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املقدمة:

تعترب حبرية التمساح بيئة طبيعية مميزه فهى عنرصر 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 مترصلة مبسطحني مائيني هما الربكة

الغربية(الرصيادين) واجملرى املالحى لقناة السويس  ،ويدخل البحرية حواىل  5مليون م/ 3يوميا من

مياه الرصرف عن طريق مرصرف احملسمة ويتم اختالطها 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 يرصل العمق اىل حواىل  51م وبعرض حواىل  511م ،ويفرصل هذا اجملرى عدة

جزر حتد من تبادل التيارات املائية مما ساعد على تكوين كتلتني مائيتني خمتلفتني فى نوعية املياه
فظهر فرق واضح بني نوعية املياه فى اجملرى املالحى وبني مياه البحرية  ،اما بركة الرصيادين 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 الرصيادين حيث تطفو املياه

الغري ماحلة القادمة من مرصرف احملسمة فوق مياه البحرية املاحلة فى األصل ،وتعترب البحرية ضمن
أهم البحريات فى مرصر كمرصدر لألمساك حيث يعمل بها أكثر من  7أالف صياد وأيضا تستخدم

كمرصيف هام.

مرصادر املياه ببحرية التمسـاح:
 -0قناة السويس.

 -5مرصريف احملسمة و الوادي الزراعيني ( كما أن هناك مرصارف زراعية مثل البهتيمي و أبوجاموس

ترصب يف البحرية بشكل غري مباشر حيث تتجمع مع مرصرف احملسمة مكونة بركة الرصيادين التي

تقع غرب البحرية و تترصل بها عن طريق بوغاز كوبري التمساح).
ً
 -3ترعة اإلمساعيلية (ترصب الرتعة املياه الزائدة بها حفاظا على مناسيب الرتعة فى اجلزء الغربى
لبحرية التمساح عند ملتقى مرصرف جزيرة الفرسان).
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احداثيات مواقع الدراسة ووصفها ببحرية التمساح
احملطة

العمق

0

 6مرت

( 5التعاون)

 3مرت

3

 02مرت

( 4الدنفاه)

 02مرت

( 2ايتاب)

 7مرت

تقع فى أقرصى اجلنوب الشرقى من البحريه تتأثر حبركة التيارات املائية
داخل البحرية وبالتاىل تتأثر بكل انواع الرصرف املنرصرفه على البحرية

هى حمطه شاطئية فى اجلزء اجلنوبى من البحرية

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

تقع فى اجملرى املالحى للقناه فى املدخل الشماىل للبحرية بعيده عن

مرصادر التلوث

تقع فى مواجهة فندق أيتاب وتتأثر بالتلوث املوجود بالبحرية

( 6الرتعة)

0.2مرت

تقع فى مؤخرة الرتعة احللوه وتتأثر مباشرة مبياه الرتعة

8

 7مرت

تقع فى مواجهة مبىن اهليئة وتتأثر مبياه الرتعة احللوه

7

 05مرت

0

 00مرت

( 01التمساح)

 8مرت

( 00الكوبرى)

 3مرت

( 05بركة الرصيادين)
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0.2مرت

تقع تقريبا فى منترصف البحرية

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

مرصادر التلوث

تقع فى مواجهة شركة التمساح لبناء السفن وتتأثر ببعض امللوثات الناجتة
عن اصالح السفن باالضافة اىل امللوثات املنرصرفة على البحرية

تقع امام كوبرى بركة الرصيادين وتتأثر بالرصرف املوجود بربكة الرصيادين
تقع فى بركة الرصيادين وتتأثر مباشرة جبميع انواع الرصرف فى الربكة
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اخلرصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

 درجة احلرارة

تراوحت درجة احلرارة ما بني ( 08.0–02.6درجة مئوية)  ،مبتوسط عام يف البحرية (07.30درجة مئوية).

 شفافية املياه

تراوحت شفافية املياه يف الدراسة احلالية بني ( 072–31سم) مبتوسط عام يف البحرية (032سم).

 امللوحة

تراوحت امللوحة ما بني ( 37.85 – 3.5جم  /لرت)  ،مبتوسط عام ( 50.00جم  /لرت).

 درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هى قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي وقد تراوحت قيم التوصيل الكهربي ما بني (–2.17

 21.4مللى سيمن/سم)  ،مبتوسط عام (30.67مللي سيمن/سم).

 األس األيدروچيىن ()pH

تراوحت قيم األس اهليدروجني ملياه البحرية بني ( ، )8.5 – 7.6مبتوسط عام يف البحرية .8.14

 األكسچني الذائب )(DO

تراوح تركيز األكسچني الذائب بني (8.23 –7.27مليجرام/لرت) ،مبتوسط عام يف البحرية ( 7.00مليجرام/لرت).

 األكسچني املستهلك بيولوجيا )) BOD

ً
تراوحت قيم األكسچني املستهلك حيويا بني (52.83 -5.50مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام يف البحرية  02.14مليجرام/لرت.

 األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

تراوحت قيم األكسچني املستهلك كيميائيا بني ( 47.67 – 06.85مليجرام/لرت) مبتوسط عام يف البحرية

(54.67مليجرام/لرت).

 الكربيتيدات

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود للكربيتيدات يف مياه البحرية.

الكلوروفيل أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح الغذية

 الكلوروفيل-أ

يرتاوح حمتوى تركيز الكلوروفيل-أ ما بني (06.50 – 1.00ميكروجرام  /لرت)  ،مبتوسط عام للكلوروفيل فى البحرية 4.38
ميكروجرام  /لرت.

 املواد العالقة الكليه ((TSM

ترتاوح املواد العالقة الكليه ما بني ( 20.36 – 2.30مليجرام  /لرت)  ،مبتوسط عام للبحرية 06.25مليجرام  /لرت.
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األمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب هـذه املركبـات املرصـدر الرئيسـى لتغذيـة الكائنـات فى
البيئـة املائيـة خرصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيـل

الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى 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 (0.00 – 1.13مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 1.23مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النترييتات )(NO2-N

تراوحت قيم تركيز النيرتات ما بني (058.42 -0.42ميكروجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية

44.58ميكروجرام  /لرتنيرتوجني.

 النرتات)(NO3-N

تراوحت قيم تركيز النرتات ما بني (0.10 –1.13مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 1.43مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النيرتوجني الكلى )(TN

سجل النيرتوجني الكلى قيم ما بني (2.47 – 0.07مليجرام  /لرت نيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 5.50مليجرام /

لرتنيرتوجني.

مركبات الفوسغور ( الفوسفور الفعال والكلى)

 الفوسفور الفعال )(PO4

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ما بني ( 502.00 – 00.16ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية

00.65ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 الفوسفور الكلى )(TP

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني (463.67 – 30.83ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية

504.38ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 السليكات الفعالة )(SiO4-Si

سجلت السليكات ما بني ( 8.68 – 1.45مليجرام /لرتسليكا)  ،مبتوسط عام للبحرية  5.88مليجرام  /لرتسليكا.

 الفلزات الثقيلة

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 81.52 – 54.00ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (21.10ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز املنجنيز ما بني ( 4.8 – 1.88ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 5.12ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النحاس ما بني ( 3.12 – 1.05ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (0.7ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الزنك ما بني (08.46 – 8.58ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 00.4ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النيكل ما بني (0.30 – 1.60ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (1.80ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكوبلت ما بني (0.35 – 1.27ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (1.00ميكروجرام/لرت).
ك/أحمد حسن
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 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (1.35 – 1.16ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.07ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الرصاص ما بني (5.50 -1.35ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.87ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الزئبق ما بني (1.52 – 1.18نانوجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (1.00ميكروجرام/لرت).

 املبيـدات

تراوح جمموع تركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني ( 0.38 – 1.76نانوجرام/لرت ) مبتوسط  0.10نانوجرام/لرت

وتركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني (5.6 -0.50نانوجرام/لرت ) مبتوسط  0.82نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه البحرية ما بني (1.72 – 1.06ميكروجرام/لرت)

مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  1.54ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوجى ( بكرتيا القولونية الكلية  -بكرتيا االيشرشياكوالي  -بكرتيا القولون السبحية )
ً
تراوح متوسط كال من بكرتيا القولونية الكلية  ،بكرتيا االيشرشياكوالي وبكرتيا القولون السبحية بني

( 4881-0مبتوسط عام 606.4مستعمرة لكل  011مللى)  3511-0( ،مبتوسط عام 412.0مستعمرة لكل  011مللـى) ،

( 5611-0مبتوسط عام 308.2مستعمرة لكل  011مللى) علي الرتتيب
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