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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 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 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

 2مرت

( 2التعاون)

 3مرت

3

 00مرت

( 2الدنفاه)

 00مرت

( 0ايتاب)

 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

( 2الرتعة)

010مرت

تقع فى مؤخرة الرتعة احللوه وتتأثر مباشرة مبياه الرتعة

9

 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)

 9مرت

( 00الكوبرى)

 3مرت

تقع امام كوبرى بركى الصيادين وتتأثر بالصرف املوجود بربكة الصيادين

010مرت

تقع فى بركة الصيادين وتتأثر مباشرة جبميع انواع الصرف فى الربكة

( 02بركة

الصيادين)

اخلصائص اهليدروكيميائية

مصادر التلوث

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

اصالح السفن باالضافة اىل امللوثات املنصرفة على البحرية

النتائـج واملناقشـة

 درجة احلرارة

تراوحت درجة احلرارة ما بني ( 2212 – 2012درجة مئوية)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 2212درجة مئوية).

 شفافية املياه

تراوحت شفافية املياه يف الدراسة احلالية بني ( 001 -01سم)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 02109سم).

 امللوحة

تراوحت امللوحة ما بني ( 39193 - 0177جم  /لرت)  ،مبتوسط عام ( 20107جم  /لرت).

 درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هى قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي وقد تراوحت قيم التوصيل الكهربي ما بني (3132
–  09102مللى سيمن/سم)  ،مبتوسط عام ( 20109مللي سيمن/سم).
3

 األس األيدروچيىن ()pH

تراوحت قيم األس اهليدروجني ملياه البحرية بني ( ، )9132 – 7120مبتوسط عام يف البحرية .9100

 األكسچني الذائب )(DO

تراوح تركيز األكسچني الذائب بني ( 01109 – 3192مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 7177مليجرام/لرت).

 األكسچني املستهلك بيولوجيا )) BOD

ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك حيويا بني ( 2110 -0122مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام يف البحرية  2112مليجرام/لرت.

 األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

تراوحت قيم األكسيجني املستهلك كيميائيا بني ( 23120 - 02113مليجرام/لرت) مبتوسط عام يف البحرية (00107

مليجرام/لرت).

 الكربيتيدات

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود للكربيتيدات يف مياه البحرية.

الكلوروفيل أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح الغذية

 الكلوروفيل-أ

يرتاوح حمتوى كلوروفيل-أ ما بني ( 21100 – 112ميكروجرام  /لرت)  ،مبتوسط حمتوى الكلوروفيل فى البحرية
03121ميكروجرام  /لرت.

 املواد العالقة الكليه ((TSM

ترتاوح املواد العالقة الكليه ما بني (  20132 – 20129مليجرام  /لرت)  ،مبتوسط عام للبحرية 32122مليجرام  /لرت.

األمالح املغذية

هـى عبـارة عــن مركبــات ئائبــة فـى امليــاه الطبيعيــة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر الرئيســى لتغذيــة

الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فـى عمليــة
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 ( 0102 – 11122مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 1127مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النترييتات )(NO2-N

تراوحت قيم تركيز النرتات ما بني (210103 -2191ميكروجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية00121ميكروجرام
 /لرتنيرتوجني.

 النرتات)(NO3-N

تراوحت قيم تركيز النرتيتات ما بني (0111 – 11132مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية  1102مليجرام /

لرتنيرتوجني.
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 النيرتوجني الكلى )(TN

سجل النيرتوجني الكلى قيم ما بني ( 0172 – 2190مليجرام  /لرت نيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية  319مليجرام /

لرتنيرتوجني.

مركبات الفوسغور ( الفوسفور الفعال والكلى)

 الفوسفور الفعال )(PO4

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ما بني ( 091122 – 02120ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية

 03190ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 الفوسفور الكلى )(TP

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني ( 302172 – 22171ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية

01919ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 السليكات الفعالة )(SiO4-Si

سجلت السليكات ما بني ( 0011 – 1113مليجرام /لرتسليكا)  ،مبتوسط عام للبحرية  2130مليجرام  /لرتسليكا.

 الفلزات الثقيلة

 تراوح تركيز احلديد ما بني (29122 – 01130ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز املنجنيز ما بني (21302 – 11223ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النحاس ما بني (21102 – 11002ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الزنك ما بني (02123 – 21723ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكروم ما بني ( 11220 – 11292ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النيكل ما بني (01900 – 01207ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكوبلت ما بني (11072 – 11129ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (21210 – 11210ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الرصاص ما بني (00109 -01392ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الزئبق ما بني (11009 – 11100نانوجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 07112ميكروجرام/لرت).

 املبيـدات

تــراوح ومــوع تركيــزات مركبــات املبيــدات الكليــة ( )TPمــا بــني (  0120 – 11201نــانوجرام/لــرت ) مبتوســط 11932
نانوجرام/لرت وتركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني ( 01232 -01207نانوجرام/لرت ) مبتوسط 21022
نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه البحرية ما بني (1193 – 1109ميكروجرام/لرت)

مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  1122ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوجى ( البكرتيا القولونية الكلية  -البكرتيا املمرضة  -البكرتيا الربازية)
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من خالل ما أوضحته نتائج الرصد يتضح ان البكرتيا القولونية الكلية سجلت مـا بـني ( 0721 – 2مسـتعمرة لكـل 011
مللى) كما سجلت البكرتيا املمرضة ما بني ( 091 -0مستعمرة لكل  011مللى) كمـا سـجلت البكرتيـا الربازيـة (371 -0
مستعمرة لكل  011ملل).

 اهلائمات النباتية

أوضحت النتائج وجود  72نوعا ينتمون إىل  29جنسا من اهلائمات النباتية الدقيقة وكان توزيعها كالتاىل 20 :نوعـا مـن
الدياتومات؛  02نوعا من الطحالب اخلضراء؛ تسعة أنواع مـن الطحالـب السـوطية وسـبعة أنـواع مـن الطحالـب اخلضـراء
املزرقة وثالثة أنواع من الطحالب اليوجلينية.

الدياتومات كانت هى األكثر إزدهارا وإنتشارا عند معظم املناطق حيث مثلت حواىل  %73102من إمجاىل العدد

الكلى للهوائم النباتية مبتوسط عددى  2911خلية لكل لرت وئلك للسيادة اهلائلة لنوع يسمى Rhizosolenia alata

 form gracillimaوالذى مثل وحده حواىل  %30109من إمجاىل الدياتومات مبتوسط عـددى  0002خليـة لكـل لـرت؛

تلى ئلك األنواع  Synedra ulnaمبتوسط عددى  912خلية لكـل لـرت و  Skeletonema costatumمبتوسـط عـددى

 079خلية لكل لرت و  Asterionella japonicaمبتوسط عددى  077خلية لكل لرت.

الطحالب السوطية مثلت حواىل  %01170من إمجاىل العدد الكلى للطحالب الدقيقة مبتوسط عددى  209خليـة

لكل لرت وئلك للتواجد العاىل نسبيا لنوع يسمى  Ceratium furcaمبتوسط عددى  330خلية لكـل لـرت .والطحالـب
اخلضراء املزرقة مثلت حواىل  % 911من إمجاىل اهلوائم النباتية مبتوسط عددى  000وحدة لكل لـرت وئلـك للتواجـد

العاىل نسبيا أيضا من  Chroococcus minutusعند احملطات السادسـة والثانيـة عشـر بينمـا و يتواجـد عنـد بقيـة
حمطات حبرية التمساح خالل هذا املوسم..

أما الطحالب اخلضراء والطحالب اليوجلينية فتواجدت بأعداد قليلة نسبيا حيـث مثلتـا حـواىل  %2190و %1120

من إمجاىل اهلوائم النباتية مبتوسط عددى  220وحدة لكل لرت  20خلية لكل لرت على التواىل.

 اهلائمات احليوانية

 بلغ احملصول القائم للهائمات احليوانية ببحرية التمساح  020207كائن /م 3وقـد بلغـت أعلـي قيمـة عدديـة علـي
ُ
احملطة الثالثة ( 371111كائن /م ) 3أما أقل قيمة فقد سجلت علي احملطة اخلامسة ( 70111كائن/م. ) 3
ً
 و قد مت التعرف علي  30نوعا تنتمي إيل سبع وموعات هي- :
 -0وموعة األوليـات Protozoaواشـتملت علـي أربعـة أنـواع مـن اجلرسـيات  Tintinnidsونـوع مـن املثقبـات

 Foraminiferaباالضافة إيل نوع من هـدبيات امليـاه العذبـة  Ciliophoraأي أن األوليـات ثثلـت بسـتة أنـواع
ً
مبتوسط عددي  2193كائن/م 3مكونا  %0,2من وموع اهلائمات احليوانية.

 -2وموعة احللقيات  Annelidaمتمثلة يف يف يرقات الديدان عديدة األشواك متمثلة بثالثة أنـواع مـن الريقـات
وقد ساد منها الريقات الشوكية Spionid larvaeمكونة  %00من اجملموع الكلي للهائمات .

 -3اخليطيات Nematodesوقد ظهرت بكميات قليلة علي احملطة احلادية عشر مكونة حوايل .%110

 -2العجليات الدوارة  Rotifersوهي من كائنات املياه العذبة يف معظمها وقد ثثلت بتسعة أنواع مكونـة %02,2
ً
مبتوسط عددي  22111كائن/م 3وقد ساد منها نوع  Brachionus calyciflorusمكونا  %7,0من اجملموع الكلي
للهائمات احليوانية.

 -0املفصليات  Arthropodsثثلت يف البحرية بالقشريات  Crustaceansوالتي سادت فيهـا القشـريات ودافيـة
ً
األرجل  Copepodsالتي ثثلت بأحد عشر نوعا منها ثالثة أنواع من هائمات املياه العذبة وقـد ظهـرت علـي
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احملطات الغربية وقد كونت ودافية األرجل أكرب نسبة عددية يف البحرية مكونـة أكثـر مـن  %03مـن اجملمـوع

الكلي للهائمات ( 90007كائن/م ) ،هذا وقد ظهرت كميات قليلة من القشريات مزدوجة األرجل Amphipods
علي احملطة السادسة ونوعني من متفرعات القرون  Cladoceraمنهما نوع حبـري

 Podon spوظهـر علـي

احملطة الثانية واآلخر من كائنات املياه العذبة Miona micruraوظهر علي احملطة الثامنـة وكـذلك القشـريات

غمديات الدرقة ostracodsمن هائمات املياه العذبـة التـي ظهـرت علـي احملطـة احلاديـة عشـرة  ،أمـا يرقـات

القشريات ئؤابيات األرجل  Cirriped larvaeفقد ظهـرت علـي احملطـات الثانيـة ( 3111كـائن/م ) 3والسادسـة
(20111كائن/م )3والعاشرة( 3111كائن/م )3مبتوسط عددي  2093كائن/م 3مكونني  %0,0مـن اجملمـوع الكلـي
للهائمات يف البحـرية وعلـي ئلـك فقـد كونـت وموعـة القشـريات يف وموعهـا أكثـر مـن %02مـن ومـوع

اهلائمـــات بـــالبحرية وقـــد ســـادت منهـــا يرقـــات ودافيـــة األرجـــل Nauplii larvaeمكونـــة  %27تليهـــا
 )%0( Euterpinaacutifronsثم  Oithona nanaبنسبة .%7,0

كمـا ثثلـت باحلشـرات  Insectsثثلـت يف الريقـات  Chironomid larvaeوظهـرت علـي احملطتـني احملطتـني

احلادية عشرة والثانية عشرة مبتوسط عددي 333كائن/م مكونة نسبة  %1,2من وموع اهلائمات بالبحرية .
ً
 -2الرخويات  Molluscaفقد ثثلت بريقـات صـفائحية اخلياشـيم  Veligers of lamellibranchesوأيضـا نـوع

 Limacina inflataمــن الرخويــات جناحيــة األرجــل Pteropodsمكونــان %02مــن اجملمــوع الكلــي للهائمــات

احليوانية ( 21202كائن/م.)3

 -7الـذيلحبليات  Pelagic tunicatesلقـد ثثلـت بأربعـة أنـواع مـن ال  Appendiculariaأو Pernnichordata
ً
(دائمة الذيل) مبتوسط عـددي 2111كـائن/م مكونـة  %2,2وقـد ظهـرت علـي معظـم احملطـات وسـاد فيهـا
نوع Oikopleuradioicaبنسبة 2227( %0,2كائن/م ، )3وقد ظهرت يرقات الذيلحبليات مقطوعة الذيل Acopa
متمثلة يف يرقات نوع  Ciona intestinalisوقد ظهـرت علـي احملطـات الشـرقية والغربيـة بنسـبة  %1,2أي أن

الذيلحبليات يف وملها كونت  %2,9يف البحرية .

 احليوانات القاعية

ً
ً
ثثل األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحرية فهى إحدى احللقات اهلامة يف السلسلة الغذائيـة حيـث تنتشـر
ً
ً
ً
عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كما انها تغطى معظم قيعان البيئات املائية وتعترب غـذاءا هامـا ومفضـال عنـد كثـري
ً
من احليوانات البحرية االقتصادية كما أن بعضها ميكنه مقاومة التلوث ويعترب كاشفا له .
من خالل الفحص الدقيق لالفقاريات القاعية املوجودة فى حبرية التمساح مت التعرف علي ( ) 22نوعـا ينتمـى إىل

اجملموعات الرئيسية التالية وهى :
& Pripulida & Polychaeta (Sedentaria , Errantia ) & Mollusca ( Bivalvia ,Gastropoda
Crustacea (Cirripedia , Decapoda ) & Cephalochordata .
 -0شعبة الديدان عديدات األشواك و ثثلت ب 02أنواع:-
 2 أنواع

Errantia

 2 أنواعSedentaria

 -2شعبة الرخويات وثثلت ب 0أنواع:-
 9 أنواعBivalvia

 نوعا واحدا Gastropoda

 -3شعيبة القشريات وثثلت ب  ، 2نوعان -:
7

 نوعا Cirripedia
 نوعا Decapoda

 -2أما شعيبة راس حبليات فتمثلت بنوع واحد.

 -0وايضا ثثلت شعبة القضيبيات بنوع واحد فقط .

 النباتات املائية

مت تسجيل  2اجناس من الطحالب يف حبريه التمساح تنتمي للطحالب اخلضراء و الطحالـب احلمـراء .و يسـجل اي

طحالب بنيه كما و يسجل اي حشائش حبريه .و يتم العثور على الطحالب البنيه او احلشائش البحريه نتيجه الظروف
البيئيه املتدنيه للبحريه الذي يتمثل يف امللوثات العضويه و الغري عضـويه و حركـه املالحـه البحريـه التـي تـؤدي اىل

اضطراب احلياه البحريه .حيث تتواجد النباتات السابق ئكرها يف بيئات قليلة التلوث او خاليـه مـن التلـوث نسـبيا ،

امللوثات الزراعيه و الصناعيه و الصـحيه تـؤدي اىل خلـل يف التـوازن الطبيعـي جملتمعـات النباتـات املائيـه وحيـث ان
الطحالب البنيه و احلشائش البحريه حتتاج اىل بيئه مائيه نقيه نسبيا فنجد انها تقل او ختتفي و حتـل حملهـا الطحـاب

اخلضراء االنتهازيه التي تتميز بقدرتها على حتمل التلوث و األنتشار السريع عن طريـق التكـاثر اخلضـري و اجلنسـي
مثل طحلبي  Ulvaو.( Cladophora
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