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قطاع نوعية البيئة
اإلدارة املركزية لنوعية املياه

ملخص
نتائج الرحلة احلقلية الثالثة " فرباير " 1025
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
" حبرية إدكو "

1

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
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(م خل و مرصيف للمزارع السم ية)
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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

مبتو د عام ( 76.69درجة م وةة).

الشفافية -:

تياوحت قيم الشفافية ب

ُ
أقل قيمة (26درجة م وةة) بينما جلت أعلى قيمة (83درجة م وةةة)

( 26 – 27.93م ) .مبتو د عام  26.92م.

امللوحة-:

امللوحة يف حبرية ادكو قليلة على العموم ولي

تياوحت درجة امللوحة ب

هناك تفاوت واضح يف درجة امللوحة ب

( 6.73 –2.69جم  /لل ) مبتو د عام  2.96جم  /لل.

احملطةات املختلفةة حية

درجة التوصيل ال هيبي-:

تياوحت قيم التوصيل ال هيبي ب ( 6.23 – 7.67مللي يمن /م) مبتو د عام يف البحرية  6.77مللي
يمن /م.

األس االةدروجيني-:

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

الطبيعية وتياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البحرية ب ( (9.62 – 6مبتو د عام .6.82

األكسج

اللائب-:

أوضحت نتائمل الدرا ة احلالية أا قيم األكسيج

كانةت يف املعةدالت

اللائب يف البحرية تتوزع توزةعةا غةري منتظمةات وتياوحةت بة

( 22.26 – 3.67مليجيام/لل) مبتو د عام للبحرية  9.36مليجيام/لل.

األكسيج

احليوي املمتص (-:)BOD

تياوحت قيم األكسيج

األكسچ

املستهل حيوةا ب

ال يميائي املستهل (-:)COD

تياوحةةت قةةيم األكسةةيج
(778.32مليجيام/لل).

( 766 -9.38مليجيام/لل) مبتو د عام ( 27.88مليجيام/لل).

املسةةتهل كيميائيةةا بة

 699.99 -222.66مليجةةيام/لةةل) مبتو ةةد عةةام يف البحةةرية

ال ربةتيدات -:

مل ةتم تسجيل أي تيكيزات لل ربةتيدات يف البحرية.

ال لورفيل-أ املواد العالقة ال لية -:

 تياور قيم ال لوروفيل -أ ب  223.66 -26.66مي يو جيام  /للكلوروفيل مبتو د عام للبحرية 68.66مي يو
جيام /للكلوروفيل.

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت ب
69.29مليجيام/لل .

77.63ةة 86.63مليجيام/لل

3

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


تياوحت قيم األمونيا ب



تياوحت قيم النيلةت ب



تياوحت قيم النلات ب

 3.38مليجيام  /لل نيلوج

للبحرية  7.32مليجيام  /لل نيلوج .

 /لل نيلوج


وبالنسبه للنيلوج

نيلوج ) فى ح

و  6.72مليجيام  /لل نيلوج

 23.86مي يوجيام  /لل و  279.69مي يوجيام  /لل نيلوج

للبحرية  86.67مي يوجيام /لل نيلوج
.

ال لى).

.

 3.732 – 3.376مليجيام  /لل نيلوج

ومبتو د عام
مبتو د عام

مبتو د عام للبحرية 3.369مليجيام

ال لى فقد فقد أشارت التحاليل أا أقل تيكيز للنيلوج

ال لى ( 6.63مليجيام  /لل

كاا أكثيها تيكيز ( 26.26مليجيام  /لل نيلوج ) مبتو د عام للبحرية 9.63

مليجيام  /لل نيلوج .

الفةو ةفور ( الفو فات الفعا وال لى) -:

أوضحت القيا ات أا أقل تيكيز للفو فور الفعا ( 62.23مي يوجيام  /للفو فور) فى ح

كاا أعلى تيكيز

(866.27مي يوجيام  /للفو فور ) مبتو د عام للبحرية 666.28مي يوجيام  /للفو فور للفو فور الفعا .
كما أوضحت القيا ات أا أقل تيكيز للفو فور ال لى (626.26مي يوجيام  /للفو فور) فى ح

كاا أعلى

تيكيز ( 2867.86مي يوجيام  /للفو فور ) مبتو د عام للبحرية  2293.32مي يوجيام  /للفو فور

للفو فور ال لى.

السلي ات الفعالة -:

تياوحت قيم السلي ات ب

الفلزات الثقيلة:

3.38و  6.62مليجيام  /لل لي ا مبتو د عام للبحرية 2.92مليجيام  /لل لي ا.



تياور

تيكيز

احلدةد



تياور

تيكيز

املنجنيز



تياور تيكيز النحاس

ما

(96.766مي يوجيام/لل).
(22.262مي يوجيام/لل).
(28.228مي يوجيام/لل).



تياور تيكيز الزن



تياور تيكيز ال يوم ما ب

مي يوجيام/لل).

ب

ما
ما

ما ب

ب
ب

(66.698

–

72.626مي يوجيام/لل)

–  77.977مي يوجيام/لل)

مبتو د

عام

للبحرية

مبتو د عام

للبحرية

مبتو د

–  66.862مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (66.692

(9.229 –6.963مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 8.368مي يوجيام/لل).




تياور تيكيز ال ادميوم ما ب

(3.666مي يوجيام/لل).

(6.626
(9.632

تياور تيكيز الني ل ما ب

مي يوجيام/لل).

(262.683-66.966مي يوجيام/لل)

عام

للبحرية

(7.886

 26.366مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (8.366 3.682 -مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية

(3.666
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تياور تيكيز اليصاص ما ب

(76.266مي يوجيام/لل).


تياور تيكيز الزئبق ما ب

مي يوجيام/لل).

( 66.223 – 6.667مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية

(3.2662 – 3.3362مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (3.3676

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

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsماب
مبتو د عام للبحرية ( 6.382نانوجيام/لل).

 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما ب
(2.666نانوجيام/لل).

( 2.266 – 2.326نانوجيام/لل) مبتو د عام

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

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

مبتو د عام ( 3.66مي يوجيام/لل).

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

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات
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( 6.626 – 7.628نانوجيام/لل)

(2.67 – 3.83مي يوجيام/لل)









اهلائمات احليوانية
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احليوانات القاعيةة

النباتات املائية
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