152مللي سيمن/سم) يف حمطـة ، 3وكـان املتوسـط السـنوي العـام يف البحـرية

 4650مللي سيمن/سم.

تركيز أيون اهليدروچني )(pH

يلعب تركيز أيون اهليدروچني دورا هاما يف ترسيب أو ذوبان املعادن الثقيلة يف املسطحات

املائي ،أوضحت الدراسة ان مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي حيث تراوحـت متوسـط قـيم تركيـز
أيون اهليدروجني ملياه البحرية أقل قيمة  757يف حمطة  ، 00وأعلى قيمة  7.42باحملطـة  ، 2ومبتوسـط

عام للبحرية .7.06

األكسچني الذائب )(DO

األكسچني الذائب يف املياه له الدور األكرب واملؤثر على مجيع اخلصائص الكيميائية والفيزيائيـة

واحليوية داخل امل سطحات املائية كما أنه أحد األسباب الرئيسية يف بقاء مجيـع الكائنـات احليـة حيـث

بدونه متوت هذه الكائنات وتتحول املسطحات املائية إىل مستنقعات آسـنة .أوضـحت نتـائج الدراسـة
ً
احلالية أن توزيع قـيم األكسـيجني الـذائب يف البحـرية كانـت تتـوزع توزيعـا غـري منـتظم وتراوحـت
متوسط قيم األكسچني بني أقل قيمة  1مليجرام/لرت يف حمطة  ، 02وأعلى قيمة  756مليجرام/لـرت يف

حمطة  ، 01ومبتوسط عام  650مليجرام/لرت.

األكسچني املستهلك بيولوجيا )(BOD

األكسچني املستهلك حيويا هـو كميـة األكسـچني املسـتهلك لتحلـل الكائنـات الدقيقـة للمـواد

العضوية ،وأوضحت الدراسة احلالية أن متوسط قيم األكسچني املستهلك بيولوجيا تراوحت بـني أقـل
قيمة  051مليجرام/لرت يف حمطة  ، 0وأعلى قيمة  651مليجرام/لرت يف حمطة  ، 2مبتوسـط سـنوي عـام

يف البحرية (2571مليجرام/لرت).

األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

توضح قيمة األكسچني املسـتهلك كيميائيـا كميـة األكسـچني الـالزم ألكسـدة املـواد العضـوية

املوجــودة يف امليــاه وحتويلهــا إىل ثــاني أكســيد الكربــون ومــاء  ،ويف الدراســة احلاليــة تراوحــت قــيم
األكســيجني املســتهلك كيميائيــا بــني أقــل قيمــة  0756مليجــرام/لــرت يف حمطــة  ،0وأعلــى قيمــة 43

مليجرام/لرت يف حمطة  ، 02مبتوسط سنوي عام يف البحرية (2456مليجرام/لرت) .

الكربيتيدات )(H2S

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

كربيتيدات للحصول على األكسچني بواسطة البكترييـا الكربيتيـة املوجـودة يف الرسـوبيات .أوضـحت

النتائج احلالية عدم وجود الكربيتدات مبياه البحرية عامة خالل فرتة احلالية.

مبقارنة املتوسطات السنوية لبعض املتغـريات اهليدروجرافيـة خـالل الدراسـة احلاليـة مبثيالتهـا مـن
ً
املستويات املسموح بها دوليا وجد اآلتى:
• وجدت مستويات األس االيدروجيىن يف حدود املسموح بها دوليا ( )651 – 051مبتوسط عام .7.06
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ً
• وجدت مستويات االكسجني الذائب يف حدود املسموح بها دوليا ( 451-0256مليجرام/لرت) يف
مجيع احملطات حيث كان املتوسط العام (  6502مليجرام/لرت).

• وجدت مستويات االكسجني املستهلك بيولوجيا فى اطار احلدود املسموح بها دوليا (651-351
مليجرام/لرت) يف مجيع احملطات مبتوسط عام 2571مليجرام/لرت.

الكلورفيل – أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية
الكلورفيل-أ

استخدم الكلوروفيل املوجود فى اهلائمات النباتية كصبغه أساسية ميكن األستدالل من خالهلا

على مستوى النشاط احليوى باملياه  ،ويف الدراسة احلالية كانـت أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى 052

ميكروجرام/لرت ممثلـه باحملطـة  ،0وأعلـى قيمـه  0257ميكروجـرام/لـرت ممثلـه مبحطـه  ، 02معطيـا
متوسط سنوى عام للبحرية  357ميكروجرام/لرت.

املواد العالقة الكلية)(TSM

سجلت املواد العالقة الكليه سجلت أقل قيمه للمتوسـط السـنوى  22مليجـرام/لـرت باحملطـة 7

وأعلى قيمه  1452مليجرام/لرت كانت مبحطة  00مبتوسط سنوى عام للبحرية  31مليجرام/لرت.

االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر

الرئيســـى لتغذيـــة الكائنـــات فــى البيئـــة املائيـــة خصوصـــا الكائنـــات الدقيقـــة مثـــل البكرتيـــا
والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيـل الغذائــى للنباتــات واحليوانــات فــى هــذه

البيئـة وهذه األمالح عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية وسليكات.

االمونيا )(NH4-N

االمونيا احدى صـور النتريوجـني املفضـلة كغـذاء لكثـري مـن اهلائمـات النباتيـة و الطحالـب.

سجلت األمونيا سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى 1.11مليجرام/لرت باحملطة  ، 3وأعلـى قيمـه 1503

مليجرام/لرت كانت مبحطة  ، 7معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية  1.320مليجرام/لرت.

النترييتات NO2-N

ينتج النيرتيت نتيجة اكسدة البكرتيا للمواد الغري عضوية للحصول على الطاقـة وهـذا الغـاز

بدوره غري مستقر فهو يؤكسد اىل نرتات بواسطة بكرتيا معينة او خيتزل اىل امونيـا بواسـطة بكرتيـا
أخرى معاكسة لالوىل .ويعترب غاز النيرتيت من الغازات السامة ووجوده برتكيزات عالية يؤكـد علـى

وجود مصدر للتلوث.

تفاوتت قيم تركيز النرتيتات حيث كانت أقل قيمه للمتوسط السنوى  7571ميكروجرام/لـرت

ممثله مبحطة  ، 3وأعلى قيمه  013ميكروجرام/لرت ممثله مبحطـه  ، 02معطيـا متوسـط سـنوى عـام

للبحرية  11530ميكروجرام/لرت.
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النرتات )(NO3-N

ً
النرتات هى اكرت صور النيرتوجني ثباتا فى البيئة املائية وهى الغـذاء االساسـى لكثـريا مـن

اهلائمات النباتية والطحالب .سجلت النرتات أقل قيمه للمتوسط السنوى15100مليجرام/لرت باحملطة

 ، 3وأعلى قيمه  0510مليجرام/لـرت كانـت مبحطـة ، 02معطيـا بـذلك متوسـط سـنوى عـام للبحـرية
1.67مليجرام/لرت.

النيرتوجني الكلى TN

تراوح املتوسط السنوى للنيرتوجني الكلى بني  651 - 251مليجـرام/لـرت باحملطـات  ، 3وحمطـة

 ، 02وكان املتوسط السنوى العام للبحرية  3570مليجرام/لرت .
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مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم  ،نظرا الن الفوسفور عنصـر غـري غـازى

ويوجد فى الطبيعية على هيئة امالح فوسقورية غري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلال يوجد برتكيـزات

قليلة فى البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور فى املسطحات املائية نتيجة للصرف الصحى او الصـرف

الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.

الفوسفور الفعال )(PO4-P

تفاوتت قيم تركيزات الفوسفور الفعال حيث تراوحت املتوسط السنوى بـني أقـل قيمـة 0757

ميكروجرام/لرت باحملطة  ،3وأعلـى قيمـة  22057ميكروجـرام/لـرت باحملطـة  ، 02مبتوسـط سـنوى عـام

للبحرية  6750ميكروجرام/لرت .

الفوسفور الكلى

تراوحت قيم املتوسط السنوى لرتكيزات الفوسفور الكلى بني أقل قيمة  1151ميكروجرام/لـرت

باحملطـــة ، 3وأعلـــى قيمـــة  46452ميكروجـــرام/لـــرت باحملطـــة  ،02مبتوســـط عـــام للبحـــرية
01356ميكروجرام/لرت.

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدياتومية غري املتكلسة وهى طحالب جمهرية وحيدة اخلليـة جـدرانها

مشبعة بالسيليكا وتتواجد بالرتبة ,سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى  1570مليجرام/لـرت باحملطـة

 ، 3وأعلى قيمه  6520مليجرام/لرت كانت مبحطـة  ، 02معطيـا بـذلك متوسـط سـنوى عـام للبحـرية
251مليجرام/لرت.

 الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يلي:

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز احلديد ما بني ( 051 – 350ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني ( 73..0 -731.0ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 1 –73..ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني ( .30 -1311ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكروم ما بني (  73.. –731ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني ( 73.0 – 731.ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني ( . –73..ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الرصاص ما بني(13. – 73.0ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني ( 7311 – 7.7.نانوجرام /لرت).

 املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية الربلس خالل 2102-2100
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تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني أقل قيمه للمتوسـط

السنوى  050نانوجرام/لرت باحملطة  ، 7وأعلـى قيمـه  2050نـانوجرام/لـرت كانـت باحملطـة  ، 01معطيـا

بذلك متوسط سنوى عام للبحرية  050نانوجرام/لرت.

وتركيــزات مركبــات املبيــدات الكليــة ( )TPمــا بــني أقــل قيمــه للمتوســط الســنوى 054

نانوجرام/لرت باحملطة  ، 7وأعلى قيمه  751نانوجرام/لرت باحملطة  ، 00معطيـا بـذلك متوسـط سـنوى

عام للبحرية  3.3نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

املواد اهليدروكربونية البرتولية مياه حبرية التمساح خالل 2102-2100
تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمـواد اهليدروكربونيـة الذائبـة فـى ميـاه حبـرية التمسـاح

مابني  0,25ميكروجرام/لرت يف احملطـة  ، 5إىل  1,4ميكروجـرام/لـرت احملطـة  2مبتوسـط سـنوى كلـى

جلميع عينات البحرية يبلغ  0800ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوجى

وتعترب مياه اجملارى واحدة من أخطر املشاكل على الصحة العامة فى معظم دول العامل الثالث ،ألن

أغلب هذه الدول ليس لديها شبكات صرف صحى متكاملة  ،بل وفى بعض املدن التوجد شبكات
صرف صحى وحتتوى مياه اجملارى على كمية كبرية من املركبات العضوية واعداد رهيبة من
الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية والالهوائية وتؤثر هذه الكائنات يف املركبات العضوية والغري

عضوية مسببة نقصا يف االوكسجني إذا ألقيت يف البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعيش فيها

وقد متوت .وعند موت الكائنات البحرية تبدأ البكرتيا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل الهوئيا

بتحليلها حمدثة تعفن وفسادا يف طبيعة املياه.

قد استخدم مقياس اجملموعة األوروبية ()European commission, 1988

ملياه شواطئ

واالستحمام وهو نفس املقايس املصرى ( )Ministry of health, 1996 and 2000والذى أقر احلدود
املسموح بها يف هذه املياه  ،وبناءا عليه وعند تطبيق معيار جودة املياه املذكورة عاليه فتكون
نتائج الدراسة احلالية كاآلتى :

 سجل موسم الصيف  2100أعلى القيم بالنسبة لالنواع البكتريية الثالثة وسجل فصل
الربيع اقل القيم .اما بالنسبة للبكرتيا القولونية الكلية فسجل فصل الصيف (3111-31

مستعمرة لكل  011مللى بينما سجل موسم الربيع اقل القيم (< 62- 0مستعمرة لكل

 011مللى باستثناء احملطة رقم . 00

 وكذلك بالنسبة للبكرتيا املمرضة فقد سجل فصل الصيف اعلى القيم مبدى من 26

مستعمرة (حمطة رقم  ) 0اىل  2041مستعمرة (حمطة رقم  ) 00بينما سجل فصل الربيع
اقل القيم مبدى من <( 0حمطة  2و  ) 1اىل  40مستعمرة (حمطة رقم  ) 7باستثناء احملطة

رقم  00مسجلة  22711مستعمرة لكل  011مللى.
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 اما بالنسبة للبكرتيا الربازية فسجل موسم الصيف اعلى القيم مبدى من  04مستعمرة
(حمطة رقم  )7اىل  171مستعمرة (حمطة رقم  ) 00وسجل موسم الربيع اقل القيم مبدى
من < 0مستعمرة اىل  31مستعمرة (حمطة رقم .)7

اهلائمات النباتية

تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزءا أساسيـا إلنتــاج املـواد العضويـة بالبحـرية  ،كمــا متثــل املستــوى
األول من اهلـرم الغذائـى وكذلك تكـون الغــذاء األساســى للكائنــات احليوانيــة بالبحيــرة  -كمــا

يشكـل البالنكتـون النباتـى واحليوانـى الغـذاء األساسـى لألمسـاك السائـدة بالبحيـرة.

اتضح من نتائج الدراسة احلالية ما يلى:

أوضحت النتائج وجود  012نوعا من اهلاائمات النباتية الدقيقة ينتمون إىل  76جنسا من

الطحالب الدقيقة وكان توزيع هذه األنواع بالبحرية كآالتي؛  77نوعا من الطحالب العصوية أو

الدياتومات) (Diatoms؛  31نوعا من الطحالب السوطية ) (Dinoflagellates؛  26نوعا من
الطحالب اخلضراء  ((Chlorophytes؛  04نوعا من الطحالب اخلضراء املزرقة أو السيانوبكرتيا

)(Cyanophytesو ثالثة أنواع من الطحالب اليوجلينية ) (Euglenophytesباإلضافة إىل نوعني من

الطحالب الصفراء الذهبية).(Chrysophytes

الدياتومات كانت هى األكثر إزدهارا ببحرية التمساح حيث مثلت حواىل  %7354من إمجاىل العدد

الكلى للهوائم النباتية مبتوسط سنوى  7077خلية لكل لرت وذلك للسيادة اهلائلة لبعض االنواع

خاصة  Thalassionema nitzschioidesو Chaetoceros anastomosans

 2102باالضافة إىل الكثافة العددية الكبرية ل costatum

خالل موسم شتاء

 Skeletonemaو Rhizosolenia

alata form gracillimaخالل موسم الربيع لعام  2102عند معظم مناطق الدراسة.

الطحالب السوطية مثلت حواىل  %00546من إمجاىل العدد الكلى للهائمات النباتية مبتوسط

عددى  0276خلية لكل لرت وذلك كان مرتبطا بزيادة نسبية لنوع يسمى Protoperidinium

cerasusخالل صيف  2100عند احملطات من االوىل وحىت السابعة ولكن قل عدده عند باقى

احملطات.

الطحالب اخلضراء واخلضراء املزرقة تواجدت بأعداد قليلة نسبيا مبياه حبرية التمساح حيث مثلتا

حواىل  % 7571و  %6516من إمجاىل العدد الكلى للفيتوبالنكتون مبتوسط عددى  774و  730وحدة

ل كل لرت على التواىل وذلك للكثافة العددية لنوع من الطحالب اخلضراء وهو Chlorella vulgaris

عند احملطة رقم  02خالل موسم صيف  2100ولكنه مل يتواجدعند باقى احملطات باالضافة اىل
التواجد العاىل نسبيا لبعض الطحالب اخلضراء املزرقة مثل

Chroococcus minutus,

 Chroococcus turigidus , Merismopedia punctataعند نفس احملطة خالل موسم اخلريف لعام

2100؛ بينما بقية األنواع الطحلبية فتواجدت بأعداد قليلة جدا مبياه البحرية خالل فرتة الدراسة .
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اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات حية حيوانية تعيش هائمة يف البيئـات املائيـة املختلفـة سـواء كانـت

بيئات حبرية أو مياه عذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمات احليوانيـة بعـدم قـدرتها علـي احلركـة املوجهـة
كونها تتحرك تبعا حلركة التياراملائي  .وترجـع أهميتهـا إأ أنهـا متثـل احللقـة الثانيـة يف قاعـدة اهلـرم

الغذائي يف البيئة املائيــة بعد اهلائمات النباتية .

النتائج واملناقشة:

جاءت نتائج هذا العام مشابه اىل حد كبري نوعا وكما اىل نتائج العام املاضى وان كانت قد شهدت

بعض احملطات حاله من التحسن مثل احملطات  7و  0اال ان احملطه  02ظهرت حباله اكثر تدهور من العام

املاضي من خالل الدراسة مت التعرف فى حبرية التمساح على  46نوع تنتمى اىل  7جماميع وهى
 جمموعة  Tintinnideaوقد مت التعرف على  1أنواع

 جمموعة  Foraminiferidaوقد مت التعرف على  2نوع
 جمموعة  Rotiferaوقد مت التعرف على  1أنواع

 جمموعة  Hydroidaوقد مت التعرف على  2نوع

 جمموعة  Copepodaوقد مت التعرف على  27نوع

 جمموعة  Appendiculariaوقد مت التعرف على  2نوع
 جمموعة  Cladoceraوقد مت التعرف على  2نوع



هذا باالضافة اىل جمموعة الريقات للكائنات الغري هائمه

بلغ احملصول القائم للهائمات احليوانية ببحرية التمساح  22936حيوان فى املرت املكعب متثلت
معظمها من اهلائمات املستدمية حيث شكلت  %02514من احملصول القائم مبتوسط عددى 20226

حيوان فى املرت املكعب

احليوانات القاعية

ً
ً
متثل األحياء القاعية جـزءا هامـا مـن البيئـة البحريـة فهـى إحـدى احللقـات اهلامـة يف السلسـلة

الغذائية حيث تنتشر عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كمـا انهـا تغطـى معظـم قيعـان البيئـات املائيـة
ً
ً
ً
وتعترب غذاءا هاما ومفضال عند كثري مـن احليوانـات البحريـة االقتصـادية كمـا أن بعضـها ميكنـه مقاومـة
ً
التلوث ويعترب كاشفا له .
قد مت التعرف علي (  ) 40نوعا ينتمى إىل سبع شعب رئيسية وهى :-
Coelenterata & Urochordata & Pripulida & Polychaeta (Sedentaria , Errantia ) &Mollusca
(Gastropoda , Bivalvia) & Crustacea (Cirripedia, Isopoda , Decapoda , Tanaidacea ,
Amphipoda ) and Cephalochordata .
توزيع الالفقاريات القاعية فى حبرية التمساح:-

 .0شعبة القضيبيات ومتثلت بنوع واحد

 .2شعبة الديدان عديدات األشواك و متثلت ب 20نوعا منهم:-
 01 أنواع

Errantia
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 00نوعا Sedentaria

 .3شعبة الرخويات ومتثلت ب 02نوعا منهم:-
 0 انواعGastropoda
 00 نوعاBivalvia

 .4شعيبة القشريات ومتثلت ب  02نوعا منهم:-
 نوعاCirripedia

 6 انواعAmphipoda
 نوعا Isopoda
 نوعان
 نوعان

Decapoda
Tanaidacea

 .1شعيبة اجلوفمعويات فتمثلت بنوع واحد.
 .6شعيبة راس حبليات فتمثلت بنوع واحد.

.7

شعبة الذيل حبليات فتمثلت بنوعان .



مت تسجيل  4اجناس من الطحالب يف حبريه التمساح تنتمي للطحالب اخلضراء و الطحالب

النباتات املائية

احلمراء .مل يسجل اي طحالب بنيه كما مل يسجل اي حشائش حبريه سوي نوع واحد  .مل يتم
العثور على الطحالب البنيه او احلشائش البحريه نتيجه الظروف البيئيه املتدنيه للبحريه

الذي يتمثل يف امللوثات العضويه و الغري عضويه و حركه املالحه البحريه التي تؤدي اىل

اضطراب احلياه البحريه.


وفيما يلي وصف للطحالب البحريه التي مت تسجيلها

( Ulva lactuca Linnaeus خس البحر)
Cladophora albida (Hudson) Kützing 
Cladophora sericea (Hudson) Kützing 
.Bryopsis sp 
Laurencia sp 
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ثانيا :الرواسب القاعية

الرواسب

مت مجع عينات الرواسب القاعية من البحريات املختلفة ولنفس املواقع الىت مت مجع عينات املياه منهـا

بإستخدام الكباش اخلاص بذلك بغرض إجراء التحاليل والقياسات املختلفة عليها -:

 احلجم احلبيىب

النتائج واملناقشة

احلجم الرملي )(Sand

أوضحت الدراسة أن الرسـوبيات القاعيـة للمتوسـط السـنوى للحجـم الرملـى لبحـرية التمسـاح

ترتاوح بني ( % 057حمطة  )7و  ( %0756حمطة  )4مع املتوسط السنوى العام .% 6154

الغرين} ){Mud (Silt & Clay

حتتوي الرسوبيات القاعية لبحرية التمساح علي الغرين بنسب ترتاوح بني اعلى قيمة للمتوسط

السنوى  %01..واقل قيمة  % 254مع متوسط سنوى عام . .% 3456

الكربون العضوي و احملتوي العضوي

املتوسط السنوى حملتوى الكربون العضوى تراوح بني اعلى قيمة  % 4فى حمطة  ، 00واقـل قيمـة

 % 1507فى حمطة  ،4مـع متوسـط قـدرة  ،%051بينمـا تـراوح املتوسـط السـنوى للمحتـوي العضـوي

لرسوبيات القاع بني اعلى قيمة  %7فى حمطة ، 00واقل قيمة  %1530عند حمطة ( )4مع متوسط قـدرة

.% 256

املغذيات

 .0الفسفور الغري العضوي

املتوسط السنوى لرتكيزات الفوسفور الغري عضوي يف رسوبيات حبرية التمساح يرتاوح بني اعلـى

قيمة  223ميكروجرام/جرام فى حمطـة  00و أقـل قيمـة  31ميكروجـرام/جـرام فـى حمطـة  ، 0مـع

املتوسط السنوى العام قدرة  02ميكروجرام/جرام.

 .2الفسفور العضوي

املتوســـط الســـنوى للفســـفور العضـــوى فـــى رســـوبيات حبـــرية التمســـاح يـــرتاوح بـــني 706

ميكروجرام/جرام فى حمطة  ، 00واقل قيمة  01ميكروجرام/جرام فـى حمطـة  ، 4مـع متوسـط عـام

قدرة  003526ميكروجرام/جرام.

 .3الفسفور الكلي
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املتوسط السنوى للفسفور الكلـى فـى حبـرية التمسـاح سـجل اعلـى قيمـة فـى حمطـة 0000( 00

ميكروجرام/جرام)  ،واقل قيمة 033ميكروجرام/جرام فى حمطة  ، 4واملتوسط السنوى العام للفسفور

الكلى فى رسوبيات حبرية التمساح سجل  402ميكروجرام/جرام.

 .4النيرتوچني الكلي

اوضحت نتائج النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية التمساح أن املتوسـط السـنوى للنيرتوجـني

الكلى يرتاوح بني اعلى قيمة  % 353فى حمطة  ، 6واقل قيمة  %0.0فى حمطـة  ، 1مـع املتوسـط العـام

.%0.2

الفلزات الثقيلة

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز احلديد ما بني ( 1434 – 4270ميكروجرام/جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني ( 11.30 -1..3.ميكروجرام/جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 11311 – .3.ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني ( .131 – 1.30ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكروم ما بني ( .1 -03..ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني ( .03.. – .300ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني ( 13.. – 73.00ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الرصاص ما بني( .130. – .311ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني ( 1730 - 030.نانوجرام /جرام).

املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية التمساح خالل 2102-2100

تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني أقل قيمه للمتوسـط

السنوى  1523نانوجرام/جرام باحملطـة  ، 0وأعلـى قيمـه  3507نـانوجرام/جـرام كانـت باحملطـة ، 00
معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية  052نانوجرام/جرام.

وتركيــزات مركبــات املبيــدات الكليــة ( )TPمــا بــني أقــل قيمــه للمتوســط الســنوى 1510

نانوجرام/جرام باحملطة  ، 0وأعلى قيمه  0570نانوجرام/جرام باحملطة  ، 1معطيا بذلك متوسط سنوى

عام للبحرية  1.12نانوجرام/جرام.

اهليدروكربونات البرتولية

املواد اهليدروكربونية البرتولية مبياه حبريةالتمساح خالل 2102-2100
تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة مابني  0.11ميكروجرام/جرام

باحملطة  0إىل  1825ميكروجرام/جرام باحملطة  ، 10مبتوسط سنوى كلى جلميع عينات البحـرية يبلـغ
 0.08ميكروجرام/جرام.
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