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ملخص
نتائج الرحلة احلقلية االوى " اغسطس " 4102
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 ةةؤثي

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 املةؤثية 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
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(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
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نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية ندكو ب

ُ
أقل قيمة (72.23درجة م وةة) بينما جلت أعلى قيمةة (63.23درجةة

م وةة) مبتو د عام ( 76.29درجة م وةة).

الشفافية -:

( 63 – 26م ) .مبتو د عام  63م.

تياوحت قيم الشفافية ب

امللوحة -:

امللوحة يف حبرية ادكو قليلة على العموم ولي

تياوحت درجة امللوحة ب

هناك تفاوت واضح يف درجة امللوحة ب

( 6.82 –3.62جم  /لل ) مبتو د عام  2.69جم  /لل.

احملطةات املختلفةة حية

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياوحت قيم التوصيل ال هيبي ب ( 8.88 – 2.86مللي يمن /م) مبتو د عام يف البحرية  7.62مللي
يمن /م.

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدرا ة احلالية أا مياه البحرية تقع يف ابانب القلوي كما أا قيم أةوا اهليةدروج

كانةت يف املعةدالت

الطبيعية وتياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البحرية ب ( (6.83 – 2.96مبتو د عام .6.66

األكسج

اللائب -:

أوضحت نتائمل الدرا ة احلالية أا قيم األكسيج

اللائب يف البحرية تتوزع توزةعةا غةري منتظمةات وتياوحةت بة

( 28.63 – 6.32مليجيام/لل) مبتو د عام للبحرية  23.36مليجيام/لل.

األكسيج

املستهل حيوةا (-: )BOD

األكسچ

املستهل كيميائيا (-: )COD

تياوحت قيم األكسيج

املستهل حيوةا ب

تياوحةةت قةةيم األكسةةيج
(79.36مليجيام/لل).

( 66.26 -3.67مليجيام/لل) مبتو د عام ( 22.63مليجيام/لل).
 98 -23.82مليجةةيام/لةةل) مبتو ةةد عةةام يف البحةةرية

املسةةتهل كيميائيةةا بةة

ال ربةتيدات -:

مل ةتم تسجيل أي تيكيزات لل ربةتيدات يف البحرية.

ال لورفيل-أ املواد العالقة ال لية -:

 تياور قيم ال لوروفيل -أ ب  262.38 -76.73مي يو جيام  /للكلوروفيل مبتو د عام للبحرية 22.62مي يو
جيام /للكلوروفيل.

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت ب
62.97مليجيام/لل .

22.63ةة 273.66مليجيام/لل
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ومبتو د عام للبحرية

املغةلةات -:

هي عبارة عن ميكبات نيلوجينية ذائبةةة فةى امليةةاه الطبيعيةةة وتعتةةرب هةةله امليكبةةات املرصةةدر اليئيسةةى
لتغلةةة ال ائنةات فى البي ةة املائيةة (األمونيا  -النيلةتات  -النلات  -النيلوج
 3.36مليجيام  /لل نيلوج



تياوحت قيم األمونيا ب



تياوحت قيم النيلةت ب



تياوحت قيم النلات ب

للبحرية  3.77مليجيام  /لل نيلوج .

نيلوج


وبالنسبه للنيلوج

نيلوج ) فى ح
 /لل نيلوج .

و  3.26مليجيام  /لل نيلوج

 6.32مي يوجيام  /لل و  266.66مي يوجيام  /لل نيلوج

للبحرية  63.22مي يوجيام /لل نيلوج
.

ال لى).

.

 3.76 – 3.36مليجيام  /لل نيلوج

ومبتو د عام
مبتو د عام

مبتو د عام للبحرية 3.23مليجيام  /لل

ال لى فقد فقد أشارت التحاليل أا أقل تيكيز للنيلوج

ال لى ( 2.68مليجيام  /لل

كاا أكثيها تيكيز ( 8.66مليجيام  /لل نيلوج ) مبتو د عام للبحرية  6.32مليجيام

الفةو ةفور ( الفو فات الفعا وال لى) -:

أوضحت القيا ات أا أقل تيكيز للفو فور الفعا ( 62.22مي يوجيام  /للفو فور) فى ح

كاا أعلى تيكيز

(626.66مي يوجيام  /للفو فور ) مبتو د عام للبحرية282.66مي يوجيام  /للفو فور للفو فور الفعا .
كما أوضحت القيا ات أا أقل تيكيز للفو فور ال لى (786.23مي يوجيام  /للفو فور) فى ح

تيكيز

كاا أعلى

( 666.22مي يوجيام  /للفو فور ) مبتو د عام للبحرية  683.62مي يوجيام  /للفو فور

للفو فور ال لى.

السلي ات الفعالة -:

تياوحت قيم السلي ات ب

الفلزات الثقيلة:

7.26و  8.68مليجيام  /لل لي ا مبتو د عام للبحرية 6.26مليجيام  /لل لي ا.
ما



تياور

تيكيز

احلدةد



تياور

تيكيز

املنجنيز



تياور تيكيز النحاس ما ب

(236.877مي يوجيام/لل).
(22.676مي يوجيام/لل).
(26.272مي يوجيام/لل).



تياور تيكيز الزن



تياور تيكيز ال يوم ما ب

مي يوجيام/لل).

ب

ما

ما ب

ب

(79.662

–  266.628مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (23.828

(6.668 –6.762مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 8.696مي يوجيام/لل).




تياور تيكيز ال ادميوم ما ب

(2.696مي يوجيام/لل).

(6.923

–

76.667مي يوجيام/لل)

مبتو د

عام

للبحرية

( 66.689 – 23.266مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية

تياور تيكيز الني ل ما ب

مي يوجيام/لل).

(266.766-62.763مي يوجيام/لل)

مبتو د

عام

للبحرية

(6.622

 26.677مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (2.636 6.666 -مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية

(3.886
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تياور تيكيز اليصاص ما ب



تياور تيكيز الزئبق ما ب

(72.622مي يوجيام/لل).
مي يوجيام/لل).

( 66.399 – 28.636مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية
(3.2766 – 3.3669مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (3.3926

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

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsماب
مبتو د عام للبحرية ( 6.66نانوجيام/لل).

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

( 6.96 – 7.27نانوجيام/لل)

( 2.96 – 2.32نانوجيام/لل) مبتو د عام (2.82

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

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

مبتو د عام ( 3.66مي يوجيام/لل).

(2.67 – 3.83مي يوجيام/لل)

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

تعترب حبرية ندكو خزاا ملياه الرصيف امللوثة باملخلفات اآلدمية فهى تستقبل مياه املرصارف الزراعية من خال أربعة

مرصارف وبنا ا عليه وعند تطبيق معيار جودة املياه امللكورة عاليه )  )Ministry of health 2000فت وا نتائمل

اليحلة احلقلية ماةو  7326كاالتى:

 - 2من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتيجة تعاملهم مع املياه وعند تطبيق معيار جودة
املياه امللكورة عاليه وجد أا اعداد الب لةا املشار نليها تتعدى احلدود املسمور بها يف مثاا حمطات (6 6 2

 )9 6 2 8 6وهى رقم ( 2باب زةتوا) ورقم ( 6النجعة) ورقم ( 6قيا دةاب) ورقم ( 6الربكة) ورقم ( 8مرصب
مرصيف اخلريى) ورقم ( 2باب حيب -جنوب الطيةق الدوىل) ورقم ( 6مشا الطيةق الدوىل) ورقم ( 9البوغاز)

وتعتربملوثة بينما فى احملطة رقم ( 7م خل ومرصيف املزارع السم ية) فإا اعداد الب لةا كانت فى احلدود

املسمور بها ألنها بعيدة عن مرصبات املرصارف فى هلا الوقت من السنة (ماةو )7326

 - 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 وال ترصلح للبية األمساك فى هلا الوقت من السنة (ماةو

.)7326

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات

تش ل اهلائمات النباتية جز أ ا يا إلنتاج املواد العضوةة بالبحرية كما متثل املستوى األو من اهليم الغلائى

وكلل

ت وا الغلا األ ا ى لل ائنات احليوانية بالبحرية كما ةش ل البالن توا النباتى واحليوانى الغلا

األ ا ى لألمساك السائدة بالبحرية.

و تعترب حبرية ادكو من البحريات الغنية بالفيتوبالن توا (اهلائمات النباتية) و للل

توضع ضمن البحريات

ذات االنتاجية العالية.مشةلت الدرا ةة  9حمطةات لتغةطى أجةزا البحةرية كلهةا نلةى جانةب املرصةارف األربعةةة.
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رصةدت البحةرية خال ماةو  7326عدد  232نةوع من اهلائمةات النباتيةة الةىت ننتمةت نلةى  63جن

منتميه اىل  6جماميةع وبلل

زادت عدد االنواع زةاده طفيفه عن املو م السابق اللى رصةد  236نةوع

من اهلائمةات النباتيةة بينما حدث نقص فى عدد االجناس عن املو م السابق (  66جنسا).



كانةت السةيادة للدةاتومات  62نوعةا ننتمةت نلةى  26جنة

بنسبةة  % 23.26بقيمه عددةه x 7668.6

 623وحةدة/لةل .وبلل زادت القيمه العددةه وعدد االنواع وكلل النسبه امل وةه عن املو م السابق (شتا
 )7326اللى رصةد  66نوعةا ننتمةت نلةى  29جنة

بنسبةة  % 86.96بقيمه عددةه 23x 992.8
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وحةدة/لةل لشتا  7326وتلتها للطحالب اخلضيا  %72.62بالنسبةة للمجمةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة
حي

جل  68نوعا منتميه اىل  22جنسا وبقيمه عددةه 623 x 926.6وحةدة/لةل وبلل زادت القيمه

العددةه بينما قلت النسبه امل وةه عن الفرصل السابق اللى حقق نسبه  %67.82بالنسبةة للمجمةوع ال لةى
جل  68نوعا منتميه اىل  26جنسا وبقيمه عددةه 623 x 636.2وحةدة/لةل.

للهائمةات النباتيةة حي

و جلت اإلةوجلينات  28نوعا منتميه اىل 7جن
اما الطحالةب الزرقا املخضيه

()%3.62بقيمه عددةه 623 x 78.2وحةدة/لةل.

جةلت  28نوعةا منتميةة نلةى  22جن

ال لةى للهائمةات النباتيةة وب ثافه عددةه  623 x 73.2وحةدة/لةل.

بنسبة  % 3.86بالنسبةة للمجمةوع

تياوحةت ال ثافةة العةددةةة للهائمةات النباتيةة بيةن 623 x 2236.8وحةدة/لةل و 623x 229.8وحةدة/لةل.
كةاا متو ةد اإلنتاجيةة للهائمةات النباتيةة فى البحةرية  623x 6637.7وحةدة/لةل.

اهلائمات احليوانية

وقد أظهيت النتائمل أا أعلي ننتاجية للهائمات احليوانية

6

جلت كثافة عددةة قدرها  623x 996كائن  /مل

بينما أقل ننتاجية للهائمات احليوانية جلت ( 623x 62كائن  /مل.)6
من ناحية اللكيب النوعي للهائمات احليوانية فقد

حيوانية هم -:األوليات )(Protozoa

جلت يف البحرية خال

الدةداا )(Nematoda

العجليات الدوارة )(Rotifera

) (Ostracodaمتفيعات القيوا ) (Cladoceraجمدافيات األرجل ).(Copepoda
وقد

مو م اليبيع

ادت جمموعة العجليات الدوارة ) (Rotiferaجمتمع اهلائمات احليوانية يف البحرية حي

تة جمموعات
الرصدفيات

ش لت نسبة

 % 82.66من جمموع ال ثافة العددةة ال لية للهائمات احليوانية تلتها جمموعة جمدافيات األرجل )(Copepoda

ثم متفيعات القيوا ) (Cladoceraثم الرصدفيات ) (Ostracodaبنسب قدرها  % 2.32 % 23.66 % 29.66علي
التوايل بينما تواجدت جمموعة األوليات ) (Protozoaالدةداا ) (Nematodaبنسب ض يلة % 3.87 % 3.73

علي التوايل .ومن املالحظات اهلامة وجود جمموعة الدةداا ) (Free living nematodsوتعترب هله اجملموعة أحد
دالالت علي التلوث العضوي الناتمل عن الرصيف الرصحي املنزيل .وقد مثل جمتمع اهلائمات احليوانية يف حبرية

ندكو خال

مو م اليبيع  26جن

تنتمي غالبيتها نيل جمموعة العجليات الدوارة ( 2أجناس) .وقد مثلت

جمموعة األوليات ) (Protozoaبثالثة أجناس هم Favella, Paramecium and Vasicola :بينهم أحد األجناس
ةنتمي نيل البي ة البحيةة وهو جن

 .Favellaكما مثلت جمدافيات األرجل ) (Copepodaأةضا بثالثة أجناس

هم . Acanthocyclops, Nitocera and Thermocyclops :بينما مثلت جمموعة متفيعات القيوا )(Cladocera
جبن

واحد فقد هو  .Moinaكما تب

شيوع أجناس  Brachionus, Filinia and Polyarthraمن جمموعة

العجليات الدواره) (Rotiferaيف معظم احملطات بالبحرية .
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احليوانات القاعيةة

أ في حتليل ر وبيات القاع اجملموعة من احملطات املختلفة فى حبرية ادكو عن تواجد 22نوعا من أحيا القاع احلية

ممثلة لة  6جمموعات  .شغلت جمموعة القشيةات  Crustaceaواملمثلة بة  6أنواع امليكز األو فى جمموع كثافة
أفيادها ( 6862كائن/م )7مقارنة باجملموعات األخيى وكونت نسبة  %67.2من النسبة ال لية جملاميع أحيا القاع
بالبحرية ةليها فى تيتيب ال ثافة كل من جمموعىت الدةداا عدزة األشواك (Oligochaetaنوعاا) واحلشيات

 Insectaممثلة بالطور الريقى  626(Chironomus larvaeو  776كائن/م 7على اللتيب) وشاركا بنسبة  23.2و
%6.2

على اللتيب

واخنفضت كثافة كل من البطنقدميات Gastropodaوذات املرصياع

 Bivalviaمن

اليخوةات كثريا ( 62و  2كائن/م 7على اللتيب) وشاركا بنسبة  2.6و  %3.7ومثل كل منهما بة  6أنواع ونوع

واحد على اللتيب .

النباتات املائية

و النبةةات القةةائم

حمطةةة  :2انتشةةي ورد النيةةل الطةةافى
والنباتةةات املغمةةورة خنشةةو

احملطةةات  7و  :2رصةةد ورد النيةةل
و حامو املا صنف

و النبات القائم

حمطة  :6تواجدت النباتات الطافية ورد النيةل
النباتات املغمةورة خنشةو

احلةةوت

و عةدس املةا صةنف
و احلةامو

احلةوت

و
و النبةات

القائم
و القائم

حمطة  :6رصد ورد النيل الطافى و املغمور حامو املا

احلوت و احلامو من نف

حمطة  :8جلت النباتات ورد النيل الطافى و خنشو
القائم البوص
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الرصنف السابق ذكيه و النبات

