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جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص التقرير السنوى ()2102-2102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املرصرية
"حبرية التمساح "
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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  01مليون
مرت مكعب من املياه املاحلة ،والبحرية متصلة مبسطحني مائيني هما الربكة الغربية(الصيادين) واجملرى
املالحى لقناة السويس  ،ويدخل البحرية حواىل 2مليون م /3يوم 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 مائية 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).
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احداثيات مواقع الدراسة ووصفها ببحرية التمساح خالل 2103-2102

احملطة

العمق

الوصف

0

6م

التيارات املائية داخل البحرية وبالتاىل تتأثر بكل انواع الصرف

( 2التعاون)

3م

هى حمطه شاطئية فى اجلزء اجلنوبى من البحرية

3

 01م

( 4الدنفاه)

 01م

( 1ايتاب)

7م

تقع فى أقصى اجلنوب الشرقى من البحريه تتأثر حبركة
املنصرفه على البحرية

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

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

تقع فى مواجهة فندق أيتاب وتتأثر بالتلوث املوجود بالبحرية

( 6الرتعة)

 0.1م

تقع فى مؤخرة الرتعة احللوه وتتأثر مباشرة مبياه الرتعة

8

7م

تقع فى مواجهة مبىن اهليئة وتتأثر مبياه الرتعة احللوه
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 02م

0

 00م

( 01التمساح)

8م

( 00الكوبرى)

3م

( 02بركة

الصيادين)

 0.1م

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 يف بركة الصيادين وتتأثر مباشرة جبميع أنواع الصرف يف
الربكة
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اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

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

احلية املوجودة يف املسـطحات املائيـة مـن أمسـاك وهـوائم حيوانيـة وهائمـات نباتيـة وبكترييـا  ،هـذا

باإلضافة لتأثريها على كل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه.

وقد أوضحت النتائج خالل هذا العام أن متوسط درجة احلرارة املسـجلة تـراوح مـا بـني أقـل متوسـط
درجة حرارة ( 07.01درجة) مسجلة يف حمطة  ، 4بينما كانت القيمة العظمى للمتوسط ( 30.81درجة)

مسجلة يف حمطة  ، 6وكان املتوسط السنوي العام لدرجة حرارة مياه البحرية  23.18درجة مئوية.

شفافية املياه

تعرب درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خالل امليـاه ،وتتفـق الدراسـة احلاليـة مـع
النتائج السابقة حيث وصلت درجة الشفافية يف معظم احملطات خالل الشهور املختلفة إىل قاع البحـرية.

مما جيعل حبرية التمساح تتميز مبياهها الرائقة.

امللوحة

يقصد مبلوحة املياه (جمموع األمالح الذائبة يف املـاء) ويف الدراسـة احلاليـة أوضـحت النتـائج أن هنـاك
ً
تفاوتا كبريا بني ملوحة املياه بالبحرية ،حيث تراوحت متوسط درجة امللوحة بني أقل قيمة  0.42جم /
ُ
لرت يف حمطة  ، 02بينما سجلت أعلى قيمة  4110جم  /لـرت يف حمطـة  ، 3مبتوسـط عـام يف البحـرية
 28.42جم  /لرت .

درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هو تعبري عن قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي ،تراوحت متوسـط درجـة
ُ
التوصيل الكهربي بني أقل قيمة ( 2.73مللي سيمن/سم) يف حمطة  ، 02بينمـا سـجلت أعلـى قيمـة

( 61.27مللــي ســيمن/ســم) يف حمطــة  ، 3وكــان املتوســط الســنوي العــام يف البحــرية ( 43.42مللــي

سيمن/سم).

تركيز أيون اهليدروچني )(pH

يلعب تركيز أيون اهليدروچني دورا هاما يف ترسـيب أو ذوبـان املعـادن الثقيلـة يف املسـطحات املـائي ،

أوضحت الدراسة ان مياه البحرية تقع يف اجلانب القلـوي حيـث تراوحـت متوسـط قـيم تركيـز أيـون
اهليدروجني ملياه البحرية أقل قيمة  7.62يف حمطة  ، 02وأعلى قيمة  0.14باحملطـة  ، 6ومبتوسـط عـام

للبحرية .8.21

األكسچني الذائب )(DO

األكسچني الذائب يف املياه له الدور األكرب واملؤثر على مجيع اخلصائص الكيميائية والفيزيائية واحليوية
داخل املسطحات املائية كما أنه أحد األسباب الرئيسية يف بقاء مجيع الكائنات احلية حيث بدونه متـوت

هذه الكائنات وتتحول املسطحات املائية إىل مستنقعات آسنة .أوضحت نتائج الدراسة احلالية أن توزيع
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ً
قيم األكسيجني الذائب يف البحرية كانت تتوزع توزيعا غري منتظم وتراوحت متوسـط قـيم األكسـچني
بني أقل قيمة  3.24ملجم/لرت يف حمطة  ، 02وأعلى قيمة  06.22ملجم/لرت يف حمطة  ، 6ومبتوسط عام

 8.07ملجم/لرت.

األكسچني املستهلك بيولوجيا )(BOD

ً
األكسچني املستهلك حيويا هو كمية األكسچني املستهلك لتحلـل الكائنـات الدقيقـة للمـواد العضـوية ،
وأوضحت الدراسة احلالية أن متوسط قـيم األكسـچني املسـتهلك بيولوجيـا تراوحـت بـني أقـل قيمـة

1.32ملجم/لـرت يف حمطـة  ، 02وأعلـى قيمـة 02.48ملجـم/لـرت يف حمطـة  ، 0مبتوسـط سـنوي عـام يف
البحرية (3.14ملجم/لرت).

األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

توضح قيمة األكسچني املستهلك كيميائيا كمية األكسچني الالزم ألكسدة املـواد العضـوية املوجـودة يف
املياه وحتويلها إىل ثاني أكسيد الكربون وماء  ،ويف الدراسة احلالية تراوحت قيم األكسيجني املسـتهلك

كيميائيا بني أقل قيمـة 01.36ملجـم/لـرت يف حمطـة  ، 7وأعلـى قيمـة 77.80ملجـم/لـرت يف حمطـة ، 6

مبتوسط سنوي عام يف البحرية (00.66ملجم/لرت) .

الكربيتيدات )(H2S

توجــد الكربيتيــدات يف املــاء يف صــورة كربيتيــد اهليــدروچني الــذي ينــتج مــن حتويــل الكربيتــات إىل
كربيتيدات للحصول على األكسچني بواسـطة البكترييـا الكربيتيـة املوجـودة يف الرسـوبيات .أوضـحت

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

الكلورفيل أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية
الكلورفيل-أ

استخدم الكلوروفيل املوجود فى اهلائمات النباتية كصبغه أساسية ميكن األسـتدالل مـن خالهلـا علـى

مستوى النشـاط احليـوى بامليـاه  ،ويف الدراسـة احلاليـة كانـت أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى 0.37

ميكروجرام/لرت باحملطة  ، 4وأعلى قيمه  006.84ميكروجرام/لرت مبحطه  ، 6وذلك مبتوسط سنوى عام
للبحرية  07.82ميكروجرام/لرت.

املواد العالقة الكلية)(TSM

سجلت املواد العالقة الكليه سجلت أقل قيمه للمتوسط السـنوى 23.41ملجـم/لـرت باحملطـة  01وأعلـى

قيمه 64.26ملجم/لرت كانت مبحطة  02مبتوسط سنوى عام للبحرية 30.21ملجم/لرت.

االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليــاه الطبيعيــة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر الرئيســى
لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنــات الدقيقــة مثــل البكرتيــا والطحالــب كمــا
تعتبـر أساسيـة فى عمليــة التمثيــل الغذائــى للنباتــات واحليوانــات فــى هــذه البيئــة وهـذه

األمالح عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية وسليكات.

االمونيا )(NH4-N
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االمونيا احدى صور النتريوجـني املفضـلة كغـذاء لكثـري مـن اهلائمـات النباتيـة و الطحالـب  ،سـجلت

األمونيا سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى 1.10ملجم/لرت باحملطة  ، 3وأعلـى قيمـه 0.11ملجـم/لـرت
كانت مبحطة  ، 02وذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية 1.37جملم/لرت.

النترييتات NO2-N

ينتج النيرتيت نتيجة اكسدة البكرتيا للمواد الغري عضوية للحصول على الطاقة وهذا الغاز بدوره غري
مستقر فهو يؤكسـد اىل نـرتات بواسـطة بكرتيـا معينـة او لتـزل اىل امونيـا بواسـطة بكرتيـا أخـرى
معاكسة لالوىل  ،ويعترب غاز النيرتيت من الغازات السامة ووجوده برتكيزات عالية يؤكـد علـى وجـود

مصــدر للتلــوث  ،تفاوتــت قــيم تركيــز النرتيتــات حيــث كانــت أقــل قيمــه للمتوســط الســنوى
01.67ميكروجرام/لرت ممثله مبحطة  ، 2وأعلى قيمه 020.16ميكروجرام/لرت ممثله مبحطه  ، 02وذلـك

مبتوسط سنوى عام للبحرية  41.12ميكروجرام/لرت.

النرتات )(NO3-N

ً
النرتات هى اكرت صور النيرتوجني ثباتا فى البيئة املائية وهى الغذاء االساسى لكثـريا مـن اهلائمـات

النباتية والطحالب  ،سجلت النرتات أقل قيمه للمتوسط السنوى 1.01ملجـم/لـرت باحملطـة  ، 4وأعلـى

قيمه 1.62ملجم/لرت كانت مبحطة  ، 00وبذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية 1.30ملجم/لرت.

النيرتوجني الكلى TN

تراوح املتوسط السنوى للنيرتوجني الكلى ما بني أقـل قيمـة 2.13ملجـم/لـرت باحملطـة  3وأعلـى قيمـة

6.17ملجم/لرت باحملطة  ، 02وكان املتوسط السنوى العام للبحرية  3.70ملجم/لرت .

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم  ،نظرا الن الفوسفور عنصـر غـري غـازى ويوجـد
فى الطبيعية على هيئة امالح فوسقورية غري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلـال يوجـد برتكيـزات قليلـة

فى البيئة املائية .يـزداد تركيـز الفوسـفور فـى املسـطحات املائيـة نتيجـة للصـرف الصـحى او الصـرف
الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.

الفوسفور الفعال )(PO4-P

تفاوتــت قــيم تركيــزات الفوســفور الفعــال حيــث تراوحــت املتوســط الســنوى بــني أقــل قيمــة 21.01

ميكروجرام/لرت باحملطة  ، 3وأعلى قيمـة 263.18ميكروجـرام/لـرت باحملطـة  ، 02مبتوسـط سـنوى عـام
للبحرية 60.00ميكروجرام/لرت .

الفوسفور الكلى

تراوحت قيم املتوسط السنوى لرتكيزات الفوسفور الكلى بني أقل قيمة 67.10ميكروجرام/لرت باحملطة

 ، 3وأعلى قيمة 111.66ميكروجرام/لرت باحملطة  ، 02مبتوسط عام للبحرية 048.00ميكروجرام/لرت.

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si
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تتواجد السيلكات فى الدياتومية غري املتكلسة وهى طحالب جمهرية وحيدة اخلليـة جـدرانها مشـبعة

بالسيليكا وتتواجد بالرتبة  ،سجلت أقل قيمه للمتوسط السنوى 1.20ملجم/لـرت باحملطـة  ، 3وأعلـى

قيمه 4.80ملجم/لرت كانت مبحطة  ، 02معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية 0.66ملجم/لرت.

 الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يلي:

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز احلديد ما بني (26.44-0.188ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني ( 0.006-1.267ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 0.233-1.841ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني (7.812-4.217ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكروم ما بني ( 1.408-1.086ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني (0.034-1.700ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني (1.814-1.212ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الرصاص ما بني(1.407-0.14ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني (1.230-1.187نانوجرام /لرت).

 املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية الربلس خالل 2103-2102

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

 6.00نانوجرام/لرت باحملطة  ، 01وأعلى قيمه  00.00نانوجرام/لرت كانـت باحملطـة  ، 2وبـذلك مبتوسـط

سنوى عام للبحرية  2.60نانوجرام/لرت.

وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى  8.13نـانوجرام/لـرت

باحملطة  ، 7وأعلى قيمه  08.17نانوجرام/لـرت باحملطـة  ، 2وبـذلك مبتوسـط سـنوى عـام للبحـرية 3.4
نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

املواد اهليدروكربونية البرتولية مياه حبرية التمساح خالل 2103-2102
تراوح متوسطات الرتكيز الكلـى للمـواد اهليدروكربونيـة الذائبـة فـى ميـاه حبـرية التمسـاح مـابني

1.18ميكروجرام/لـرت يف احملطـة  ، 6إىل 0.02ميكروجـرام/لـرت احملطـة  02مبتوسـط سـنوى كلـى 1.81

ميكروجرام/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
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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 :

 سجلت حمطة  2اقل القيم بالنسبة لالنواع البكتريية القولونية الكلية (5.42مستعمرة
لكل  011مللى) بينما سجلت حمطة  00اعلى القيم ( 1311مستعمرة لكل  011مللى).

 سجلت حمطة  2اقل القيم بالنسبة لالنواع للبكرتيا املمرضة (57432مستعمرة لكل 011
مللى) بينما سجلت حمطة  00أعلى القيم ( 3140.1مستعمرة لكل  011مللى).

 سجلت حمطة  2اقل القيم بالنسبة لالنواع البكتريية الربازية (742مستعمرة لكل 011
مللى) بينما سجلت حمطة  00اعلى القيم (726مستعمرة لكل  011مللى).

اهلائمات النباتية

تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزءا أساسيـا إلنتــاج املـواد العضويـة بالبحـرية  ،كمـا متثـل املستـوى
األول من اهلـرم الغذائـى وكذلك تكـون الغـذاء األساسـى للكائنـات احليوانيـة بالبحيـرة  -كمـا
يشكـل البالنكتـون النباتـى واحليوانـى الغـذاء األساسـى لألمسـاك السائـدة بالبحيـرة.

اتضح من نتائج الدراسة احلالية ما يلى:

أوضحت النتائج وجود  041نوعا من اهلاائمات النباتية الدقيقة ينتمون إىل  73جنسا من الطحالب
الدقيقة وكان توزيع هذه األنواع بالبحرية كآالتي؛  73نوعا من الطحالب العصوية أو الدياتومات

)(Diatoms؛  20نوعا من الطحالب السوطية ) (Dinoflagellates؛  00نوعا من الطحالب اخلضراء

)(Chlorophytes؛  00نوعا من الطحالب اخلضراء املزرقة أو السيانوبكرتيا ) (Cyanophytesوسبعة

أنواع من الطحالب اليوجلينية ) (Euglenophytesباإلضافة إىل نوع واحد من الطحالب الصفراء

الذهبية ).(Chrysophytes

الدياتومات كانت هى األكثر إزدهارا ببحرية التمساح حيث مثلت حواىل  %84.87من إمجاىل العدد

الكلى للهوائم النباتية مبتوسط سنوى  8474خلية لكل لرت وذلك للسيادة اهلائلة لبعض االنواع

خاصة  Thalassionema nitzschioidesو  Rhizosolenia alata form gracillimaو Skeletonema
خالل موسم الصيف .2102

 costatumو Chaetoceros anastomosans

اما الطحالب السوطية مثلت حواىل  %6.01من إمجاىل العدد الكلى للهائمات النباتية مبتوسط
عددى  711خلية لكل لرت وذلك كان مرتبطا بزيادة نسبية لنوع يسمىProtoperidinium cerasus

و . Diplopsalis lenticula
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الطحالب اخلضراء واخلضراء املزرقة تواجدت بأعداد قليلة نسبيا مبياه حبرية التمساح حيث مثلتا

حواىل  % 4.36من إمجاىل العدد الكلى للفيتوبالنكتون مبتوسط عددى  430وحدة لكل لرت وذلك
للكثافة العددية لنوع من الطحالب اخلضراء وهو  Chroococcus turigidusعند احملطة رقم .02 ، 6

اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات حية حيوانية تعيش هائمة يف البيئات املائية املختلفة سواء كانت

بيئات حبرية أو مياه عذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمات احليوانية بعدم قدرتها علي احلركة
املوجهة كونها تتحرك تبعا حلركة التياراملائي  ،وترجع أهميتها إيل أنها متثل احللقة الثانية يف

قاعدة اهلرم الغذائي يف البيئة املائيــة بعد اهلائمات النباتية .

النتائج واملناقشة:

جاءت نتائج هذا العام بزيادة طفيفة عن العام السابق حيث مت التعرف فى حبرية التمساح على
 48نوع تنتمى اىل  7جماميع وهى:

 جمموعة  Tintinnideaوقد مت التعرف على  1أنواع

 جمموعة  Foraminiferidaوقد مت التعرف على  2نوع
 جمموعة  Rotiferaوقد مت التعرف على  7أنواع

 جمموعة  Hydroidaوقد مت التعرف على  2نوع

 جمموعة  Copepodaوقد مت التعرف على  22نوع
 جمموعة  Tunicatesوقد مت التعرف على  2نوع

 جمموعة  Cladoceraوقد مت التعرف على  2نوع

 هذا باالضافة اىل جمموعة الريقات للكائنات القاعية

بلغ احملصول القائم للهائمات احليوانية ببحرية التمساح  34212حيوان فى املرت املكعب.

احليوانات القاعية

ً
ً
متثل األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحرية فهى إحدى احللقات اهلامة يف السلسلة الغذائية

حيث تنتشر عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كما انها تغطى معظم قيعان البيئات املائية وتعترب
ً
ً
ً
غذاءا هاما ومفضال عند كثري من احليوانات البحرية االقتصادية كما أن بعضها ميكنه مقاومة
ً
التلوث ويعترب كاشفا له .

قد مت التعرف علي (  ) 38نوعا ينتمى إىل ست شعب رئيسية وهى :-
& )Pripulida & Polychaeta (Sedentaria , Errantia) &Mollusca (Gastropoda , Bivalvia
Crustacea (Cirripedia , Decapoda) & Echinodermata and Cephalochordata .
توزيع الالفقاريات القاعية فى حبرية التمساح:-

 .0شعبة القضيبيات ومتثلت بنوع واحد

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

Errantia
Sedentaria
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 .3شعبة الرخويات ومتثلت ب 03نوعا منهم:-
 2 نوعان
 00 نوع

Gastropoda
Bivalvia

 .4شعيبة القشريات ومتثلت ب  7أنواع منهم:-
 نوعا

 6 انواع

Cirripedia
Decapoda

 .1شعيبة اجللد شوكيات فتمثلت بنوع واحد.
 .6شعيبة راس حبليات فتمثلت بنوع واحد.

النباتات املائية


مت تسجيل  4اجناس من الطحالب يف حبريه التمساح تنتمي للطحالب اخلضراء و الطحالب
احلمراء  ،مل يسجل اي طحالب بنيه كما مل يسجل اي حشائش حبريه  ،ومل 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 

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

احملتوى املائى املطلق:

تراوحت قيمة احملتوى املائى املطلق لرسوبيات البحرية ما بني اقل قيمة  ، %21.01واكرب قيمـة %60.64

وذلك مبتوسط عام للبحرية .%00.44

التحليل احلجمى حلبيبات الرسوبيات:

تراوحت نسبة تواجد الرمل ما بني  %2.18و  %81.80وذلك مبتوسط .20.47

الكربون العضوي:
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املتوسط السنوى حملتوى الكربون العضوى تراوح بني اعلى قيمة  ، % 3.37واقل قيمـة  ، % 1.10وذلـك

مبتوسط قدرة .%0.04

 املغذيات

 .0الفسفور الغري العضوي

املتوسط السنوى لرتكيزات الفوسفور الغري عضوي يف رسوبيات حبرية التمساح يرتاوح بـني اقـل قيمـة

 08ميكروجــرام/جــرام و أعلــى قيمــة  802ميكروجــرام/جــرام مبتوســط الســنوى العــام قــدرة 368

ميكروجرام/جرام.

 .2الفسفور العضوي

املتوسط السنوى للفسفور العضوى فى رسوبيات حبـرية التمسـاح يـرتاوح بـني 03ميكروجـرام/جـرام ،

واعلى قيمة  063ميكروجرام/جرام  ،مع متوسط عام قدرة  82ميكروجرام/جرام.

 .3الفسفور الكلي

املتوسط السنوى للفسفور الكلى فى حبرية التمساح سـجل اقـل قيمـة 000ميكروجـرام/جـرام  ،واعلـى

قيمة  008ميكروجرام/جرام  ،واملتوسط السنوى العام للفسفور الكلـى فـى رسـوبيات حبـرية التمسـاح
سجل  411ميكروجرام/جرام.

 .4النيرتوچني الكلي

اوضحت نتائج النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية التمساح أن املتوسط السـنوى للنيرتوجـني الكلـى

يرتاوح بني اعلى قيمة  ، %4.66واقل قيمة  %1.67وذلك مبتوسط العام .%2.22

 الفلزات الثقيلة

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز احلديد ما بني ( 477.-3164ميكروجرام/جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني ( .1745-.5415ميكروجرام/جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 424.7-3.217ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني ( 96449-00.14ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكروم ما بني ( 294.2-03.80ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني ( 7.4.2-6.624ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني ( 52465-1.418ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الرصاص ما بني( 72412-6.432ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني ( 55435-8.110نانوجرام /جرام).

 املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية التمساح خالل 2103-2102

تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني أقل قيمه  1.04نانوجرام/جرام

واعلى قيمة  2.14نانوجرام/لرت وذلك مبتوسط سنوى  1.17نانوجرام/جرام.
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وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني أقـل قيمـه  1.01نـانوجرام/جـرام واعلـى قيمـة 1.60
وذلك مبتوسط سنوى  1.30نانوجرام/جرام.

 اهليدروكربونات البرتولية

املواد اهليدروكربونية البرتولية مبياه حبريةالتمساح خالل 2103-2102
تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة مابني  1.2ميكروجـرام/جـرام إىل 1.10

ميكروجرام/جرام  ،مبتوسط سنوى كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  1.34ميكروجرام/جرام.
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