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ملخص
نتائج الرحلة احلقلية الثانية " نوفمرب " 3102
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

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
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نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية ندكو ب

م وةة) مبتو د عام ( 72.8درجة م وةة).

الشفافية -:

تياوحت قيم الشفافية ب

ُ
أقل قيمة (  72.2درجة م وةة) بينما جلت أعلةى قيمةة ( 77.6درجةة

(  63 – 26م ) .مبتو د عام  72.2م.

امللوحة -:

امللوحة يف حبرية ادكو قليلة على العموم ولي

تياوحت درجة امللوحة ب

هناك تفاوت واضح يف درجة امللوحة ب

( 6.36 – 3.68جم  /لل ) مبتو د عام  2.62جم  /لل.

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياوحت قيم التوصةيل ال هيبةي بة
يمن /م.

احملطةات املختلفةة حية

( 6.86 – 2.2مللةي ةيمن /ةم) مبتو ةد عةام يف البحةرية  7.67مللةي

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 (  )6.26 – 2.92مبتو د عام .6.6

األكسج

اللائب -:

أوضحت نتائمل الدرا ة احلالية أا قيم األكسيج

اللائب يف البحرية تتوزع توزةعةا غةري منتظمةات وتياوحةت بة

( 26.9 – 6.2مليجيام/لل) مبتو د عام للبحرية  9.76مليجيام/لل.

األكسيج

املستهل حيوةا (-: )BOD

األكسچ

املستهل كيميائيا (-: )COD

تياوحت قيم األكسيج

املستهل حيوةا ب

تياوحةةت قةةيم األكسةةيج
(222.66مليجيام/لل).

( 63.98 – 23.96مليجيام/لل) مبتو د عام ( 29.39مليجيام/لل).

املسةةتهل كيميائيةةا بةة

( 768 – 66.66مليجةةيام/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
مي يو جيام /للكلوروفيل.

(  262.7 – 6.2مي يو جيام  /للكلوروفيل ) مبتو د عام للبحرية 66.66

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت ب
مليجيام/لل .

(  233.2 – 62.66مليجيام/لل )

املغةلةات -:
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مبتو د عام للبحرية 83.2

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
(  3.72 – 3.32مليجيام  /لل نيلوج



تياوحت قيم األمونيا ب



تياوحت قيم النيلةت ب



تياوحت قيم النلات ب

لل نيلوج .

مي يوجيام /لل نيلوج
مليجيام  /لل نيلوج


وبالنسبه للنيلوج

نيلوج ) فى ح
 /لل نيلوج .

.

) مبتو د عام للبحرية  3.38مليجيام /

(  262.62 – 3.66مي يوجيام  /لل نيلوج

(  3.626 - 3.336مليجيام  /لل نيلوج

.

ال لى).

) مبتو د عام للبحرية 87.26
)

ال لى فقد فقد أشارت التحاليل أا أقل تيكيز للنيلوج

مبتو د عام للبحرية 3.236
ال لى ( 7.26مليجيام  /لل

كاا أكثيها تيكيز ( 6.32مليجيام  /لل نيلوج ) مبتو د عام للبحرية  7.62مليجيام

الفةو ةفور ( الفو فات الفعا وال لى) -:

أوضحت القيا ات أا أقل تيكيز للفو فور الفعا ( 66.68مي يوجيام  /للفو فور) فى ح

كاا أعلى تيكيز

(  767.2مي يوجيام  /للفو فور ) مبتو د عام للبحرية  269.66مي يوجيام  /للفو فور للفو فور الفعا .
كما أوضحت القيا ات أا أقل تيكيز للفو فور ال لى ( 622.22مي يوجيام  /للفو فور) فى ح

كاا أعلى

تيكيز (  286.6مي يوجيام  /للفو فور ) مبتو د عام للبحرية  666.66مي يوجيام  /للفو فور للفو فور
ال لى.

السلي ات الفعالة -:

تياوحت قيم السةلي ات بة
لل لي ا.

الفلزات الثقيلة:










تياور تيكيز احلدةد ما ب

تياور تيكيز املنجنيز ما ب
تياور تيكيز النحاس ما ب
تياور تيكيز الزن ما ب

تياور تيكيز ال يوم ما ب

تياور تيكيز الني ل ما ب

(  7.66 – 2.36مليجةيام  /لل ةلي ا ) مبتو ةد عةام للبحةرية  2.89مليجةيام /

( 262 - 68.2مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 28مي يوجيام/لل).

( 22.2 – 6.26مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 22.78مي يوجيام/لل).

( 76.6 – 6.8مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 28.6مي يوجيام/لل).

( 29.6 – 77.9مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 66.7مي يوجيام/لل).
( 8.7 – 6مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 6.2مي يوجيام/لل).

( 23.9 - 6.7مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 8.6مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال ادميوم ما ب
تياور تيكيز اليصاص ما ب
تياور تيكيز الزئبق ما ب

( 6.2 - 3.77مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 3.92مي يوجيام/لل).

( 26.2 – 6.7مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية (26.6مي يوجيام/لل).

(3.786 – 3.336مي يوجيام/لل) مبتو د عام للبحرية ( 3.226مي يوجيام/لل).

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

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsماب
مبتو د عام للبحرية ( 8.66نانوجيام/لل).
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( 6.66 – 6.376نانوجيام/لل)

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

( 7.87 – 2.28نانوجيام/لل) مبتو د عام (7.32

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

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

مي يوجيام/لل) مبتو د عام ( 3.79مي يوجيام/لل).

(3.28 – 3.27

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

تعترب حبرية ندكو خزاا ملياه الرصيف امللوثة باملخلفات اآلدمية فهى تستقبل مياه املرصةارف الزراعيةة وبنةا ا عليةه

وعند تطبيق معيار جودة

) املياه فت وا النتائمل كاالتى -:

 - 2من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتيجة تعةاملهم مةع امليةاه وعنةد تطبيةق معيةار
جودة املياه امللكورة عاليه وجةد أا اعةداد الب لةةا املشةار نليهةا تتعةدد احلةدود املسةمور بهةا يف ةبع

حمطات ( )9 6 2 8 6 7 2رقم ( 2بةاب زةتةوا) رقةم ( 7بةاب زةتةوا) ورقةم ( 6قةيا دةةاب) ورقةم 8

(مرصب مرصيف اخلريد) ورقم ( 2باب حيب -جنوب الطيةق الدوىل) ورقم ( 6مشا الطيةق الدوىل) ورقم

( 9البوغاز) وتعتربملوثة بينما فى احملطات رقم ( 6النجعة) ورقم ( 6الربكة) فإا اعداد الب لةا كانت فةى
احلدود املسمور بها ألنها بعيدة عن مرصبات املرصارف فى هلا الوقت من السنة (نوفمرب .)7326

 - 7فى ميابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلها) فة ا اعةداد الب تريةةا املشةار نليهةا ةفةوق احلةد
املسمور به يف مجيع احملطات مت ثية مبياه املرصارف امللوثة فى هلا الوقت من السنة (نوفمرب .)7326

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات

 رصةدت البحةرية خال خيةف  7326عدد  227نةوع من اهلائمةات النباتيةة الةىت ننتمةةت نلةةى  67جةن

منتميه اىل  6جماميةع وبلل زادت عن املو م السابق اللد رصةد  236نةوع من اهلائمةات النباتيةة الةةىت
ننتمةت نلةى  62منتميه اىل  6جماميةع.

 كانةت السةيادة للطحالب اخلضيا  68نوعةا ننتمةت نلةى  26جنة

بنسبةة  % 86.76بقيمه عددةةه 623.3

623وحةدة/لةل وتلتها الدةاتومات  %72.26بالنسبةة للمجمةوع ال لةى للهائمةات النباتيةة حية

 66نوعا منتميه اىل  22جنسا وبقيمه عددةه  623 773.6وحةدة/لةل.

 اما الطحالةب الزرقا املخضيه جةلت 26نوعةا منتميةة نلةى 22جةن
ال لةى للهائمةات النباتيةة وب ثافه عددةه  623 68.6وحةدة/لةل.

ةجل

بنسةبة  % 6.8بالنسبةةة للمجمةةوع

 و اإلةوجلينات  22نوعا منتميه اىل  6اجناس ( )%7.9و ةجلت الطحالةةب ثنائيةةة السةةوط أقةل نسةبه 3.6
%حي

جل  6انواع انتمت اىل  6اجناس.

 كانت السياده من الطحالب اخلضيا للة
بنسةةبة  %26.86وبسةةيادة
 6.69%و بسةةيادة

وبنسةةبة  %6.26و

للهائمات النباتيه للبحريه.

5

 66.9%و

( 2أنةواع )

( 6أنةةواع ) بنسةةبة

( )% 6.78بالنسةةبه للمجمةةوع ال لةةى

 ومةن الةدةاتومات ةادت الةة
و

()%23.29

( )%27.22و

(  9انواع ) بنسبة  %6.66بالنسبه للمجموع ال لى للهائمات النباتيه للبحريه.

 تياوحةت ال ثافةة العةددةةة للهائمةات النباتيةة بيةن  623 2686.6وحةدة/لةل و 623 63.6وحةدة/لةل .
 كةاا متو ةد اإلنتاجيةة للهائمةات النباتيةة فى البحةرية 623 296.6وحةدة/لةل

اهلائمات احليوانية

وقد أظهيت النتائمل أا أعلى ننتاجية للهائمات احليوانية جلت يف احملطةة رقةم  6والتةي متثةل النجعةة (جمةيد

لالنتقا ب

مشا وجنوب البحرية) ب ثافة عددةة قدرها  623 2963كائن/مل 6تليها احملطةة رقةم  7والةىت متثةل

م خل ومرصيف للمزارع السم ية ب ثافةة عددةةة قةدرها 2666
احليوانية جلت يف احملطة رقم  8حي

 623كةائن /مةل 6بينمةا أقةل ننتاجيةة للهائمةات

مرصب مرصيف اخلريي ( 623 677كائن/مل.)6

من ناحية اللكيب النوعي للهائمات احليوانية فقةد ةجلت يف البحةرية خةال مو ةم اخليةةف ةتة جمموعةات
حيوانية هم :األوليات (
متفيعات القيوا (

) الدةداا (

) العجليات الدوارة (

) جمدافيات األرجل (

جمتمع اهلائمات احليوانية يف البحرية حي

) الرصدفيات (

) .وقد ادت جمموعة العجليات الةدوارة (

) ثةم جمموعةة الرصةدفيات (

 %6.97 %2.26على التوايل بينما تواجدت اجملموعات األخةيد بنسةب ضة يلة تياوحةت بة
املالحظات اهلامة وجود ةيقات الدودة ال بدةة (

 %2.62 %3.62ومةن

) يف احملطةات ارقةام  2 8 6 6 7وتعتةرب هةله

اجملموعة احد دالالت التلوث العضوي الناتمل عن الرصيف الرصحي املنزيل.

وقد مثل جمتمع اهلائمات احليوانية يف حبرية ندكو خال مو م اخليةف  22جن

العجليات الةدوارة ( 23أجنةاس) .وقةد مثلةت جمموعةة األوليةات (
 .كلل مثلت جمموعة متفيعات القيوا (

كما تب

) بنسةبة قةدرها

) يف احملطة رقةم ( 2م خةل ومرصةيف للمةزارع

السم ية) .كما تواجدت جمموعة الدةداا (

شيوع اجناس

)

ش لت نسبة  %66.83من جمموع ال ثافة العددةةة ال ليةة للهائمةات

احليوانية تلتها جمموعةة جمةدافيات األرجةل (

جمموعة جمدافيات األرجل (

)

) بثالثة اجناس هةم:

احملطات بالبحرية .

) جبنس

تنتمي غالبيتهةا نىل جمموعةة

) جبنسة

هما

همةا:

من جمموعة العجليات الدوارة (

بينمةا مثلةت
.

) يف مجيع

احليوانات القاعيةة

 أظهةي لليةل ر ةوبيات قةاع البحةرية عةن تواجةد  9أنةواع مةن أحيةا القةاع احليةةت ممثلةة لةة  6جمموعةةات
وهى:الدةداا عدزة األشواك

(نوعةاا) والقشةيةات

ممثلة بالطور الريقى وأخريا  6أنواع من جمموعة البطنقدميات

 شاركت جمموعة البطنقدميات ب على كثافة ب

( 6أنةواع) واحلشةيات
من اليخوةات.

جمتمع أحيا القةاعفى البحةرية ( 6932كةائن/م)7ت وصةلت

نسبتها نىل %66.9ةليهةا جمموعةة القشةيةات ( 7693كةائن/م )7بنسةبة  %.69واخنفضةت كثافةة جممةوعىت
الدةداا عدزة األشواك واحلشيات نىل أقل القةيم ( 263و  23كةائن/م 7علةى اللتيةب)ت وبنسةبة  2.2و %3.7

على اللتيب.
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 متيزت حمطات البحرية بإخنفاض واضح فى التنوع احليود ألحيا القاعت حية
( 2و  )7وتةياور اللكيةب النةوعى مةاب

( )6وأقلها نوعةاا بةاحملطت

اختفائها متاما باحملطة (.)6

كةاا أكثيهةا  6أنةواع باحملطةة

 6و  6أنةواع باحملطةات األخةيد مةع

 باليغم من اخنفةاض اللكيةب النةوعى ألحيةا القةاع باحملطةات املختلفةة نال أا معظةم األنةواع املسةجلة فيهةا
تواجدت ب ثافات عالية وكاا لبعضهم األثي األكرب فةى رفةع ال ثافةة ال ليةة بهةله احملطةات .ةجل النوعةاا
و

 7322كائن/م )7على اللتيب ةليهما النوع
السابق

أعلةةى متو ةةد كثافةةة بة

 682كائن/م .7تياور متو د كثافة أحيا القاع األخيد ماب

أحيةةا القةةاع بةةالبحرية ( 6263و

ول ةن ب ثافةة أقةل كثةريا مةن النةوع
 6و  262كائن/م.7

 أظهيت مجيع احملطات زةادة واضحة فى ال ثافة ال لية ألحيا القاعت با ةتثنا احملطةة ( )2األقةل فةى ال ثافةة
ال لية ( 263كائن/م )7بينما كانت احملطة ( )6هى األعلى فى ال ثافة ال لية ألحيةا القةاع ( 66793كةائن/م)7

ةليها احملطة ( )9وب ثافة كلية  6633كائن/م .7تيجةع الزةةادة فةى ال ثافةة ال ليةة بةاحملطت
الزةادة فى كثافة النةوع

السةابقت

نىل

مةن البطنقةدميات مسةجال أعلةى كثافةة لةه باحملطةة ()6

وةليها احملطة ( )9ووصلت نىل  76733و  6623كةائن/م 7وشةارك بنسةبة  26.9و  %26.6مةن نسةبته ال ليةة
بالبحرية على اللتيب وبنسبة  66.7و  %96.6ب ل حمطة علةى اللتيةب .نضةافة نىل ظهةور نةوع

باحملطة ( )6ب ثافات عالية وهمةا:
للنوع األو

و

يخةيةن

مةع مالحظةة أا أعلةى كثافةة

جلت بهةله احملطةة ( 27933كةائن/م )7وشةارك بنسةبة  %22.2مةن نسةبته ال ليةة بةالبحرية

وبنسبة  %79.6من نسبة أحيا القاع باحملطة أما النوع الثانى مل ةظهي نال بهله احملطة فقةد وشةارك بنسةبة
 %22.6ب

أحيا القاع باحملطة .أةضا كانت الزةادة فى كثافةة النةوع األو (

اليئيسى فى رفع ال ثافة ال لية ألحيا القاع باحملطت
باحملطة ونىل النوع

و

وعادت نىل النوع

علةةى اللتيةةب ونىل النةةوع

( 2و )7وشارك بنسبة  93.9و  %68.6بة

فى احملطة ( )6وشةارك بنسةبة  %98بة

) هةى السةبب
أحيةا القةاع

أحيةا القةاع باحملطةة

باحملطة ( )6وشةاركا بالنسةب  66.6و %68.8

تنضةةافة نىل النةةوع

وكونا نسبة  66.7و .%66

باحملطةةة ()8

 نستنتمل مما بق أا البحرية تعانى نقرصا واضحا فى تنوع أحيا القاع املسجلة مما ةةؤثي علةى بةاقى األحيةا
األخيد املتواجدة فيها حي

أنها الغلا اليئيسى للعدةةد مةن هةله األحيةا ت وهةلا ةةنع

بالسلب على املخزوا السم ى بالبحرية.

النباتات املائية

حمطة  :2تواجد نوع من الربدد و هو

و أةضا العشب

حمطة  :7رصد ورد النيل الطافى

حمطة  :6رصدت النباتات القائمةة الةربدد مةن صةنف

و العشب

النبات املغمور خنشوش احلوت

حمطة  :6اد ورد النيل مبفيده
حمطة  :8تواجد الربدد

فةى النهاةةة

و أةضا العشب

حمطةة  :2تواجةدت النباتةات املغمةورة خنشةوش احلةوت
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و أةضةا العشةب

و النبات الطافى ورد النيل

و حةامو املةا صةنف

و

و العشب القائم

تواجدت النباتات القائمة مثل نوع من الربدد

برصةورة

ملحوظة فى معظم احملطات لت االختبار فى خيةف  7326فى حبرية ادكو و هله النباتةات تتواجةد دائمةا علةى
ضفاف البحريات و هى لميها من التاكل .و مع ذل كاا التنوع النباتى ضعيفا جةدا .و هةله النباتةات رصةدت

فى مرصارف املزارع السم ية (حمطة  2و  )7و مرصيف اخلريد و معه أةضا انتشي ورد النيل .كما تواجدت النباتةات
و احلامو صنف

املغمورة الدالة على التلوث مثل خنشوش احلوت

جنوب الطيةق الدوىل .عامة كاا التنوع النباتى ضعيفا و الزا التلوث مستميا.
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