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املقدمة:

تعترب حبرية التمساح بيئة طبيعية مميز 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

 .مرت

( 2التعاون)

 3مرت

3

 00مرت

( 1الدنفاه)

 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

( .الرتعة)

060مرت

تقع فى مؤخرة الرتعة احللوه وتتأثر مباشرة مبياه الرتعة

1

 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)

 1مرت

( 00الكوبرى)

 3مرت

تقع امام كوبرى بركى الصيادين وتتأثر بالصرف املوجود بربكة الصيادين

060مرت

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 ( 0061 – 0.61درجة مئوية)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 07620درجة مئوية).

 شفافية املياه

تراوحت شفافية املياه يف الدراسة احلالية بني ( 270 - 01سم)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 0.260سم).

 امللوحة

تراوحت امللوحة ما بني ( 3067 – 0607جم  /لرت)  ،مبتوسط عام ( 27611جم  /لرت).

 درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هى قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي وقد تراوحت قيم التوصيل الكهربي ما بني (2623
–  00621مللى سيمن/سم)  ،مبتوسط عام ( 12610مللي سيمن/سم).
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 األس األيدروچيىن ()pH

تراوحت قيم األس اهليدروجني ملياه البحرية بني ( ، )163 – 760مبتوسط عام يف البحرية .1600

 األكسچني الذائب )(DO

تراوح تركيز األكسچني الذائب بني ( 02607 – 7603مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 06.1مليجرام/لرت).

 األكسچني املستهلك بيولوجيا )) BOD

ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك حيويا بني ( 31620 – 160.مليجرام/لرت) ،مبتوسط عام يف البحرية .600

مليجرام/لرت.

 األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

تراوحت قيم األكسيجني املستهلك كيميائيا بني ( 2261 – 01601مليجرام/لرت) مبتوسط عام يف البحرية (0163

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 ( 0613 – 1620ميكروجرام  /لرت)  ،مبتوسط حمتوى الكلوروفيل فى البحرية 0677

ميكروجرام  /لرت.

 املواد العالقة الكليه ((TSM

ترتاوح املواد العالقة الكليه ما بني (  2062 – .62مليجرام  /لرت)  ،مبتوسط عام للبحرية  01602مليجرام  /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 ( 0607 – 1611مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 1630مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النترييتات )(NO2-N

تراوحت قيم تركيز النرتات ما بني ( 0.612 – 1610ميكروجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 2360

ميكروجرام  /لرتنيرتوجني.

 النرتات)(NO3-N
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تراوحت قيم تركيز النرتيتات ما بني ( 1611 – 1617مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية  1623مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النيرتوجني الكلى )(TN

سجل النيرتوجني الكلى قيم ما بني ( .601 – 3620مليجرام  /لرت نيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية  1671مليجرام /

لرتنيرتوجني.

مركبات الفوسغور ( الفوسفور الفعال والكلى)

 الفوسفور الفعال )(PO4

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ما بني ( 00161 – 1600ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية .0671

ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 الفوسفور الكلى )(TP

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني ( 300670 – 326.0ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية

 00062ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 السليكات الفعالة )(SiO4-Si

سجلت السليكات ما بني ( 0601 – 161مليجرام /لرتسليكا)  ،مبتوسط عام للبحرية  0617مليجرام  /لرتسليكا.

 الفلزات الثقيلة

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 0.6.7 – 06.07ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 00603ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز املنجنيز ما بني ( 16702 – 16012ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1633ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النحاس ما بني ( 3613. – 16177ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 0623ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الزنك ما بني ( 0610. – 26.01ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1627ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الكروم ما بني ( 1630 – 16120ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1603ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز النيكل ما بني ( 16.11 – 16111ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1627ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكوبلت ما بني ( 1671. – 1611.ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 16300ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (16072 – 161.0ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1600ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الرصاص ما بني ( 06021 – 16000ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 0600ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الزئبق ما بني ( 16101 – 16020نانوجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1623ميكروجرام/لرت).

 املبيـدات

تراوح جمموع تركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني (  260 – 16.7نانوجرام/لرت ) مبتوسط  0620نانوجرام/لـرت

وتركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني ( 7622 -0601نانوجرام/لرت ) مبتوسط  3630نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

تــراوح متوســطات الرتكيــز الكلــى للمــواد اهليدروكربونيــة الذائبــة فــى ميــاه البحــرية مــا بــني (0672 – 1633

ميكروجرام/لرت) مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  0600ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوجى ( البكرتيا القولونية الكلية  -البكرتيا املمرضة  -البكرتيا الربازية)
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سجلت احملطة رقم  2اقل القيم للبكرتيا القولونية الكلية ( 0مستعمرة لكل  011ملل) بينما سجلت احملطة رقم  00اعلى
القيم  0121مستعمرة لكل 011مللـى .وكـذلك بالنسـبة للبكرتيـا املمرضـة سـجلت ايضـا احملطـة رقـم 2اقـل القـيم (.

مستعمرة) واحملطة رقم  00سجلت اعلى القيم ( 101مستعمرة لكل  011مللى) .أما بالنسبة للبكرتيا الربازية فسـجلت
احملطة رقم  2اقل القيم ( .مستعمرات لكل  011مللى) واحملطة رقم  00مسجلة اعلـى القـيم  301مسـتعمرة لكـل 011

مللى .وسجلت احملطات رقم 1و  0و 7اعدادا بني 001و  121مستعمرة لكل  011مللى.

 اهلائمات النباتية

أوضحت النتائج وجود  11جنسا ينتمون إىل  ..نوعا من اهلائمات النباتية الدقيقة وكان توزيعها كالتايل 30 :نوعـا مـن
الدياتومات؛ عشرة أنواع من الطحالب السوطية؛ تسعة أنواع من الطحالب اخلضراء وستة أنـواع مـن الطحالـب اخلضـراء

املزرقة ونوعني فقط من الطحالب اليوجلينية.

الدياتومات كانت هي القائدة واألكثر إزدهارا وإنتشارا مبياه حبرية التمساح حيث مثلت حوايل  %01من إمجـايل العـدد

الكلى للهوائم النباتية مبتوسط عددي  0710خلية لكل لرت وئلك للسيادة اهلائلـة لثالثـة أنـواع هـى Thalassionema
( nitzschioidesمتوسط عددي  0773خلية لكل لرت) و ( Asterionella japonicaمتوسط عددي  0.10خليه لكل لرت) و

( Chaetoceros anastomasansمتوسط  0021خليه لكل لرت) حيث مثلت هذه األنواع الثالثة حـواىل  %00مـن إمجـاىل

الدياتومات ببحرية التمساح خالل موسم الشتاء لعـام 2103؛ باإلضـافة إىل بعـض األنـواع األخـرى مثـل Rhizosolenia
 alata form gracillimaو  Chaetoceros decipiensو  Thalassiothrix frauenfeldiiو Chaetoceros curvisetus

والىت تواجدت بأعداد كبرية نسبيا عند معظم احملطات؛ بينما بقية اجملموعات الطحلبية فتواجدت بأعـداد قليلـة نسـبيا

إللى متوسطة حيث مثلت الطحالب السوطية حواىل ( %1637متوسط عـددى  173خليـة لكـل لـرت) والطحالـب اخلضـراء

املزرقة حواىل ( %3متوسط عددى  32.وحدة لكل لرت) والطحالب اخلضراء حواىل ( %2600متوسط عـددى  270وحـدة لكـل

لرت).

اهلائمات احليوانية

لقد بلغ احملصول القائم للهائمات احليوانية يف حبرية التمساح خالل خريف (2103نوفمرب) حوايل  0.2012كائن/م 3قـد

وصلت أعلي قيمة عددية للهائمات احليوانية علي احملطة احلادية عشـرة ( 201111كـائن /م )3تليهـا احملطـة التاسـعة
ُ
(200111كائن/م )3واحملطة الثالثة ( 211111كائن/م.)3بينما سجلت أقل القيم العددية علي احملطـة العاشـرة (13111

كائن/م )3واحملطتني الثانية عشرة ( 001111كائن/م )3والثامنة ( 020111كائن/م.)3
ً
قد مت التعرف علي  1.نوعا من اهلائمات احليوانية خالل هذا املوسم تنتمي إيل سبع جمموعات وهما كما يلي-:

األوليات  Protozoaالتي متثلت بثمانية أنواع  ،منها أربعة أنواع من اجلرسيات  Tintinnidsوأربعة أنواع

من املثقبات  Foraminiferaواهلدبيات  Ciliatesكونت يف جمموعها %2من اجملموع الكلي للهائمات
احليوانية .

 .2الديدان احللقية Annelidaالتي متثلت يف يرقات الديدان عديدة األشواك  Polychaete larvaeمكونة
%2060من اجملموع الكلي للهائمات نتيجة زيادة الديدان الشوكية  Spionid larvaeالتي كونت أكثر من

 %0060وقد ظهرت علي مجيع احملطات ماعدا احملطتني الرابعة واخلامسة  ،وبلغت أعلي قيمة عددية علي
احملطة احلادية عشرة ) 011111يرقة /م.)3

 .3الديدان اخليطية  Free living nematodesمتثلت يف معظمها بنوع واحد مكونة  %361وقد كانت غالبيتها
علي احملطتني احلادية عشرة والثانية عشرة .

6

 .1العجليات الدوارة

 Rotifersمتثلت بتسعة أنواع مكونني  %763من اجملموع الكلي للهائمات احليوانية

وظهرت علي مجيع احملطات ماعدا احملطة الثانية وكنت الغالبية العظمي علي احملطة الثانية عشرة

( 00111كائن/م )3تليها احملطة الثالثة ( 2.111كائن/م.)3

 .0املفصليات  Arthropodsوقد متثلت يف البحرية بالقشريات  Crustaceansمتمثلة يف جمدافية األرجل
ً
 11721( Copepodsكائن/م )3متمثلة بواحد وعشرين نوعا باإلضافة إيل الريقات مكونني حوايل %01من
اجملموع الكلي للهائمات وقد ساد منها الريقات مكونة أكثر من  %20من اجملموع الكلي للهائمات وظهرت
علي مجيع احملطات يف البحرية  ،وظهرت غمديات الدرقة

Ostracodaمتمثلة بنوع حبري علي احملطة

الثانية عشرة باإلضافة أصداف املياه العذبة التي ظهرت علي معظم احملطات بنسبة %167وقد ظهرت
ُ
ً
أيضا يرقات القشريات ئؤابية األرجل  Nauplii larvae of Cirripediaمكونة  %0وسجلت علي ثالث حمطات
فقط هي الثانية والثالثة واحلادية عشرة أي أن القشريات يف جمموعها كونت . %0061

 ..الرخويات

 Molluscaمتثلت يف هذا املوسم رخويات رخويات جناحية البريقات الرخويات صفائحية

اخلياشيم  Veliger of lamellibranchesبنسبة %062منمجموع اهلائمات وقد ظهرت علي مجيع احملطات
ماعدا احملطتني األويل والعاشرة ،كما ظهرت الرخويات جناحية األقدام  Pteropod shellsمتمثلة بنوع

واحد هو Limacinainflataالذي ظهر علي معظم احملطات بنسبة  %36.وكانت الغالبية علي احملطة األويل .

 .7الذيلحبليات  Urochordates or Pelagic tunicatesمتثلت خبمسة أنواع كما يف اجلدول مكونني %061من
اجملموع الكلي للهائمات وقد ظهروا مجيعا علي احملطات الوسطي.

 احليوانات القاعية

ً
ً
تعترب األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحرية عالوة على اهميتها مـن الناحيـة االقتصـادية فهـى متثـل غـذاء"
ً
مفضال لالنسان كما أن بعضها ميكنه مقاومة التلوث ويعترب كاشـفا لـه .والـبعض االخـر تـرتاكم بـه امللوثـات مبختلـف
ً
أنواعها مع احتمال انتقاهلا فى السلسلة الغذائية وبالتـايل انتقاهلـا لسنسـان  .ممـايؤثر سـلبا علـى إنتاجيـة األمسـاك

والبيئة البحرية يف هذه املنطقة احليوية من قناة السويس .وقد مت جتميع احليوانات القاعية من اثىن عشر حمطـة مـن
شرق وغرب ومشال وجنوب حبرية التمساح .

من خالل الفحص الدقيق لالفقاريات القاعية املوجودة فى حبرية التمسـاح قـد مت التعـرف علـي ( )21نوعـا ينتمـى إىل

اجملموعات الرئيسية التالية وهى-:
Polychaeta (Sedentaria , Errantia ) & Mollusca ( Bivalvia , Gastropoda ) & Crustacea (Cirripedia ,
Decapoda , Amphipoda) & Cephalochordata .

و من خالل النتائج احلاليـة والـىت تشـري إىل أن التلـوث – ونـوع الرتبـة تلعـب دورا رئيسـيا وفعـاال فـى ظهـور بعـض

اجملموعات وسيادتها .فجاءت عديدات االشواك فى املقدمة لتتسيد البحرية من حيث الكيف مسجلة  01أنواع مـنهم

 0أنواع من اجلالسات  0 ،أنواع من املتجوالت.

تلتها الرخويات مسجلة  0انواع معظمهم مـن الرخويـات ئات املصـراعني(  1أنـواع ) ونوعـا واحـدا مـن ئات املصـراع

الواحد .اما القشريات وهى االكثر تاثرا بامللوثات فقد سجلت  1أنواع فقط  .أما الراس حبليات فقد سجلت نوعا واحـدا

فقط .

من خالل الفحص الدقيق للقاعيات البحرية ببحرية التمساح فى شتاء (  ) 2101ظهر أن اعلـى تنـوع كيفـى كـان فـى

احملطات ( الثانية  ،واحلادية عشر  ،والثانية عشر ) حيث سجلن (  ) 01 ، 0 ، 00أنواع لكـل مـنهن علـى التـواىل ) كمـا

سجلن (  ) 1.0 ،07.0 ، 0173فردا /مرت ²لكل منهن على التواىل  .اما احملطة السابعة فقد سجلت  7انواع .
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ثم جاءت احملطات االوىل و الثالثة والرابعة و التاسعة ليسجلن  0أنـواع لكـل مـنهن كمـا سـجلن ( 0010، .01 ، 1.7

 ،2100،فردا  /مرت ) ²لكل منهن على التواىل .

تلتها احملطتان اخلامسة و السادسة حيث سجلتا (  1أنواع ) لكل منهما كما سجلتا (  0210 ، 0127فردا  /مـرت ) ²لكـل

منهما على التواىل .ثم جاءت فى املرحلة االخرية احملطتان الثامنة والعاشرة لتحققا اقل تنوع كيفى وكمى حيث مل
تسجل اية الفقاريات على االطالق وهذا بسبب التلوث البرتوىل الصادر من شـركة التمسـاح لبنـاء السـفن القريبـة مـن

املنطقة  ،لتعطيا معا اقل تنوعا فى الالفقاريات البحرية بني حمطات حبرية التمساح .

النباتات املائية

مت تسجيل أربعة اجناس مـن الطحالـب تنتمـي لطائفـة الطحالـب اخلضـراء ( Ulva lactuca, Cladophora albida,

 )Cladophora serica, Bryopsis spو الطحالب احلمراء)  . (Laurencia sp.امللوثات الزراعيه و الصـناعيه و الصـحيه يف

هذه البحريه أدت اىل خلل يف التوازن الطبيعي جملتمعات النباتات املائيه القاعيـه ممـا اثـر علـى التنـوع البيولـوجي

وسياده بعض االنواع االنتهازيه و اختفاء احلشائش البحريه.
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