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جهاز شئون البيئة
قطاع نوعية البيئة
اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص
نتائج الرحلة احلقلية األوي " أغسطس " 2022
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
" حبرية إدكو "
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مقدمة

متثل البحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بالغة نظيا ملا تتميز به من أعماق ضحلة وحيكة مياه هادئة وخرصوبة عاليةة
فانها تعترب ميبى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقترصادةة لةي

فقةد داخةل هةله البحةريات ونظةيا ملةا

تتعيض له هله البحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أنواع امللوثات الرصناعية والرصحية والزراعية مما ةةثثي

على كل من جودة ونوعية مياه هله البحةريات وننتاجهةا السةم ى .لةلل فةاا الربنةاممل املقةلر لليصةد البي ةى

للبحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابعة الدورةة هلله البحريات للوقوف على الظيوف البي ية وامللوثةات املةثثية عليهةا
فى األوقات و األماكن املختلفة بغيض وضع بيناممل قةومى للحةد مةن تة ثري هةله امللوثةات ووقةف التةدهور املسةتمي
للبحريات ووضع اخلطد املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية:

تعترب حبرية ندكو واحدة مما ةعيف باألراضي اليطبة يف منطقة الدلتا مشةا مرصةي حية

تةيتبد بةالبحي املتو ةد

خال فتحة ضيقة تعيف ببوغاز املعدةة .تبلغ املساحة ال لية لبحرية ندكو حةواىل  87.26مليةوا مةل ميبةع .حية

أا امليةاه املفتوحةة زثةل ابةز املتبقةى مةن

تغطى النباتات نسبة  ٪ 86.26من املسةاحة ال ليةة للبحةرية يف حة

املساحة اإلمجالية للبحرية  .٪ 62.78وتعترب حبرية ندكو حوض مائى ضحل تلاور عمق املياه به ب
ح

 673-63م فى

بلغ متو د عمق مياهها حوايل  86م .ومتت عملية اليصد من خال ( )9نقاط كما بابدو موزعةة لتشةمل

مساحة البحرية واملرصارف التي ترصب عليها كما هو موضح باخليةطة التالية:
احملطة

املوقع

7

(م خل و مرصيف للمزارع السم ية)

2
6
6
6
8
2
6
9

باب زةتوا (م خل و مرصيف للمزارع السم ية)
النجعة (جميي لإلنتقا ب

مشا وجنوب البحرية)

قيا دةاب (مواجهة ملرصيف بي يق و ل ن بعبد عنه بعدة م ات من األمتار)
يف منطقة الربكة و هي أعمق م اا يف البحرية ( 7مل عمق)
مرصب مرصيف اخلريي

باب حيب (جنوب الطيةق الدويل)
مشا الطيةق الدويل
البوغاز

2

نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

ٌ
( 63.6 -79درجة م وةة)  .وقد جلت أقل قيمةة يف ططةة ( 7 2بةاب

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية ندكو ب
ُ
زةتوا – باب خنفور) بينما جلت أعلى قيمة يف ططة ( 6الربكة) مبتو د عام  79.8درجة م وةة .

الشفافية -:

ُ
(  63 – 73م ) .وقد جلت أقل قيمة يف احملطات( 2بةاب زةتةوا) و( 7بةاب خنفةور) و8

تياوحت قيم الشفافية ب

(وش املرصيف اخلريى) و( 2باب حيب) وأعلى قيمة يف احملطات ( 6 6الربكة) مبتو د عام  76.69م .وةوضةح للة
ً
الع ارة الواضحة ملياه البحرية ولل نتيجة لل ميات الضخمة من مياه املرصارف وامللوثات التي تلقى يف البحرية.

امللوحة -:

أوضحت الدرا ة احلالية أا امللوحة يف حبرية ادكو قليلة على العموم ولي هناك تفاوت واضح يف درجة امللوحةة
ُ
ب احملطات املختلفة حي تياوحت درجة امللوحة ب (2.96–3.68جةم) وقةد ةجلت أقةل قيمةة يف ططةة ( 8وش
املرصيف اخلريى) وأعلى قيمة يف ططة ( 2باب زةتوا) مبتو د عام  2.78جم مما ةوضح اا ميةاه البحةي ال تةدخل

اىل البحرية فى هدا الوقت من العام.

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياوحت قيم التوصيل ال هيبي ب

( 6.86 – 2.23مللي ةيمن /ةم) وقةد ةجلت اقةل قبمةة مبحطةة ( 8أمةام

مرصيف اخلريى) وأعلى قيمة يف ططة ( 2باب زةتةوا) مبتو ةد عةام يف البحةرية  7.68مللةي ةيمن /ةم .ومةن
الواضح أا توزةع قيم التوصيل ال هيبي متشابه مع توزةع درجة امللوحة.

األس االةدروجيني -:

كانةت يف املعةدالت

أوضحت الدرا ة احلالية أا مياه البحرية تقع يف ابانب القلوي كما أا قيم أةوا اهليةدروج
ُ
الطبيعية .وتياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البحرية ب (  )6.68 – 6.86وقةد ةجلت أقةل قيمةة يف ططةة 9

(امام البوغاز) وأعلى قيمة يف ططة ( 8أمام مرصب ملتقى الثالث مرصارف اخلريى البوصيلى أدكةو) مبتو ةد

عام .6.26

األكسج

اللائب -:

ً
ً
اللائب يف البحرية تتوزع توزةعةا غةري منتظمةات وتياوحةت بة

أوضحت نتائمل الدرا ة احلالية أا قيم األكسيج
ُ
( 6.69 – 6.66مليجيام/لل) وقد جلت أقةل قيمةة يف ططةة ( 8أمةام مرصةب ملتقةى الةثالث مرصةارف اخلةريى

البوصيلى أدكو) وأعلى قيمة يف ططة ( 2عزبة حيب) مبتو د عام للبحرية  8.33مليجيام/لل.

األكسيج

ً
املستهل حيوةا (-: )BOD

تياوحت قيم األكسيج

ً
املستهل حيوةا ب

( 76.67 -26.68مليجيام/لل) حي

ُ
جلت أقةل قيمةة يف ططةة 7

(باب خنفور) وأعلى قيمة يف ططة ( 8أمام مرصب ملتقى الثالث مرصارف اخلريى البوصيلى أدكةو) مبتو ةد

عام ( 22.92مليجيام/لل).

األكسچ

ً
املستهل كيميائيا (-: )COD
3

تياوحت قيم األكسيج

ً
املستهل كيميائيا ب

ُ
جلت أقل قيمةة مبحطةة 9

( 263.8 – 63.7مليجيام/لل) حي

(فتحة البوغاز) وأعلى قيم يف احملطة (7باب خنفور) مبتو د عام يف البحرية ( 97.8مليجيام/لل).

ال ربةتيدات -:

مل ةتم تسجيل أي تيكيزات لل ربةتيدات يف البحرية.

مبقارنة مستوةات املتغريات اهليدروكيميائية لبحرية ندكةو خةال الدرا ةة احلالةة مبثيالتهةا مةن
ً
احلدود املسمور بها دوليا وجد اآلتى:
•

جل األس االةدروجيىن ( )pHمستوةات يف حدود املسمور بها ( )9.3-8.3جبميةع مواقةع البحةرية مبتو ةد

•

ً
اللائب يف حدود املسةتوةات املسةمور بهةا دوليةا ( 6.3-27.8مليجةيام/لةل) مبعظةم مواقةع

عام .6.26

جل االكسج

البحرية با تثنا احملطة 6.66( 8مليجيام/لل) مبتو د عام للبحرية  8.33مليجيام/لل.
ً
• جل االكسةج املسةتهل بيولوجيةا ( )BODمسةتوةات اعلةى مةن احلةدود املسةمور بهةا دوليةا (6.3-8.3
مليجيام/لل) جبميع املواقع مبتو د عام للبحرية  22.92مليجيام/لل).

ال لورفيل-أ املواد العالقة ال لية -:
تياور قيم ال لوروفيل -أ ب



الثالث مرصارف اخلريى

(776.66 -22.66مي يو جيام  /للكلوروفيل) ولل

البوصيلى

باحملطات (8أمام جممع

أدكو) & ( 6مبنترصف البحرية) علي اللتيب مبتو د عام للبحرية

226.68مي يو جيام /للكلوروفيل هلا وقد وجدت مستوةات ال لوروفيل-أ وجدت فى احلدود املسمور بها

دوليا (  263 -6.3مي يوجيام/لل) مبعظم احملطات بالبحرية با تثنا احملطات 268.32 776.66( 6 2 6
266.82مي يوجيام/لل)..

بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت ب



96.26 -62.3مليجيام/لل باحملطة (6الدرفيل) وططة ( 7خميج املزارع

السم ية) و مبتو د عام للبحرية 82.69مليجيام/لل هلا وقد وجدت مستوةات املواد العالقة ال لية أعلى
من احلدود املسمور بها دوليا ( 76مليجيام/لل) جبميع ططات البحرية.

املغةلةات -:

هي عبارة عن ميكبات نيلوجينية لائبةةة فةى امليةةاه الطبيعيةةة وتعتةةرب هةةله امليكبةةات املرصةةدر اليئيسةةى
لتغلةةة ال ائنةات فى البي ةة املائيةة (األمونيا  -النيلةتات  -النلات  -النيلوج


تياوحت األمونيا ب

ولل

 3.362مليجيام  /لل نيلوج

باحملطة ( 6قيا دةاب) و 3.99مليجيام  /لل نيلوج

باحملطة ( 8أمام جممع الثالث مرصارف اخلريى

3.296مليجيام  /لل نيلوج .



تياوحت قيم النيلةت ب

نيلوج

أدكو) ومبتو د عام للبحرية

 6.62مي يوجيام  /لل باحملطة  2املزرعة السم ية و 226.68مي يوجيام  /لل

82.66مي يوجيام /لل نيلوج



البوصيلى

باحملطة( 8أمام جممع الثالث مرصارف اخلريى

تياوحت قيم النلات ب

ال لى).

.

3.26-3.37مليجيام  /لل نيلوج

البوصيلى

أدكو) مبتو د عام للبحرية

باحملطات ( 9أمام البوغاز) وططة ( 8أمام

جممع الثالث مرصارف اخلريى البوصيلى أدكو) مبتو د عام للبحرية 3.23مليجيام  /لل نيلوج


وبالنسبه للنيلوج

للنيلوج

ال لى فقد أشارت التحاليل أا ططة ( 6مشا

ال لى ( 7.62مليجيام  /لل نيلوج ) فى ح
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.

الطيةق الساحلى) هى أقل تيكيز

كانت ططة ( 8أمام جممع الثالث مرصارف

البوصيلى

اخلريى

أدكو) أكثيها تيكيز (6.63مليجيام  /لل نيلوج ) مبتو د عام للبحرية 6.66

مليجيام  /لل نيلوج .

الفةو ةفور ( الفو فات الفعا وال لى) -:
 تياوحت قيم الفو فور الفعا ب

جلت اقل قيمة

( 668.66 – 76.69مي يوجيام  /للفو فور) حي

مبحطة ( 2املزرعة السم ية) بينما اعلى قيمة ف انت فى ططة ( 8أمام جممع الثالث مرصارف اخلريى
البوصيلى أدكو) وكاا املتو د العام للبحرية ( 288.76مي يوجيام /لل فو فور).

(  696.97–722.28مي يوجيام /لل فو فور) وكانت

 وبالنسبة للفو فور ال لى فقد تياوحت القيم ب
ً
ططة ( 2املزرعة السم ية) أقل تيكيزا للفو فور ال لى فى ح
اخلريى

فو فور).

البوصيلى

السلي ات الفعالة -:

تياوحت قيم السلي ات ب

كانت احملطة ( 8أمام جممع الثالث مرصارف

أدكو) هى األعلى تيكيزا واملتو د العام للبحرية ( 622.26مي يوجيام /لل

 7.79باحملطه ( 7خميج املزرعة السم ية) و 6.76مليجيام  /لل لي ا ولل مبحطة 8

(أمام جممع الثالث مرصارف اخلريى البوصيلى أدكو) مبتو د عام للبحرية 6.36مليجيام  /لل لي ا.

مما بق ةتضح اا -:

احملطة ( )8وهى ملتقى مرصب الثالث مرصارف (ندكو

اخلريى و البوصيلى ) هى األعلى فى كل صور

النيلوج

املختلفة (األمونيا النلةت النلات النيلوج

نيلوج

696.97 668.66مي يوجيام  /لل فو فور 6.76مليجيام  /لل لي ا) مبا ةوضح أا هناك صيف

اىل السلي ات الفعالة (3.99مليجيام  /لل نيلوج

ال لى) وكلل

الفو فور الفعا وال لى باآلضافة

226.68مي يوجيام  /لل  6.63 3.26مليجيام  /لل

قدةم ومازا ةرصيف حىت األا وهلا دليل على وجود صيف بميع صور امللوثات البي ية.

مبقارنة نتائمل الدرا ة احلالية باملستوةات الدولية ملياه البحريات اتضح ماةلى:

األمونيا وجدت فى احلدود املسمور بها دوليا ( 3.336 – 7.7مليجيام) جبميع ططات البحرية.




النيلةتات وجدت فى احلدود املسمور بها دوليا ( 6.3 – 83مي يوجيام/لل) مبعظم احملطات با تثنا احملطات



النلات وجدت عامة أقل من احلدود املسمور بها ( 26.2– 23.3مليجيام/لل) يف مجيع مناطق البحرية.

 2 8 6فهى أعلى من احلدود املسمور بها .

العضوى ألحواض البحرية املختلفة وهو قيمة الفيق ب

النيلوج

ال لى والنيلوج



وحبساب النتريوج



ميكبات الفسفور الفعا وجدت أعلى ب ثري من احلدود املسمور بها دوليا (28– 86مي يوجيام/لل) مبعظم



وبالتةةاىل ميكبةةات الفو ةةفات ال ليةةة وجةةدت أنهةةا أعلةةى ب ثةةري مةةن احلةةدود املسةةمور بهةةا دوليةةا (233 – 76

الغري عضوى وجد عامة أكثي من احلدود املسمور بها دوليا  2.3مليجيام/لل يف مجيع مناطق البحرية.
ططات البحرية با تثنا احملطات .6&2.

مي يوجيام/للفو فور) جبميع ططات البحرية حي

الفلزات الثقيلة:



تياور تيكيز احلدةد ما ب

تياور تيكيز املنجنيز ما ب

تلاور ب

696.97 -722.28مي يوجيام/للفو فور.

( 739.62 – 68.8مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 232.9مي يوجيام/لل).
(66.9-26.7مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (76مي يوجيام/لل).
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تياور تيكيز النحاس ما ب
تياور تيكيز الزن ما ب

تياور تيكيز ال يوم ما ب

تياور تيكيز الني ل ما ب

( 86.8 – 6.9مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (76.6مي يوجيام/لل).

( 67.6 – 62.6مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (69.2مي يوجيام/لل).
( 2.6 – 8مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 8.6مي يوجيام/لل).

( 9.22 - 6.6مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 8.9مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال ادميوم ما ب
تياور تيكيز اليصاص ما ب

تياور تيكيز الزئبق ما ب

( 8.2 - 3.96مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 6مي يوجيام/لل).

( 66.68 – 26.7مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (72.6مي يوجيام/لل).

( 3.782 - 3.386مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 3.228مي يوجيام/لل.

املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة ال لور (-: )PCBs

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsماب
مبتو د عام للبحرية ( 26.26نانوجيام/لل).

 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما ب
نانوجيام/لل).

( 29.36 – 6.8نانوجيام/لل)

( 27.67 – 6.68نانوجيام/لل) مبتو د عام (9.9

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متو طات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية لات األصل البلوىل ماب

مي يوجيام/لل) مبتو د عام ( 2.6مي يوجيام/لل).

(6.68 –3.68

الدالئل الب تريةة (القولوا ال لية – الربازةة  -السبحية) -:

تعترب حبرية ندكو خزاا ملياه الرصيف امللوثة باملخلفات اآلدمية فهى تسةتقبل ميةاه املرصةارف الزراعيةة مةن خةال

ثالث مرصارف هى (تيعة النوبارةة ومرصيفى العمةوم والقلعةة) وبنةا ا عليةه وعنةد تطبيةق معيةار جةودة
) املياه فت وا النتائمل كاالتى -:

 - 2من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتيجة تعاملهم مع املياه وعند تطبيق معيار

جودة املياه امللكورة عاليه فت وا مجيع ططات البحرية ملوثة ألا اعداد الب لةا املشار نليها تتعدى
احلدود املسمور بها ما عدا احملطات رقم ( 7م خل ومرصيف للمزارع السم ية) غيب البحرية ورقم 6

(النجعة) و د البحريه ورقم ( 6قيا دةاب) و د البحرية فإا اعداد الب لةا كانت فى احلدود املسمور

بها ألنها بعيدة عن مرصبات املرصارف.

 - 7فى ميابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلها) ف ا اعداد الب تريةا املشار نليها ةفوق احلد

املسمور به يف مجيع احملطات مت ثية مبياه املرصارف امللوثة عدا احملطات رقم ( 7م خل ومرصيف للمزارع

السم ية) ورقم ( 6النجعة) غيب وو د البحرية بعيدا عن التلوث مبياه املرصارف.

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات

 رصةدت البحةرية  236نةوع من اهلائمةات النباتيةة الةىت ننتمةت نلةى  67منتميه اىل  6جماميةع .
 كانةت السةيادة للطحالب اخلضيا  66نوعةا ننتمةةت نلةةى  29جنةة
بقيمه عددةه  623 963.6وحةدة/لةل.
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بنسبةةة  623 % 68.66وحةةدة/لةةل

 وتلتها الدةاتومات  %66.87بالنسبةة للمجمةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة حي
اىل  22جنسا وبقيمه عددةه  623 262.86وحةدة/لةل.

 اما الطحالةب الزرقا املخضيه جةلت 29نوعةا منتميةة نلةى 27جن

ال لةى للهائمةات النباتيةة وب ثافه عددةه  623 662.92وحةدة/لةل.

 و اإلةوجلينةةات  26نوعةةا منتميةةه اىل جنس ة
%3.32حي

جل نوع

انتمت اىل جنس .

ةجل  67نوعةا منتميةه

بنسبة  %28.73بالنسبةةة للمجمةةوع

( .)%2.89و ةةجلت الطحالةةةب ثنائيةةةة السةةةوط أقةةل نسةةبه

 كانت السياده من الطحالب اخلضةيا للةة

 73.96 %و

بنسبة  %26.67و بسيادة

 ومن الدةاتومات ادت

(.)%6.77

( )%76.22و للة

 ومةةن الطحالةةب الزرقةةا املخضةةيه ةةادت

( 6أنةواع)
(.)% 8.22

بنسةةبة  %27.26بالنسبةةةة

للمجمةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة.

 تياوحةت ال ثافةةة العةددةةةة للهائمةةات النباتيةةة بيةةن  623 2626.2وحةةدة/لةةل للمحطةه  ( 9البوغةاز)
و 623 628.6وحةدة/لةل للمحطه ( ) 6منطقة الربكه وهى اعمق م اا فى البحريه .

 كةاا متو ةد اإلنتاجيةة للهائمةات النباتيةة فى البحةرية  623 7223.6وحةدة/لةل.

اهلائمات احليوانية


أظهيت النتائمل أا أعلى ننتاجية للهائمات احليوانية جلت يف احملطة رقم  6مشا الطيةةق الةدوىل حية

قدرت االنتاجية  623 966كائن/مل 6تليها احملطة رقم  9والىت متثل البوغاز ب ثافة عددةة قدرها 23 683
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كائن/مل 6بينما أقل انتاجية للهائمات احليوانية جلت يف احملطة رقةم  6يف منطقةة الربكةة وهةى أعمةق
ً
م اا يف البحرية( 7مل عمق) ( 623 737كائن/مل )6وأةضا يف احملطة رقم  6والىت متثل قيا دةاب (مواجهه
ملرصيف بي يق ل ن تبعد عنه بعدة م ات من األمتار) ( 772كائن/مل.)6

 من ناحية اللكيةب النةوعى للهائمةات احليوانيةة فقةد ةجلت يف البحةرية خةال مو ةم الرصةيف
جمموعةةات حيوانيةةة هةةى :األوليةةات
الرصةةدفيات

اللةلحبليات

احليوانية يف البحرية حي

الدةةةداا

متفيعةةات القةةيوا

وجمةةدافيات االرجةةل

 .وقد ادت جمموعة العجليات الدواره

احملارةةةات

جمتمع اهلائمات

ش لت نسبة  %82.82من جمموع ال ثافةة العددةةة ال ليةة للهائمةات احليوانيةة

تلتها جمموعة جمدافيات االرجل

ثم جمموعة الرصدفيات بنسب قدرها  %26.86 %77.86علةى

التواىل .بينما تواجدت اجملموعات األخيى بنسب ض يلة تياوحت ب

 ومن املالحظات اهلامة وجود جمموعة الدةداا
(جميى لالنتقا ب

العجليةةات الةةدواره

انيةة

. %3.62 %3.37

يف احملطة رقم  6الىت متثل النجعةة

مشا وجنوب البحرية) احملطة رقم  6والىت متثل منطقة الربكةة وهةى أعمةق م ةاا يف

البحرية ( 7مل عمق) واحملطة رقم  8حي

مرصب مرصيف اخلريى وهى من اجملموعةات الدالةة علةى التلةوث

العضوى الناتمل عن الرصيف الرصحى املنزىل.

 وقد مثل جمتمع اهلائمات احليوانية يف حبرية ندكو خال مو ةم الرصةيف  28جةن
جمموعة العجليات الدواره ( 23أجناس) .وقد مثلت جمموعة جمدافيات األرجل
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تنتمةى غالبيتهةا نيل
جبنس

همةا:

كما تب

بينمةا مثلةت كةل مةن االوليةات

احملارةات

اللةلجبليات

شيوع جن

جبن

من جمموعة العجليات الدواره

واحد ل ل منهم.

متفيعةات القةيوا

يف مجيع احملطات بالبحرية .

يف

 ومن املالحظات اهلامة وجود أحد أجناس احملارةات اللى ةنتمى للبي ة البحيةة وهو جن
ً
احملطة رقم  7والىت متثل م خل ومرصيف املزارع السم ية .كما جل أةضا وجود جن آخي من جمموعة
ً
يف احملطة رقم  2والىت متثل باب زةتوا
اللةلحبليات ةنتمى أةضا للبي ة البحيةة وهو جن
(م خل ومرصيف للمزارع السم ية) مما ةد على دخو االنواع البحيةة نيل البحرية عرب فتحة البوغاز .

احليوانات القاعيةة

من املالحظ وجود فقي شدةد فى أحيا القاع ببحرية ادكو خال هلا الرصيف .أظهي حتليل ر وبيات قاع البحرية عن

تواجد  6أنواع من أحيا القاع احليةت ممثلة لثالث جمموعات وهى :الدةداا عدزة األشواك

بنةةوع واحةةد فقةةد وهةةو

و

و

و  6أنةةواع مةةن القشةةيةات

وهمةةا :

واملمثلة

ونوعةةا واحةةدا مةةن جمموعةةة لات املرصةةياعينمن اليخوةةةات وهةةو

.

جلت جمموعة القشيةات أعلى ال ثافات على مسةتوى البحةرية واملقةدرة بةة  %9656بينمةا اقتسةمت كةل مةن

جممةةوعىت الدةةةداا عدزةةة األشةةواك واحلشةةيات النسةةبة الضةةي يلة املتبقيةةة ( 752و  %256ل ةةل جمموعةةة ت علةةى
اللتيب).

النباتات املائية

ططة  :2نباتات حدةثة من النبات القائم البوص

ططةةة  :7تواجةةدت النباتةةات املغمةةورة احلةةامو مةةن صةةنف

و النبةةات املسةةتعمي الطةةافى ورد النيةةل

ططة  :6تواجد حامو املا

و القائم

و ورد النيل

ططة  :6تواجدت النباتةات املغمةورة احلةامو
ططة  :8تواجد احلامو من صنف

و خنشةوش احلةوت

و خنشةةوش احلةةوت
و النبةةات القةةائم

و ورد النيةل

ب ثافة و هو ائدا مبفيده فى هله احملطة و كانةت رائحتةه نفةالة

مما ةد على التلوث

و خنشوش احلوت

ططة  :2ادت النباتات املغمورة احلامو

نوعية اليوا ةةةب

مت مجع عينات اليوا ب القاعية من نف

املواقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية ولل خال شهي أغسط

 7327بغيض نجيا التحاليل والقيا ات التالية طبقا للطيق القيا ية ل ل منها -:

احملتوى العضوي
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ال يبوا العضوي يف الي وبيات احلدةثة لبحرية ندكو تياور ب

اعلي قيمة % 6.26

جلت فى ططة ( )6بينما

اقل قيمة  %3.76جلت فى ططة ( )9مع متو د قدرة  .% 2.96بينما جل احملتوى العضوي أعلى قيمة % 6.86
فى ططة ( )6واقل قيمة  %3.6فى ططة ( )9مبتو د .% 6.6

احملتوى املائي

ةعترب احملتوي املائي للي وبيات من أهم العوامل املثثية يف العمليات ال يميائية و الفيزةائية و البيولوجية

التي تثثي علي الي وبيات يف النظام البي ي وبدرا ة احملتوي املائي املطلق لي وبيات القاع احلدةثة أوضحت

النتائمل أا اعلي قيمة  %27عند ططة ( )6واقل قيمة %76.عند ططة ( )9مع متو د قدرة .% 66.9

الفو فور الغري عضوى

ُ
أوضحت النتائمل أا تيكيزات الفو فور املتار أو الغري عضوي يف ر وبيات حبرية ندكو جلت أعلى قيمة (276.66
ُ
مي يوجيام/جيام) يف ططة ( )6بينما جلت أقل قيمة ( 628.26مي يوجيام/جيام) يف ططة  9مبتو د عام يف
البحرية  697.22مي يوجيام/جيام.

الفو فور العضوى

ُ
أوضحت النتائمل أا أعلى قيمة من الفو فور الغري العضةوي قةد ةجلت ( 263.37مي يوجةيام/جةيام) يف ططةة6

بينمةةا كانةةت أقةةل قيمةةة ( 22.36مي يوجةةيام/جةةيام) مسةةجلة يف ططةةة  6مبتو ةةد عةةام يف البحةةرية 66.36
مي يوجيام/جيام.

الفسفور ال لي

كل من الفو فور العضوي
أوضحت النتائمل أا توزةع الفو فور ال لي يف ر وبيات البحرية غريمتشابه مع توزةع ٍ
ُ
ول نه متشابه وميتبد بالفو فور الغري عضوى .وقد جلت أعلى قيمة ( 666.62مي يوجيام/جيام) يف ططة
ُ
( )6بينما جلت أقل قيمة ( 667.36مي يوجيام/جيام) يف ططة  9مبتو د عام يف البحرية 866.26

مي يوجيام/جيام .

النيلوج

ال لى

ُ
توضح نتائمل النيلوچ ال لي يف ر وبيات حبرية ادكو أا له توزةع غري منتظم داخل البحريةوقد ةجلت أعلةى
ُ
قيمة ( )% 6.22يف ططة  6ت بينما جلت أقل قيمة ( )% 3.26يف ططة  .8مبتو د عام يف البحرية .% 2.67

العناصي الثقيلة

 ةلاور تيكيز احلدةد ب ( 76826 6262مي يوجيام/جيام) مبتو د قدره ( 28878مي يوجيام/جيام). -ةلاور تيكيز املنجنيز من ( 2893 - 698مي يوجيام/جيام) مبتو د عام ( 996مي يوجيام/جيام).

 ةلاور تيكيز الزن من ( 262.78 – 88.96مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 69.66مي يوجيام/جيام). -ةلاور تيكيز النحاس ب

( 26.38 – 6.28مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 66.27مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز ال يوم ب

( 236.69 – 63.28مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 69.66مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز الني ل ب

 -ةلاور تيكيز اليصاص ب

( 86.66 – 26.26مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 66.26مي يوجيام/جيام).

 ةلاور تيكيز ال ادميوم ب-

ةلاور تيكيز الزئبق ب

( 73.92 – 27.76مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 26.88مي يوجيام/جيام).
( 3.67 – 3.36مي يوجيام/جيام) مبتو د (3.79مي يوجيام/جيام).

( 3.666 – 3.239مي يوجيام/جيام) مبتو د ( 3.776مي يوجيام/جيام).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور )(PCBs
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تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات ( )PCBsب

( 3.296 – 3.722نانوجيام/جيام) مبتو د عةام لليوا ةب (3.666

نانوجيام/جيم) وتياوحت تيكيزات املبيةدات ال ليةة ( )TPمةاب
( 3.737نانوجيام/جيام) بعينات روا ب البحرية.
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( 3.6 – 3.266نةانوجيام/جةيام) مبتو ةد عةام

