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المقدمة:
تعتبر بحيرة التمساح بيئة طبيعية مميزه فيى عنصر إنتاجى ىام يمكن أن يمد بكميات مناسبة من األسماك سنويا
كما أنيا تعتبر مرك از سياحيا رئيسيا لمتنزه والرحالت ،وتشكل بحيرة التمساح حوضا طبيعيا مساحتو حوالى 0911فدان
بمتوسط عمق  01م وتحتوى ما يقرب من  91مميون متر مكعب من المياه المالحة ،والبحيرة متصمة بمسطحين مائيين

ىما البركة الغربية(الصيادين) والمجرى المالحى لقناة السويس  ،ويدخل البحيرة حوالى 2مميون م/ 3يوميا من مياه
الصرف عن طريق مصرف المحسمة ويتم اخطالتيا بمياه البحيره قبل تسربيا شماال وجنوبا عن طريق المجرى المالحى
لقناة السويس،اما منطقة المجرى المالحى لقناة السويس فى المنطقة المالصقة فيى عميقة نسبيا حيث يصل العمق الى
حوالى  21م وبعرض حوالى  211م ،ويفصل ىذا المجرى عدة جزر تحد من تبادل التيارات المائية مما ساعد عمى

تكوين كتمتين مائيين مختمفتين فى نوعية المياه فظير فرق واضح بين نوعية المياه فى المجرى المالحى وبين مياه
البحيرة  ،اما بركة الصيادين فيى اصغر واقل عمقا من بحيرة التمساح ويغطييا انواع مختمفة من النباتات تنمو فى كتل
متماسكة فى اتجاه الشمال الغربى وتقل مموحة المياه داخل البركة الغربية كثي ار عن بحيرة التمساح وقد تظير عمى فترات
كثيرة طبقات مائية مختمفة الكثافة والنوعية داخل بحيرة الصيادين حيث تطفو المياه الغير مالحة القادمة من مصرف

المحسمة فوق مياه البحيرة المالحة فى األصل ،وتعتبر البحيرة ضمن أىم البحيرات فى مصر كمصدر لألسماك حيث

يعمل بيا أكثر من  7أالف صياد وأيضا تستخدم كمصيف ىام.
مصادر المياه ببحيرة التمسـاح:
- 0قناة السويس.

- 2مصرفي المحسمة و الوادي الزراعيين ( كما أن ىناك مصارف زراعية مثل البيتيمي و أبوجاموس تصب في
البحيرة بشكل غير مباشر حيث تتجمع مع مصرف المحسمة مكونة بركة الصيادين التي تقع غرب البحيرة و
تتصل بيا عن طريق بوغاز كوبري التمساح).

- 3ترعة اإلسماعيمية (تصب الترعة المياه الزائدة بيا حفاظاً عمى مناسيب الترعة فى الجزء الغربى لبحيرة التمساح
عند ممتقى مصرف جزيرة الفرسان).

احداثيات مواقع الدراسة ووصفها ببحيرة التمساح خالل اغسطس 2100
المحطة
0

العمق

الوصف

 6متر

تقع فى أقصى الجنوب الشرقى من البحيره – تتأثر بحركة التيارات المائية داخل البحيرة وبالتالى
تتأثر بكل انواع الصرف المنصرفو عمى البحيرة

 3متر

ىى محطو شاطئية فى الجزء الجنوبى من البحيرة

( 2التعاون)
3

 05متر

تقع فى المجرى المالحى لمقناه فى المدخل الجنوبى لمبحيرة – بعيده عن مصادر التموث

( 4الدنفاه)

 05متر

تقع فى المجرى المالحى لمقناه فى المدخل الشمالى لمبحيرة – بعيده عن مصادر التموث

( 5ايتاب)

 7متر

تقع فى مواجية فندق أيتاب وتتأثر بالتموث الموجود بالبحيرة

( 6الترعة)
7

 0.5متر

تقع فى مؤخرة الترعة الحموه وتتأثر مباشرة بمياه الترعة

 02متر

تقع تقريبا فى منتصف البحيرة

8

 7متر

تقع فى مواجية مبنى الييئة وتتأثر بمياه الترعة الحموه

9

 00متر

تقع فى المجرى المالحى الجانبى من المدخل الجنوبى لمبحيرة وىى بعيده عن مصادر التموث

( 01التمساح)

 8متر

تقع فى مواجية شركة التمساح لبناء السفن وتتأثر ببعض المموثات الناتجة عن اصالح السفن

( 00الكوبرى)

 3متر

( 02بركة

 0.5متر

باالضافة الى المموثات المنصرفة عمى البحيرة
تقع امام كوبرى بركى الصيادين وتتأثر بالصرف الموجود ببركة الصيادين
تقع فى بركة الصيادين وتتأثر مباشرة بجميع انواع الصرف فى البركة

الصيادين)
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النتائـج واملناقشـة
الخصائص الهيدروكيميائية
درجة الحرارة

تراوحتتت درجتتة حتت اررة الميتتاه متتا بتتين  28.80بمحطتتة  12بركتتة الصتتيادين و 31.20بمحطتتة  5ايتتتاب وذل تتك

بمتوسط عام لمبحيرة  30.08درجة مئوية.
شفافية المياه

تراوحت شفافية المياه فى البحيرة ما بين  60الى  200سم حيث سجمت اقل قيمة بمحطة  12بركتة الصتيادين

واعمى قيمة بمحطة (10الدنفاه وايتاب) بمتوسط عام لمبحيرة 137سم.
المموحة

تراوح تتت المموح تتة م تتا ب تتين  %3.16بمحط تتة  02برك تتة الص تتيادين و %40.35بمحط تتة  01بموس تتط ع تتام لمبحيت ترة

.%33.9
درجة التوصيل الكهربي

سجمت اقل قيمة لمتوصيل الكيربى  4.65مممي سيمن/ستم بمحطتة  02بركتة الصتيادين و 62.85مممتي ستيمن/ستم

بمحطة 01ايتاب وذلك بمتوسط عام لمبحيرة  50.52مممي سيمن/سم.
األس األيدروچينى ()pH

تراوح تركيز قيم تركيتز ايتون الييتدروجين متا بتين ()8.7-7.68حيتث كانتت اقتل قيمتة بمحطتة  00الكتوبرى واعمتى

قيمة بمحطة  2وذلك بمتوسط عام لمبحيرة .8.02
األكسچين الذائب )(DO

األكسچين الذائب في البحيرة تراوح ما بتين  5.3ممجتم/لتتر بالمحطتة  6و 6.3ممجتم/لتتر بمحطتة الكتوبرى بمتوستط

عام لمبحيرة  5.84ممجم/لتر.
األكسچين المستهمك بيولوجيا )) BOD

تراوح االكسجين الحيوى ما بين  2.68ممجم/لتتر بمحطتة  6الترعتة و 5.77ممجتم/لتتر بمحطتة  2التعتاون بمتوستط

عام لمبحيرة  3.98ممجم/لتر.
األكسچين المستهمك كيميائيا )(COD

تتراوح االكستتجين المستتتيمك كيميتتائى متتا بتتين  31.39ممجتتم/لتتتر بمحطتتة  9التتدنفاه و  62.58ممجتتم/لتتتر بمحطتتة 6

الترعة وذلك بمتوسط عام  39.28ممجم/لتر.
الكبريتيدات

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لمكبريتيدات في مياه البحيرة.

 الكموروفيل – أ ,المواد العالقة الكمية واألمالح الغذية
الكموروفيل-أ

تراوحت قيمة الكموروفيل ما بين  0.23ميكروجرام/لتر بالمحطة  9و 41.23ميكروجترام/لتتر بالمحطتة  02بركتة

الصيادين ذلك بمتوسط عام  7.79ميكروجرام/لتر.
المواد العالقة الكميو ((TSM

ستتجمت الم تواد العالقتتة الكميتتو  02.52ممجتتم/لتتتر بالمحطتتة 02يركتتة الصتتيادين و 27.36ممجتتم/لتتتر بالمحطتتة 4

وذلك بمتوسط عام لمبحيرة  22.14ممجم/لتر.
األمالح المغذية
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ىتى عبتتارة عتتن مركبتتات ذائبتتة فتى الميتتاه الطبيعيتتة وتعتتتبر ىتتذه المركبتتات المصتتدر الرئيستتى لتغذيتتة الكائنتتات فتى
البيئتتة المائيتتة خصوصتتا الكائنتتات الدقيقتتة مثتتل البكتريتتا والطحالتتب كمتتا تعتبتتر أساسيتتة فتتى عمميتتة التمثيتتل الغذائتتى لمنباتتتات
والحيوانتات فتى ىتذه البيئتة وىذه األمالح عبارة عن مركبات نيتروجينية  ،فوسفورية وسميكات.
مركبات النيتروجين ( األمونيا ,النيتريتات ,النترات ,النيتروجين الكمى)
األمونيا )(NH4-N

ستتجمت األمونيتتا أقتتل تركيتتز  1.13ممجتتم/لتتتر بالمحطتتة ( 3المجتترى المالحتتى) وأعمتتى تركيتتز كتتان  1.30ممجتتم/لتتتر

بالمحطة  01بمتوسط عام لمبحيرة  1.044ممجم/لتر.
النترات)(NO3-N

تراوحتتت قتتيم تركيتتز النتريتتتات بتتين  1.120ممجتتم/لتتتر بالمحطتتة 2و 2.317ممجتتم/لتتتر بالمحطتتة 6وذلتتك بمتوستتط عتتام

لمبحيرة  1.7ممجم/لتر.
النتيريتات )(NO2-N

س تتجمت أق تتل تركي تتز 0.76ميكروجت ترام/لت تتر بالمحطت تة  0و أعم تتى تركي تتز  85.38ميكروجت ترام/لت تتر بالمحط تتة 02برك تتة

الصيادين وذلك بمتوسط عام لمبحيرة  32.66ميكروجرام/لتر.
النيتروجين الكمى )(TN

سجل النيتروجين الكمى أقل تركيز  2.0ممجم/لتر بالمحطة  9وأعمى تركيز كان  5.07ممجم/لتر بالمحطة (02بركتة

الصيادين) وذلك بمتوسط عام لمبحيرة  2.99ممجم/لتر.
مركبات الفوسغور ( الفوسفور الفعال والكمى)

الفوسفور الفعال )(PO4

تراوح تتت ق تتيم تركيت تزات الفوس تتفور الفع تتال ب تتين أق تتل قيم تتو  9.68ميكروجت ترام/لت تتر بالمحط تتة 0واعم تتى قيم تتو 027.89

ميكروجرام/لتر بالمحطة 02بركة الصيادين بمتوسط عام لمبحيرة  47.80ميكروجرام/لتر.
الفوسفور الكمى )(TP

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكمى بين أقل قيمو  37.85ميكروجرام/لتر وكانتت بمحطتة 9واعمتى قيمتو 467.98

ميكروجرام/لتر بالمحطة (02بركة الصيادين) بمتوسط عام لمبحيرة  061.44ميكروجرام/لتر.
السميكات الفعالة )(SiO4-Si

ستتجمت الستتميكات أقتتل تركيتتز  0.77مميجترام/لتتتر بالمحطتة ( 4بالتتدنفاه) بينمتتا أعمتتى تركيتتز كتتان  8.22مميجترام/لتتتر

بالمحطة 6الترعة ذلك بمتوسط عام لمبحيرة  3.44مميجرام/لتر.

 الفمزات الثقيمة

 تراوح تركيز الحديد ما بين ( 0.736 – 13.35ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيز المنجنيز ما بين (  0.131 -0.73ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيز النحاس ما بين ( 0.389–0.731ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيز الزنك ما بين ( 0.923 – 1.799ميكروجرام/لتر).

 تراوح تركيز الكروم ما بين ( 0.066 – 0.463ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيز النيكل مابين ( 0.863 – 1.343ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيز الكادميوم ما بين ( 0.116 – 0.257ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيز الرصاص ما بين( 0.066 – 1.405ميكروجرام/لتر).
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 تراوح تركيز الزئبق ما بين( 0.048 – 0.083ميكروجرام/لتر).
 تراوح تركيز الكوبمت ما بين( 0.28– 0.547ميكروجرام/لتر).

 المبيـدات

تركيزات المبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكمور الذائبة بمياه بحيرة التمساح خالل اغسطس 2100

تراوح مجموع تركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابين  1.94نانوجرام/لتر عند محطتة التمستاح  9إلتى 27.15

نتتانوجرام/لتتتر عنتتد التمستتاح  00بمتوستتط  29.61نتتانوجرام/لتتتر وتركي تزات مركبتتات فينيتتل متعتتددة الكمتتور ( )PCBsمتتابين
0.47نانوجرام/لتر (محطة التمساح  )4إلى  003.9نانوجرام/لتر (محطة التمساح  )01بمتوسط  29.61نانوجرام/لتر.

 الهيدروكربونات البترولية

تراوح متوسطات التركيز الكمى لممواد الييدروكربونية الذائبة فى مياه البحيرة مابين  1.18ميكروجرام/لتر عند محطتة

التمست تتاح  2إلت تتى  1.58ميكروج ت ترام/لتت تتر عنت تتد محطت تتة التمست تتاح  9بمتوس ت تتط كم ت تتى لجمي ت تتع عينت تتات البحي ت ترة يبم ت ت 1.26

ميكروجرام/لتر.

 الميكروبيولوجى
تم استتخدم مقيتاس المجموعتة األوروبيتة ( )European Commision , 1998لميتاه شتواطو واالستتحمام وىتو
نفتس المقتايس المصترى ( )Ministry of health, 1996والتذى أقتر الحتدود المستموح بيتا فتي ىتذه الميتاه بتأال تزيتد
عن  500 cfu/100mlمن بكتيريا ) Total coliforms (TCوأال تزيد عن  100cfu/mlلكل من بكتيريا Fecal

) coliform (FCوبكتيريتتا ) Fecal streptococci (FSعمتتى الت توالى .كمتتا استتتخدم المقيتتاس المصتترى لتتوزراة
الصتحة والستكان ) )Ministry of health, 0996والتذى يحتدد عتدم زيتادة العتدد الكمتى لبكتيريتا )Total (TC
 coliformsفي مياه البحيرات (مرابى االسماك) عن . 70 cfu/100ml

البكتريا القولونية الكمية تراوحت ما بين  35الى  642خميتة011 /مممتى و البكتريتا الممرضتة متا بتين  26التى 2941

خمية011 /مممى و البكتريا الب ارزية ما بين  04الى  571خمية011 /مممى.

 الهائمات النباتية

أوضحت النتائج وجود  79نوعا من اليائمات النباتية الدقيقة ينتمون إلتى  48جنستا متن الطحالتب الدقيقتة وكتان توزيتع

ىت ت ت تتذه األن ت ت ت تواع بت ت ت تتالبحيرة ك ت ت ت ت التي  33نوعت ت ت تتا م ت ت ت تن الت ت ت تتدياتومات ) 05 (Diatomsنوعت ت ت تتا مت ت ت تتن الطحالت ت ت تتب الست ت ت تتوطية
) 09 (Dinoflagellatesنوعا من الطحالب الخضراء ( 9 (Chlorophytesانوعا من الطحالب الخضتراء المزرقتة
أو السيانوبكتريا ) (Cyanophytesو  3أنواع من الطحالب اليوجمينية ).(Euglenophytes

 الهائمات الحيوانية

من خالل الدراسة تم التعرف فى بحيرة التمساح عمى  38نوع تنتمى الى  7مجاميع وىى
- 0مجموعة Tintinnideaوقد تم التعرف عمى  5أنواع
- 2مجموعة  Foraminiferidaوقد تم التعرف عمى  2نوع
- 3مجموعة  Rotiferaوقد تم التعرف عمى  3أنواع
- 4مجموعة  Hydroidaوقد تم التعرف عمى  2نوع
- 5مجموعة  Copepodaوقد تم التعرف عمى  22نوع
- 6مجموعة  Appendiculariaوقد تم التعرف عمى  2نوع
- 7مجموعة  Cladoceraوقد تم التعرف عمى  2نوع
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وقد بم المحصول القائم لميائمات الحيوانية ببحيرة التمساح  28906حيوان فى المتر.

 الحيوانات القاعية

تمثل األحياء القاعيتة جتزءاً ىامتاً متن البيئتة البحريتة فيتى إحتدى الحمقتات اليامتة فتي السمستمة الغذائيتة حيتث تنتشتر

عادة بكثرة في مناطق المد والجزر كما انيا تغطى معظم قيعان البيئات المائية وتعتبر غذاءاً ىاماً ومفضالً عنتد كثيتر

من الحيوانات البحرية االقتصادية كما أن بعضيا يمكنو مقاومة التموث ويعتبر كاشفاً لو .

الحيوانات القاعية

من خالل الفحص الدقيق لالفقاريات القاعية الموجودة فى بحيرة التمساح عمى مدار اربعة مواسم متتالية وىى:
 -0شعبة القضيبيات وتمثمت بنوع واحد

 -2فشعبة الديدان عديدات األشواك و تمثمت ب نوع واحد -:


( 0أنواع ) Sedentaria

 -3شعبة الرخويات وتمثمت ب  8انوع -:



نوع واحد

Gastropoda

7انواع Bivalvia

 -4شعيبة القشريات وتمثمت بنوع واحد -:


نوعا Cirripedia

النباتات المائية

تم تسجيل  4اجناس من الطحالب في بحيره التمساح تنتمي لمطحالب الخضراء و الطحالب الحمراء .لم يسجل اي

طحالب بنيو كما لم يسجل اي حشائش بحريو .لم يتم العثور عمى الطحالب البنيو أو الحشائش البحريو نتيجو
الظروف البيئيو المتدنيو لمبحيره الذي يتمثل في المموثات العضويو و الغير عضويو و حركو المالحو البحريو التي

تؤدي الى اضطراب الحياه البحريو .حيث تتواجد النباتات السابق ذكرىا في بيئات قميمة التموث او خاليو من التموث
نسبيا.

نىعية الرواسب
التحميل الحجمى لحبيبات رسوبيات القاع:

تراوحت نسب تواجد الرمل فى رسوبيات البحيرة تتراوح بين ( % 9.76محطة رقم  )2إلى % 96.68

(محطة رقم  )4بمتوسط قدره . %59.32
الكربون العضوى الكمى:

ترواحت النسبة المئوية لمكربون العضوى فى رسوبيات قاع بحيرة التمساح بين %. 1.02و % 4.67وبمتوسط

قدره  ، %0.52أقل قيم سجمت فى محطات أرقام  3,4والموجودين فى المجرى المالحى ،أما أعمى قيمة فكانت فى
محطة رقم  6,00الواقعة فى الطرف الشمالى الغربى (أمام الالجون الغربى) .
المواد الكربوناتية الكمية ): (TCO3

النسبة المئوية لممواد الكربوناتية الكمية تأرجحت بين  % 6.46و % 51.82وبمتوسط قدره .% 22.64

الفوسفور:

تركيزات الفوسفور بصوره المختمفة (الكمى  TPو الغير عضوى  IPوالعضوى )OPأعمى تركيز لمفوسفور الكمى
 TPو الغير عضوى  IPسجمت فى محطة رقم  ، 01وكانت  0133ميكروجرام/جرام لمفوسفور الكمى )- (TP
 894ميكروجرام/جرام لمغير عضوى ) ، (IPأما أعمى قيمة لمفوسفور العضوى ) (OPفكانت 259
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ميكروجرام/جرام (محطة رقم  . )00أما أقل تركيز لمفوسفور الكمى ) 036 (TPميكروجرام/جرام ولمغير عضوى
)004 (IPميكروجرام/جرام و 22ميكروجرام/جرام لمعضوى ) .(OPالمتوسط العام لمفوسفور الكمى ) (TPلرسوبيات
البحيرة ىو  474ميكروجرام/جرام  -ولمفوسفور الغير عضوى ) (IPىو 387ميكروجرام/جرام  -ولمفوسفور العضوى

) (OPىو  87ميكروجرام/جرام.

 الفمزات الثقيمة
 تراوح تركيز الحديد ما بين ( 301 x 4.807 – 103x4.107ميكروجرام/جرام).
 تراوح تركيز المنجنيز ما بين ( 744.0 -123.5ميكروجرام /جرام).
 تراوح تركيز النحاس ما بين ( 42.58– 4.666ميكروجرام /جرام).
 تراوح تركيز الزنك ما بين ( 11.36 – 65.78ميكروجرام /جرام).
 تراوح تركيز الكروم ما بين ( 12.5 – 69.33ميكروجرام /جرام).
 تراوح تركيز النيكل مابين ( 33.4 – 3.943ميكروجرام /جرام).
 تراوح تركيز الكادميوم ما بين (1.051 – 0.298ميكروجرام /جرام).

 تراوح تركيز الرصاص ما بين( 43.16 – 6.284ميكروجرام /جرام).
 تراوح تركيز الزئبق ما بين( 4.625 – 16.6نانوجرام /جرام).
 تراوح تركيز الكوبمت ما بين( 16.85 – 4.625ميكروجرام /جرام).

 المبيدات
تركيزات المبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكمور برواسب بحسرة التمساح خالل اغسطس 2100

تراوح مجموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكمور ( )PCBsمابين  1.138نانوجرام/جرام عند محطة التمساح 6

إلى  6.10نانوجرام/جرام عند محطة التمساح  00بمتوسط  0.43نانوجرام/جرام وتركيزات مركبات المبيدات الكمية
( )TPمابين 1.127نانوجرام/جرام (التمساح  )4إلى  0.75نانوجرام/جرام (التمساح  )2بمتوسط  1.4نانوجرام/جرام.

 الهيدروكربونات البترولية
المواد الهيدروكربونية البترولية برواسب بحيرة التمساح خالل اغسطس 2100

سجمت مستويات المواد الييدروكربونية الكمية برواسب البحيرة المختمفة مابين  1.195ميكروجرام/جرام مسجمة عند

محطة التمساح  8إلى  1.835ميكروجرام/جرام مسجمة عند محطة التمساح  4بمتوسط كمى  1.405ميكروجرام/جرام.
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