وزارة البيئة
جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
اإلدارة المركزية لنوعية المياه

ملخص
الرحلة الحقلية االولى "
اغسطس " 1026
لبرنامج الرصد البيئى
للبحيرات المصرية
"بجيرة التمساح "

مقدمة
تمثل البحيرات المصرية أهمية اقتصادية بالغة نظرا لما تتميز
به من أعماق ضحلة وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية بذلك فانها
تعت بر مر بى وح ضانات طبيع ية لمخت لف أ نواع األ سماك االقت صادية
ون ظرا ل ما تت عرض له هذه البح يرات من تدهور للحا لة البيئ ية
من خالل صرف م ستمرة لمخت لف أ نواع الملو ثات ال صناعية وال صحية
والزراع ية م ما يؤثر ع لى كل من جودة ونوع ية م ياه هذه
البح يرات وإنتاج ها ال سمكى .لذلك فان البر نامج ال قومى للر صد
البي ئى للبح يرات الم صرية ي هدف ا لى المتاب عة الدور ية ل هذه
البح يرات للو قوف ع لى ال ظروف البيئ ية والملو ثات ال مؤثرة
علي ها ب غرض و ضع بر نامج م ستدام لل حد من تأثير هذه الملو ثات
وو قف ال تدهور الم ستمر للبح يرات وو ضع الخ طط الم ستقبلية
لحمايتها وحل مشاكلها وتنميتها المستدامة.

وصف البحيرة:
تعتبر بحيرة التمساح بيئة طبيعية مميزه فهى عنصر إنتاجى هام يمكن
أن يمدنابكميات مناسبة من األسماك سنويا كماا أنهاا تعتبار مركازا
سياحيا رئيسيا للتنزه والرحالت ،وتشكل بحيرة التمساح حوضا طبيعيا
مساحته حوالى 0011فدان بمتوسط عمق  01م وتحتاو ماا يقار مان 01
مليون متر مكعب من الميااه المالحاة ،والبحيارة متصالة بمساطحين
مائيين هما البركة الغربية(الصايادين) والمجار المالحاى لقنااة
السويس  ،ويدخل البحيرة حوالى  2مليون م/ 3يوميا من مياه الصرف عن
طريق مصرف المحسمة ويتم اخطالتها بمياه البحيره قبل تساربها شاماال
وجنوبا عن طريق المجر المالحى لقناة الساويس،اما منطقاة المجار
المالحى لقناة السويس فى المنطقة المالصقة فهى عميقة نسبيا حيث يصل
العمق الى حوالى  21م وبعرض حوالى  211م ،ويفصل هذا المجر عدة جزر
تقلل من تبادل التيارات المائية مما ساعد على تكوين كتلتين مائيين
مختلفتين فى نوعية المياه وعليه يوجد فرق واضح بين نوعية الميااه
فى المجر المالحى وبين مياه البحيرة  ،اما بركاة الصايادين فهاى
اصغر واقل عمقا من بحيارة التمسااح ويغطيهاا اناواع مختلفاة مان
النباتات تنمو فى كتل متماسكة فى اتجاه الشمال الغربى وتقل ملوحة
المياه داخل البركة الغربية كثيرا عن بحيرة التمساح وقد تظهر علاى
فترات كثيرة طبقات مائية مختلفة الكثافة والنوعياة داخال بحيارة
الصيادين حيث تطفو المياه الغير مالحة القادمة من مصرف المحسامة
فوق مياه البحيرة المالحة فى األصال ،وتعتبار البحيارة ضامن أهام
البح يرات فى م صر كم صدر لأل سماك ح يث يع مل ب ها أك ثر من  7أالف
صياد وأيضا تستخدم كمصيف هام.

مصادر المياه ببحيرة التمسـاح:
 -0قناة السويس.
 -2مصرفي المحسمة و الوادي الزراعيين ( كما أن هناك مصارف
زراعية مثل البهتيمي و أبوجاموس تصب في البحيرة بشكل غير
مباشر حيث تتجمع مع مصرف المحسمة مكونة بركة الصيادين
التي تقع غر البحيرة و تتصل بها عن طريق بوغاز كوبري
التمساح).
ً
 -3ترعة اإلسماعيلية (تصب الترعة المياه الزائدة بها حفاظا
على مناسيب الترعة فى الجزء الغربى لبحيرة التمساح عند
ملتقى مصرف جزيرة الفرسان).

إحداثيات مواقع الدراسة ووصفها ببحيرة التمساح
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الوصف

تقع فى المجر المالحى للقناه فى المدخل الجنوبى
للبحيرة – بعيده عن مصادر التلوث
تقع فى المجر المالحى للقناه فى المدخل الشمالى
للبحيرة – بعيده عن مصادر التلوث
تقع فى مواجهة فندق أيتا وتتأثر بالتلوث الموجود
بالبحيرة
تقع فى مؤخرة الترعة الحلوه وتتأثر مباشرة بمياه
الترعة
تقع تقريبا فى منتصف البحيرة
تقع فى مواجهة مبنى الهيئة وتتأثر بمياه الترعة
الحلوه
تقع فى المجر المالحى الجانبى من المدخل الجنوبى
للبحيرة وهى بعيده عن مصادر التلوث
تقع فى مواجهة شركة التمساح لبناء السفن وتتأثر
ببعض الملوثات الناتجة عن اصالح السفن باالضافة الى
الملوثات المنصرفة على البحيرة
تقع امام كوبر بركى الصيادين وتتأثر بالصرف
الموجود ببركة الصيادين
تقع فى بركة الصيادين وتتأثر مباشرة بجميع انواع
الصرف فى البركة

نوعية الميــــاه
الخواص الهيدروكيميائية لمياه البحيرة
درجة الحـرارة
تراوحت درجة الح اررة ما بين ( 04.42 – 06.12درجة مئوية)  .وقد ُسجلت أقل قيمة بمحطتين  4و.62
بينما ُسجلت أعلى قيمة بمحطة  1بمتوسط عام في البحيرة ( 00.22درجة مئوية).

شفافية المياه

تراوحت شفافية المياه في الدراسة الحالية بين (622 –02سم) وقد ُسجلت أقل قيمة بالمحطات  0و1
و .60بينما ُسجلت أعلى قيمة بمحطة ( 62المجرى المالحى ) بمتوسط عام في البحيرة ( 12.82سم).

الملوحة

وقد ُسجلت أقل قيمة للملوحة  ‰ 6.21بمحطة ( 60بركة الصيادين) .بينما ُسجلت أعلى قيمة ‰ 12.08
بمحطة  62وكان المتوسط العام .‰ 02.62

درجة التوصيل الكهربي

ُسجلت أقل قيمة للتوصيل الكهربى( 0.24مللي سيمن/سم) بمحطة ( 60بركة الصيادين) بينما ُسجلت أعلى قيمة
( 21.86مللي سيمن/سم) بمحطة  62وكان المتوسط العام في البحيرة  40.14مللي سيمن/سم .

األس الهيدروچينى ()pH
وتراوحت قيم تركيز أيون الهيدروجين لمياه البحيرة بين ( .)2.18 –8.84وقد ُسجلت أقل قيمة بمحطة  66وأعلى
قيمة بالمحطة  6بمتوسط عام في البحيرة . 2.14

األكسجين الذائب )(DO
تراوح تركيز األكسجين الذائب بين ( 2.18 –1.81مليجرام/لتر) وقد ُسجلت أقل قيمة بمحطة  8وأعلى قيمة
بمحطة  62بمتوسط عام في البحيرة ( 8.26مليجرام/لتر).

األكسيجين الحيوي الممتص ))BOD
تراوحتتت قتتيم األكستتجين الحيتتو الممتتت بتتين ( 12.81 -62.41مليج ترام/لتتتر) وقتتد ُستتجلت أقتتل قيمتتة بمحطتتة 4
وأعلى قيمة بمحطة  60بمتوسط عام في البحيرة  10.48مليجرام/لتر.

األكسجين الكيميائي المستهلك )(COD
تراوح تتت ق تتيم األكس تتيجين الكيمي تتائي المس تتتهل ب تتين ( 10.18 –60.21مليجت ترام/لت تتر) بمتوس تتط ع تتام ف تتي البحيت ترة

( 68.01مليجرام/لتر) وقد ُسجلت أقل قيمة في المحطة  1وأعلى قيمة بمحطة . 60

الكبريتيدات
وأوضحت الدراسة عدم تسجيل أ
في مياه البحيرة طوال العام.

وجود للكبريتيدات في مياه البحيرة نتيج ًة لزيادة تركيز األكسجين الذائب

الكلوروفيل-أ ,المواد العالقة الكلية واألمالح الغذية
 يتراوح محتوى الكلوروفيل من 60.22ميكروجرام  /لتر وذل بالمحطة ( 62التمساح تقع فى مواجهة شركة

التمساح لبناء السفن) و 12.06ميكروجرام /لتر بمحطة ( 60بركة الصيادين) بمتوسط محتوى الكلوروفيل في

البحيرة  02.22ميكروجرام /لتر.

 والمواد العالقة تتراوح بين 61.00ت  42.11مليجرام  /لتر بالمحطات ( 1الترعه) & ( 6تقع فى أقصى
الجنوب) وتتأثر بالصرف الموجود هناك بمتوسط عام للبحيرة  02.12مليجرام  /لتر.

األمالح المغذية

هتى عبتارة عتن مركبتتات ذائبتتة فتى الميتتاه الطبيعيتتة وتعتتتبر هتتذه المركبتتات المصتتدر الرئيستتى لتئذيتتة الكائنتتات فتى

البيئتة المائيتة خصوصتا الكائنتتات الدقيقتتة ملتتل البكتريتتا والطحالتتب كمتتا تعتبتتر أساسيتتة فتى عمليتتة التمليتتل الئذائتتى
للنباتتات والحيوانتات فتى هتذه البيئتة وهذه األمالح عبارة عن مركبات نيتروجينية  ،فوسفورية وسليكات.

مرك بات الني تروجين ( األمون يا ،النيتري تات ،الن ترات،
النيتروجين الكلى)
 تراوحت قيم األمونيا ما بين ( 6.46 –2.20مليجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام للبحيرة ( 2.16مليجرام/لتر
نيتروجين).

 تراوحت قيم تركيز النتريت ما بين ( 082.26 -2.22ميكروجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام للبحيرة
( 81.01ميكروجرام/لتر نيتروجين)

 تراوحت قيم تركيز النترات ما بين ( 6.121 - 2.22مليجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام للبحيرة (2.48
مليجرام/لتر نيتروجين).

 سجل النيتروجين الكلى قيم ما بين ( 0.01 – 6.14مليجرام/لتر نيتروجين) بمتوسط عام للبحيرة (0.22
مليجرام/لتر نيتروجين).

مركبات الفوسفور ( الفوسفور الفعال والكلى)
 تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ما بين ( 162.22 – 4.01ميكروجرام  /لترفوسفور)  .بمتوسط عام
للبحيرة ( 12.12ميكروجرام/لتر فوسفور).

 تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بين ( 212- 02.16ميكروجرام/لتر فوسفور) بمتوسط عام للبحيرة
( 604.24ميكروجرام/لتر فوسفور).

السليكات الفعالة
كانتتت قتتيم الستتليكات ضتتعيفة فهتتى تت تراوح متتا بتتين (2.18 – 2.22مليج ترام/لتتتر ستتليكا) بمتوستتط عتتام للبحيتترة
( 0.26مليجرام/لتر سليكا).

بمقارنة نتائج الدراسة الحالية بالمستويات الدولية لمياه البحيرات اتضح مايلى :


األمونيا وجدت فى الحدود المسموح بها دوليا ( 2.222 – 0.0مليجرام/لتر نيتروجين) بجميع محطات
البحيرة.



النيتريتات وجدت فى الحدود المسموح بها دوليا ( 2.2 – 12ميكروجرام/لتر) ماعدا المحطات & 1

 60فهى أعلى من الحدود المسموح بها ( 041.01 & 86.21ميكروجرام/لتر).


النترات وجدت عامة أقل من الحدود المسموح بها بكلير ( 64.8– 62.0مليجرام/لتر) في جميع

مناطق البحيرة (جدول  ،1شكل .)2


وبحساب النتيروجين العضوى ألحواض البحيرة المختلفة وهو قيمة الفرق بين النيتروجين الكلى

والنيتروجين الئير عضوى وجد عامة أعلى من الحدود المسموح بها دوليا  6.2مليجرام/لتر بمعظم
محطات البحيرة.


مركبتتات الفستتفور الفعالتتة وجتتدت أقتتل متتن الحتتدود المستتموح بهتتا دوليتتا (61– 11ميكروج ترام/لتتتر) بمعظتتم

محطات البحيرة باستلناء المحطات  022.12-21.26( 60&66 ،2ميكروجرام/لتر) .


مركبتتات الفستتفور الكليتتة وجتتدت فتتى الحتتدود المستتموح بهتتا دوليتتا ( 622 – 02ميكروج ترام/لتتتر) بمعظتتم

محطات البحيرة باستلناء المحطة 082.12 -620.2( 60&66 ،2،62 ،1ميكروجرام/لتر).


مما سبق يتضح أن:

اتضح من نتائج التحاليل المختلفة أن المحطة ( 4المجترى المالحتى) هتى أقتل المحطتات فتى كتل أنتوا

الملوثات البيئية ملل النيتريت ،النيتروجين الكلى الفوسفور الفعال والكلى وأيضا السليكات الفعالة.


المحطتتة  ( 66الكتتوبرى) وتتتتأثر بجميتتع أن توا الصتترف الموجتتود نتيجتتة لنصتتاي الصتتيادين) هتتى
أعلتتى قتتيم لكتتال متتن األمونيتتا 6.280( ،مليج ترام/لتتتر) ،الفوستتفور الفعتتال والكلتتى (& 022.12

 082.12مليجرام/لتر).

 المحطت تتة ( 60بركت تتة الصت تتيادين) وتتت تتأثر بالص ت تترف الموجت تتود نتيج ت تتة لنصت تتاي الص ت تتيادين مل ت تتل
النيت ت ت تتروجين الكل ت ت تتى ( 4.14مليجت ت ت ترام/لت ت ت تتر ) باإلض ت ت تتافة لل ت ت تتى الس ت ت تتليكات الفعال ت ت تتة (2.282
مليجرام/لتر).

الفلزات الثقيلة
 تراوح تركيز عنصر الحديد من 62.02ميكروجرام/لتر عند المحطة ( 60بركة الصيادين ) للى 26>16
ميكروجرام/لتر عند المحطة ( 2جنوب البحيرة) بمتوسط عام للبحيرة ( 62.22ميكروجرام/لتر) جميع

المحطات سجلت تركيزات لعنصر الحديد أقل من المسموح به عالمياً ( 122-622ميكروجرام/لتر).

 سجلت المحطة  ( 8منتصف البحيرة) أعلى تركيز للمنجنيز ( 2.11ميكروجرام/لتر) بينما سجلت المحطة
 ( 60بركة الصيادين) أقل تركيز ( 2.22ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة ( 2.01ميكروجرام/لتر)
جميع التركيزات فى حدود المستويات العالمية المسموح بها )(10 µg/l

 تراوح تركيز النحاس ما بين ( 6.01 – 4.00ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة ( 2.01ميكروجرام/لتر).
سجلت بحيرة التمساح متوسط تركيز لعنصر الزن



 66.24ميكروجرام/لتر حيث سجلت المحطة ( 2

مواجهة فندق ايتاب) أعلى تركيز للزن ( 68.62ميكروجرام/لتر) بينما سجلت المحطة  (6اقصى الجنوب
الصرقى) أقل تركيز لهذا العنصر (8.81ميكروجرام/لتر) .هذه النتائج أقل من الحدود المسموح بها دوليا
( 0222 - 62ميكروجرام/لتر ).

 سجلت بحيرة التمساح متوسط تركيز لعنصر الكروم ( 2.02ميكروجرام/لتر) حيث تراوحت بين
2.20ميكروجرام/لتر عند المحطة ( 2المجرى المالحى) للى 2.40ميكروجرام/لتر عند المحطة  (6اقصى
الجنوب الصرقى)  .جميع عينات المياه فى بحيرة التمساح فى حدود المسموح بها ( 02-0ميكروجرام/لتر)
.



سجلت المحطة  (60بركة الصيادين) أقل تركيز لعنصر النيكل  6.282ميكروجرام/لتر بينما سجلت

المحطة (6اقصى الجنوب) أعلى تركيز لهذا العنصر (2.622ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام للبحيرة
 4.042ميكروجرام/لتر .هذا ولم يتعدى التركيزات الحدود المسموح بها عالمياً لمياه البحيرات )10-150
ميكروجرام/لتر(.



تراوح تركيز الكادميوم من  2.21ميكروجرام/لتر المحطة ( 62مواجهة شركة التمساح) للى 2.18

ميكروجرام/لتر بالمحطة ( 2مواجهة مبنى الهيئة) بمتوسط عام للبحيرة  2.68ميكروجرام/لتر ولم تتعدى
أى من تركيزات الكادميوم بالبحيرة الحدود المسموح بها لمياه البحيرات ( 2.2ميكروجرام/لتر).

 سجلت المحطة  (60بركة الصيادين) أقل مستوى لعنصر الرصاص ( 2.22ميكروجرام/لتر) بينما سجلت
المحطة ( 0جنوب البحيرة) أعلى تركيز ( 0.12ميكروجرام/لتر) بمتوسط تركيز  2.12ميكروجرام/لتر.

وبمقارنة هذه التركيزات بالمستوى المسموح به لمياه البحيرات فقد أوضحت الدراسة أن تركيزات عنصر
الرصاص فى حدود المسموح بها عالمياً ( 622-6ميكروجرام/لتر).



سجلت بحيرة التمساح متوسط تركيز لعينات المياه لعنصر الزئبق

يتراوح بين 2.41 – 2.61

ميكروجرام/لتر وبمقارنة هذه التركيزات بالمستوى المسموح به لمياه البحيرات فقد أوضحت الدراسة أن
تركيزات عنصر الزئبق تزيد عن الحدود المسموح بها عالمياً ( 2.6-2.26ميكروجرام/لتر).

المبيــدات ( )TPومركبــات البايفينيــل متعــددة الكلــور
()PCBsخالل أغسطس -: 1022
تراوح مجمو تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsوتركيزات مركبات المبيدات الكلية ()TP

مابين  09122نانوجرام/لتر (التمساح  )0للى  29621نانوجرام/لتر (التمساح  )4بمتوسط  49218نانوجرام/لتر،
 69420نانوجرام/لتر (التمساح  )6للى  49228نانوجرام/لتر (التمساح  )62بمتوسط  09122نانوجرام/لتر بعينات
مياه بحيرة التمساح على الترتيب.

الهيدروكربونات البترولية
تراوح متوسطات التركيتز الكلتى للمتواد الهيدروكربونيتة الذائبتة فتى ميتاه بحيترة التمستاح متابين  2928ميكروجترام/لتتر

عنتتد محطتتة التمستتاح  2&6للتتى  2968ميكروج ترام/لتتتر والتتتى تتتم رصتتدها عنتتد محطتتة التمستتاح  0بمتوستتط كلتتى

لجميع عينات البحيرة يبلغ  2962ميكروجرام/لتر .وبمقارنة تل المستويات بما ورد بالالئحة التنفيذية لجهاز شتئون

البيئة المصرى بالقانون رقم  4لسنة 6224م ملحق رقتم (  ) 6المعتايير والمواصتفات لتبعل المتواد عنتد تصتريفها
فى البيئة البحرية والذى ذكر أن الحد األقصتى للمعتايير والمواصتفات للمتواد الهيدروكربونيتة ذات األصتل البترولتى

تبل تتغ 2و .ملليجت ترام/لت تتر ( 222ميكروجت ترام/لت تتر) نج تتد أنه تتا ل تتم تتع تتدى ذلت ت الح تتد ،ول تتم تع تتدى ك تتذل متوس تتطات
المستويات المقاسة بالبحيرة المستوى العالمى ( )Mazmanidi et al 1976وهو  22ميكروجرام/لتر.

الميكروبيولوجى ( البكتريا القولونية الكلية  -البكتريا
الممرضة  -البكتريا البرازية)
 - 6من وجهه نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعاملهم مع المياه وعند تطبيق معيار جودة
المياه المذكورة سابقاً ،وجد أن أعداد البكتريا المصار لليها لم تتعدى الحدود المسموح بها في جميع

المحطات وتعتبر غير ملوثة عدا المحطلت رقم  2ورقم  1ورقم  2ورقم  66ورقم  60حيث أن المحطه رقم
 2ورقم  1تتأث ار بمياه ترعه المياه العذبه والمحطه رقم  66ورقم  60تقع فى بركة الصيادين وتتأثر بجميع
أنوا الصرف وتعتبر ملوثه فى هذا الوقت من السنه (أغسطس .)0261

 - 0فى مرابى األسماك فى مياه البحيرة (مياه البحيرة كلها) فإن أعداد البكتيريا المصار لليها لم تتعدى الحدود
المسموح بها في جميع المحطات وتعتبر غير ملوثة وصالحة لتربية األسماك عدا المحطلت رقم  2و رقم

 1و رقم  66ورقم  60فقط ،فإن أعداد البكتيريا المصار لليها يفوق الحد المسموح به وتعتبر ملوثة وغير
صالحة لتربية األسماك فى هذا الوقت من السنة (أغسطس .)0261

 - 1فى مياه المصارف ( 1و  )60التى تصب فى بحبرة التمساح وجد أن أعداد البكتريا فى األعداد المسموح
بها للصرف فى مياه البحيرات وذل فى مياه مصرف ( 60بركة الصيادين) ومياه مصرف ( 1ترعة المياه
الحلوة) فى البحيرة ألن اعداد البكتيريا المصار لليها لم تتعدى الحدود المسموح بها للصرف فى مياه
البحيرات فى هذا الوقت من السنة (أغسطس .)0261

