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

ملخص
الرحلة احلقلية أغسطس 2102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املرصرية
"حبرية التمساح "
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املقدمة:

تعترب حبرية التمساح بيئة طبيعية مميزه 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/ 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 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
احملطة

العمق

0

 6مرت

( 2التعاون)

 3مرت

3

 01مرت

( 4الدنفاه)

 01مرت

( 1ايتاب)

 7مرت

الوصف

تقع فى أقصى اجلنوب الشرقى من البحريه تتأثر حبركة التيارات املائية داخل
البحرية وبالتاىل تتأثر بكل انواع الصرف املنصرفه على البحرية

هى حمطه شاطئية فى اجلزء اجلنوبى من 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)

071مرت

تقع فى مؤخرة الرتعة احللوه وتتأثر مباشرة مبياه الرتعة

2

 7مرت

تقع فى مواجهة مبىن اهليئة وتتأثر مبياه الرتعة احللوه

7

 02مرت

تقع تقريبا فى منتصف البحرية

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

0

 00مرت

( 01التمساح)

 2مرت

( 00الكوبرى)

 3مرت

تقع امام كوبرى بركى الصيادين وتتأثر بالصرف املوجود بربكة الصيادين

071مرت

تقع فى بركة الصيادين وتتأثر مباشرة جبميع انواع الصرف فى الربكة

( 02بركة

الصيادين)

مصادر التلوث

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

اصالح السفن باالضافة اىل امللوثات املنصرفة على البحرية

اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

 درجة احلرارة
ُ
تراوحت درجة احلرارة ما بني ( 08.13 – 2772درجة مئوية) حيث سجلت أقل قيمة مبحطة
ُ
(02بركة الصيادين) .بينما سجلت أعلى قيمة مبحطة ( 6الرتعة) مبتوسط عام يف البحرية
( 20766درجة مئوية).
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شفافية املياه
ُ
تراوحت شفافية املياه يف الدراسة احلالية بني ( 011 21سم) وقد سجلت أقل قيمة مبحطة
ُ
(6الرتعة) .بينما سجلت أعلى قيمة مبحطة ( 4الدنفا) وذلك مبتوسط عام يف البحرية (22702
سم).

 امللوحة
ُ
تراوحت امللوحة ما بني ( %03.63 - %0742جم/لرت) حيث سجلت اقل درجة مبحطة ( 02بركة
ُ
الصيادين) بينما سجلت أعلى قيمة مبحطة ( 4الدنفاه باجملرى املالحى) وذلك مبتوسط عام
يف البحرية ( 26744جم/لرت).

 درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هى قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي وقد تراوحت قيم
ُ
التوصيل الكهربي بني (  77.55 – 2773مللي سيمن/سم) وقد سجلت أقل قيمة يف مبحطة

( 02بركة الصيادين) وأعلى قيمة مبحطة( 4الدنفاه باجملرى املالحى) وذلك مبتوسط عام

( 41721مللي سيمن/سم).

 األس األيدروچيىن ()pH

ُ

تراوحت قيم األس اهليدروجني ملياه البحرية بني ( .)6.35 – 2722وقد سجلت أقل قيمة

مبحطة ( 02بركة الصيادين) وأعلى قيمة مبحطة  6مبتوسط عام يف البحرية (.)2711

 األكسچني الذائب )(DO
ُ
تراوحت بني (83.11 – 1710ملجم/لرت) حيث سجلت أقل قيمة مبحطة ( 02بركة الصيادين)
وأعلى قيمة مبحطة  6وذلك مبتوسط عام يف البحرية ( 0723ملجم/لرت).

 األكسچني املستهلك بيولوجيا )) BOD
ُ
ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك حيويا ما بني (  81.51 – 1732ملجم/لرت) حيث سجلت

أقل قيمة مبحطة  02وأعلى قيمة يف مبحطة (0التعاون) مبتوسط عام يف البحرية

(1700ملجم/لرت).

 األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD
ُ
ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك كيميائيا بني (  55.18 – 01724ملجم/لرت) حيث سجلت

أقل قيمة يف حمطة ( 4الدنفاه) وأعلى قيمة مبحطة (6التعاون) مبتوسط عام

(21700ملجم/لرت).

 الكربيتيدات

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود للكربيتيدات يف مياه البحرية.
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مبقارنة نتائج الدراسة احلالية للخصائص اهليدروكيميائية لبحرية الربلس باملستويات املسموح بها
ً
دوليا نالحظ مايلى:
ً
 سجل األس االيدروجيىن ) (pHمستويات يف حـدود املسـموح بهـا دوليـا ( )071 -671جبميـع
مواقع البحرية (متوسط عام  )2711بإستثناء احملطة .)0714(6

ً
 سجل االكسجني الـذائب مسـتويات يف حـدود املسـموح بهـا دوليـا (  471-0276ملجـم/لـرت)

جبميع مواقـع البحـرية مبتوسـط عـام ( 0723ملجـم/لـرت) بإسـتثناء احملطـات  0,2,6حيـث

سجلت ( 06722 ، 02772 ، 03771ملجم/لرت).
ً
ً
 سجل االكسجني املستهلك حيويا ( )BODمستويات اعلـى مـن حـدود املسـموح بـه دوليـا (

 671 -371ملجم/لـرت) مبعظـم مواقـع البحـرية مبتوسـط عـام ( 3707ملجـم/لـرت) بإسـتثناء

احملطتني  02 ، 00 ، 0 ، 2حيث سجلت ( 1732 ، 2714 ، 2723 ، 2704ملجم/لرت).
 الكلوروفيل أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح الغذية
 الكلوروفيل-أ

مت قياس كلوروفيل-أ فى مياه البحرية وكانت القيم ترتاوح ما بني (573.85 – 01726

ميكروجرام/لرت) حيث كانت اقل قيمة مبحطة  0واعلى قيمة مبحطة  6وذلك مبتوسط عام

للبحرية( 44772ميكروجرام/لرت).

 املواد العالقة الكليه ((TSM

سجلت املواد العالقة الكليه ما بني ( 60.33 – 0471ملجم/لرت) حيث كانت اقل قيمة مبحطة

 0واعلى قمية باحملطة  6وذلك مبتوسط عام للبحرية ( 22773ملجم/لرت).

 األمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليــاه الطبيعيــة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر

الرئيسـى لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقــة مثــل البكرتيــا
والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيـل الغذائـى للنباتــات واحليوانــات فــى

هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية وسليكات.
مركبات النيرتوجني ( األمونيا ،النيرتيتات ،النرتات ،النيرتوجني الكلى)

 األمونيا )(NH4-N

تراوحت قيم األمونيا ما بني (  0720 – 1714ملجم/لرت) حيث كانت اقل قيمة مبحطة 6

واعلى قمية فى باحملطة  02وذلك مبتوسط عام للبحرية  0.33ملجم/لرت.

 النترييتات )(NO2-N
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تراوحت قيم تركيز النرتات ما بني ( 33712

 20727ملجم/لرت) حيث كانت اقل قيمة

باحملطة  0واعلى قيمة باحملطة  02وذلك مبتوسط عام للبحرية  13722ملجم/لرت.

 النرتات)(NO3-N

تراوحت قيم تركيز النرتيتات ما بني (  17444 – 17104ميكروجرام/لرت) حيث كانت اقل

قيمة فى احملطة  1واعلى قيمة فى باحملطة  02وذلك مبتوسط عام للبحرية 1702
ميكروجرام/لرت.

 النيرتوجني الكلى )(TN

سجل النيرتوجني الكلى ما بني ( 1702

 2722ملجم/لرت ) حيث كانت اقل قيمة مبحطة 3

واعلى قيمة فى مبحطة  02وذلك مبتوسط عام للبحرية  0730ملجم/لرت.

مركبات الفوسغور ( الفوسفور الفعال والكلى)

 الفوسفور الفعال )(PO4

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ما بني ( 11.51 – 3711ميكروجرام/لرت ) حيث

كانت اقل قيمة باحملطة  0واعلى قيمة باحملطة  01وذلك مبتوسط عام للبحرية 26723
ميكروجرام/لرت.

 الفوسفور الكلى )(TP

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني ( 385.15 – 61700ميكروجرام/لرت) حيث
كانت اقل قيمة فى باحملطة  4واعلى قيمة باحملطة  6مبتوسط عام للبحرية 072714

ميكروجرام/لرت.

 السليكات الفعالة )(SiO4-Si

سجلت السليكات ما بني (  6770 – 1736ملجم/لرت ) حيث كانت اقل قيمة باحملطة  4واعلى

قيمة باحملطة  02ذلك مبتوسط عام للبحرية  0722ملجم/لرت.

مبقارنة نتائج الدراسة احلالية باملستويات الدولية ملياه البحريات اتضح مايلى :

 األمونيا وجدت فى احلدود املسموح بها دوليـا ( 17111 272ملجـم/لـرت) مبعظـم حمطـات
البحرية.

 النيرتيتات وجدت فى مستوى احلـدود مسـموح بهـا دوليـا (61
ماعدا احملطات (4الدنفا) (00 ،الكوبرى) (02 ،بركة السبع).

 171ميكروجـرام/لـرت)

 النرتات وجدت عامة أقل من احلدود املسموح بها بكثري (  0477– 017ملجم/لرت) يف مجيع
مناطق البحرية.
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 وحبساب النتريوجني العضوى ألحواض البحرية املختلفة وهو قيمة الفـرق بـني النيرتوجـني
الكلى والنيرتوجني الغري عضوى وجد عامـة أعلـى قلـيحل احلـدود املسـموح بهـا دوليـا 071

مليجرام/لرت مبعظم حمطات البحرية.

 مركبات الفسفور الفعالة وجدت فى احلدود املسموح بها دوليا ( 06 63ميكروجـرام/لـرت)
مبعظم مناطق البحرية ماعدا احملطات .01,02

 مركبات الفسفور الكليـة وجـدت أعلـى قلـيحل مـن احلـدود املسـموح بهـا دوليـا (011 21
ميكروجرام/لرت).

 الفلزات الثقيلة

ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز احلديد ما بني (

ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز املنجنيز ما بني (

ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز النحاس ما بني (

ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الزنك ما بني (

ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكروم ما بني (

ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز النيكل مابني (

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (  17072 17140ميكروجرام/لرت).
ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الرصاص ما بني (

نانوجرام/لرت).

 تراوح تركيز الزئبق ما بني(

ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكوبلت ما بني (

 املبيـدات

 تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعـددة الكلـور ( )PCBsمـا بـني ( 02776 – 3736
نانوجرام/لرت ) مبتوسط  2713نانوجرام/لرت

 وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني (  21772 4734نانوجرام/لـرت ) مبتوسـط
 00706نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه البحرية ما بني

( 5.55 – 170ميكروجرام/لرت) مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية يبلغ 0702
ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوجى

 البكرتيــا القولونيــة الكليــة تراوحــت مــا بــني اقــل مــن  32اىل  25500مســتعمرة لكــل
011مللى مياه مبتوسط عام  2021مستعمرة لكل 011مللى مياه.
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 و البكرتيا املمرضة ما بني اقل من  21اىل  07021مستعمرة لكل  011مللى مياه مبتوسط
عام  0270مستعمرة لكل 011مللى مياه.

 و البكرتيا الربازية ما بني اقل من  02اىل  0221مستعمرة لكل  011مللى ميـاه مبتوسـط
عام  244مستعمرة لكل 011مللى مياه.

 اهلائمات النباتية

أوضحت النتائج وجود  42نوعـا مـن اهلائمـات النباتيـة الدقيقـة ينتمـون إىل  24جنسـا مـن

الطحالب الدقيقة وكان توزيع هذه األنواع بالبحرية كآالتي-:
 22 نوعا من الدياتومات )(Diatoms

 0 نوعا من الطحالب السوطية )(Dinoflagellates
 4 انوعا من الطحالب اخلضراء املزرقة

 0 نوعا من الطحالب اخلضراء (.(Chlorophytes

 اهلائمات احليوانية

من خالل الدراسة مت التعرف فى حبرية التمساح على  32نوع تنتمى اىل  7جماميع وهى
 -0جمموعة  Tintinnideaوقد مت التعرف على  1أنواع

 -2جمموعة  Foraminiferidaوقد مت التعرف على  2نوع
 -3جمموعة  Rotiferaوقد مت التعرف على  3أنواع

 -4جمموعة  Hydroidaوقد مت التعرف على  2نوع

 -1جمموعة  Copepodaوقد مت التعرف على  22نوع

 -6جمموعة  Appendiculariaوقد مت التعرف على  2نوع
 -7جمموعة  Cladoceraوقد مت التعرف على  2نوع

باإلضافة اىل جمموعة الريقات للكائنات الغري هائمة وذلك مبتوسط  2637يرقة لكل مرت مكعب

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

 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 .
من خالل الفحص الدقيق لالفقاريات القاعية املوجودة فى حبرية التمساح تبني حوىل  30نوع

كاألتى:

 -0فشعبة الديدان عديدات األشواك و متثلت ب  2نوع -:
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( 4 أنواع) Errantia

( 4 أنواع) Sedentaria

 -2شعبة الرخويات ومتثلت ب  01نوع -:


نوعان Gastropoda

( 2 أنواع) Bivalvia

 -3شعيبة القشريات ومتثلت ب  1انواع -:
 نوعا Cirripedia

 4 أنواع Decapoda

 -4نوعا من Echinodermate

 -1شعبة الرأس حبليات ومتثل 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 .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 .حيث تتواجد النباتات السابق ذكرها يف بيئات قليلة التلوث او خاليه من التلوث
نسبيا.
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 الرمل :

الرواسب

تراوح ما بني ( )%61.53 - %2741حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  2واعلى قيمة فى

حمطة رقم  3مبتوسط عام .%17732

 الطني :

تراوح ما بني ( )%65.77 - %076حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  3واعلى قيمة فى

حمطة رقم  2مبتوسط عام .%42762

 الكربون العضوى :

تراوح ما بني ( )%0.05 - %1702حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  3واعلى قيمة فى

حمطة رقم  00مبتوسط عام .%0744

 املواد الكربونية الكلية :

تراوح ما بني ( )%08.7 - %171مبتوسط عام .%01724

 الفوسفور الكلى :

تراوح ما بني ( )%681 - %00مبتوسط عام .%401

 الفوسفور الغري العضوى :

تراوح ما بني ( )%181 - %26مبتوسط عام .%331

 الفوسفور العضوى :

تراوح ما بني ( )%154 - %03مبتوسط عام ..%75

 النيرتوجني الكلى :

تراوح ما بني ( )%5.33 - %1717حيث سجلت اقل قيمة فى حمطة رقم  2واعلى قيمة فى

حمطة رقم  00مبتوسط عام .%076

 الفلزات الثقيلة

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 830* 3.11 – 4702ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز املنجنيز ما بني (  503 - 22722ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز النحاس ما بني (  15.81 – 27417ميكروجرام/لرت).
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 تراوح تركيز الزنك ما بني (  811.5 – 27422ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكروم ما بني (  33.31 – 01731ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النيكل مابني (  03.18 – 1702ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (  8.150 – 17060ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الرصاص ما بني (  05.85 – 47742ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الزئبق ما بني(  53.08 – 0703نانوجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكوبلت ما بني (  86.11 – 0700ميكروجرام/لرت).

 املبيدات

 مركبات الفينيل متعدد الكلور ()PCBs

تراوح ما بني ( 8.51 - 1702نانوجرام/جرام) مبتوسط عام  1762نانوجرام/جرام.

 مركبات املبيدات الكلية ()TP

تراوح ما بني ( 3.37 – 1706نانوجرام/جرام) مبتوسط عام  17426نانوجرام/جرام.

 اهليدروكربونات البرتولية

تراوح الرتكيز الكلى للهيدروكربونات البرتولية ما بني ( 3.13 – 1703ميكروجرام/جرام)

مبتوسط عام  1731ميكروجرام/جرام.
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