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مقدمة  
  ترجع األىمية االقتصادية لبحيرات مصر الشمالية إلى كونيا مصدرًا لمثروة السمكية ، والتى قدرت  

من إنتاج مصر من األسماك ، ىذا باإلضافة إلى كونيا مصدرًا  % 10,8 بنحو  2010فى عام 
غير أن ىذه البحيرات أصابيا التدىور .أساسيا إلنتاج ممح الطعام بما لو من استخدامات مختمفة 

البيئى الذى انعكست نتائجو السمبية عمى رصيدىا من الثروة السمكية وبالتالى إنتاجيا السمكى كمًا 
. ونوعًا 

 2000 آالف طن عام 10 ومن بين ىذه البحيرات بحيرة إدكو ، التى انخفض إنتاجيا السمكى من 
. فى عشرة أعوام وىى نسبة كبيرة  % 37 بنسبة تبمغ 2010 طنًا عمى 6208إلى 

ويعد رصد التغيرات الجغرافية التى اصابت بحيرة إدكو أمرًا ضروريًا لتحديد نتائجو ، و التباع نيج 
جديد فى التعامل مع الواقع الراىن إما بإزالة ما لحق بالبحيرة من تغيير بيئى والقضاء عمى أسبابو أو 

. التعامل مع الواقع كما أصبح بما يحقق االستغالل األفضل حاليًا  ومستقباًل 
منطقة الدراسة  

 كيمومترًا 40  تقع بحيرة إدكو عمى الساحل الشمالى لمدلتا المصرية من البحر المتوسط عمى بعد 
دكو بمحافظة البحيرة . من مدينة اإلسكندرية  . وتخضع إداريًا لمراكز كفر الدوار وأبو حمص وا 

 كيمومتر و بعرض 2وتتصل بالبحر المتوسط عن طريق بوغاز المعدية وىو عبارة عن فتحة بطول 
ويحد البحيرة من الشمال ترعة إدكو العمومية ، وشرقًا .  مترًا متصمة بالبحر1,5 مترًا بعمق 20

مصرف إدكو الخيرى ، وجنوبا مصرف محيط إدكو الشرقى ، ومصرف محيط إدكو الغربى ، وغربًا 
وتقع . مصرف و ترعة مفيض الكانوبية وزمام ناحية كوم الطرفاية التابعة إداريًا لمركز كفر الدوار 

  30ْ  23َ   ، 30ْ   08َ  شماال ، وخطى طول 31  18َ  ، 31ْ  10َفمكيا بين دائرتى عرض  
( . 1 )شرقًا شكل رقم 

كيرلس ،  )1957 ألف فدان عام 48وقد أوضحت تمك الدراسة تقمص مسطح البحيرة  من حوالى 
 30,34، إلى نحو ( 1984تصنيف مرئية عام  ) 1984 ألف فدان عام 32إلى نحو  ( 1957

خرائط  ) 2012 ألف فدان عام 30,31، ثم ( 2005تصنيف مرئية عام  ) 2005ألف فدان عام 
Google Earth)  وذلك نتيجة لما تعرضت لو البحيرة من إطماء أجزاء كبيرة  بسبب إنشاء ،

، واستصالح جزء منيا إلى الجنوب من مدينة  مصرف إدكو الخيرى ، ثم مصرف طممبات برسيق
.  إدكو  ، وتحويل أجزاء أخرى إلى مزارع سمكية وجسور ، و سكن وطرق 
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الموقع العام لمنطقة الدراسة بالنسبة لمحافظة البحيرة  ( 1 )شكل رقم 

 
الخرائط الطبوغرافية المصرية  :              المصدر 
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ىدف البحث  
مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية المتالحقة وما يواكبيا من تطور تكنولوجي ، أصبح االعتماد 

من خالل تقنية االستشعار عن بعد ضرورة حتمية  Change Detectionعمى أسموب رصد التغير 
 . (Zhao,2003)تساعد عمى رصد التغيرات فى استخدام األرض بدقة وبشكل منتظم   

 لذا تحاول ىذه الدراسة االستفادة من ىذا األسموب فى رصد التغيرات التى لحقت بكل استخدام 
 بمسطح بحيرة إدكو ، سواء من حيث انكماشو أو اتساع حيزه المكانى أو إعادة Land useأرضى 

. توزيعو الجغرافى 
ومع رصد ىذه التغيرات ، سيتم تحديد آثارىا االقتصادية واالجتماعية والبيئية ، وما إذا كان من 
األفضل اإلبقاء عمى ما حدث من تغير عمى امتداد مسطح البحيرة أم العودة إلى االستخدامات 

. األصمية مع تحمل ما يمكن أن تتسبب فيو ىذه العودة من خسائر ؟ 
: فروض الدراسة 

:-    وتأسيسا عمى أىداف الدراسة ، سوف تقوم الدراسة عمى الفرضيات اآلتية 
تحقق المزارع السمكية عائدًا اقتصاديًا أفضل من الصيد فى مياه البحيرة المفتوحة نتيجة لمتكثيف - 1

 .الزراعى السمكى 

 . تعانى المزارع السمكية من مشاكل بيئية نتيجة التحول الذى لحق بالبيئة الطبيعية لمبحيرة - 2

. تحقق األراضى الزراعية التى تم استصالحيا من البحيرة عائدًا اقتصاديًا أقل من أراضى الدلتا  -3
 . تتعرض المبانى المقامة عمى المساحات المعتدى عمييا من مسطح البحيرة إلى مشكالت - 4

 .األفضل بيئيًا إزالة التعديات التى تمت عمى مسطح البحيرة بكل أشكاليا  -5

 :مصادر البيانات 

:-  ىى مصادر مكممة لبعضيا اعتمد البحث فى الحصول عمى بياناتو عمى عدة   
 . 1990الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسةعام  - 1
  و 1984  لعام  Landsat Thematic Mapper (TM)لممستشعرالمرئيات الفضائية - 2

  بغرض رصد التغير لكل 2005  لعام  Enhanced Thematic Mapper (ETM+)المستشعر
 .عمى حدة استخدام أرضى 

  .2012 لشير مارس عام Google Earthخرائط - 3
 .الزيارات الميدانية لتقييم البيانات الرقمية ميدانيًا - 4
 .الدراسة الميدانية بتوزيع أكثر من نموذج استبيان - 5
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  Methodology الدراسة منيجية -
  Topicalالمنيج الموضوعى  : أوليا:    اعتمدت الدراسة عمى أكثر من منيج بحث جغرافي

Approach المنيج التاريخى  : ثانييا المحدد لمظاىرة موضوع الدراسة ، وHistorical 
Approach لتتبع الظاىرة ورصد ما لحق بيا من تغير  .

 لكشف التغير Direct multi-date classification واعتمد فى ىذا الرصد التاريخى عمى منيج 
Change Detection  لكل استخدام أرضى عمى حدة بمسطح البحيرة ، ببرنامج Erdas 

Imagine الموجو غير أسموب التصنيف  وفق 2005 ، 1984 بعد تصنيف مرئيتى عام
Unsupervised Classification   (Mas,J.F.,1999 )  باعتباره األسموب األنسب لممناطق

 ، حيث من المعروف أن رصد التغير  يحدد االختالفات التى طرأت التى يصعب الوصول إلييا
ثم تم ،    (Singh,1989)عمى الظاىرة موضوع الدراسة من خالل مراقبة ذلك فى أوقات مختمفة 

 لشير Google Earthمقارنة ما تم رصده من تغير ، بالخرائط الحديثة التى تم إعدادىا من خرائط 
  . ARC GIS باالستعانو ببرنامج 2012مارس 

:-  و قام الباحث  بجمع البيانات المكانية وفق الخطوات التالية 
الخرائط الطبوغرافية تم تحديد مسطح البحيرة و الترع والمصارف التى  تحدد ىذا المسطح  من -1

(  . 1)شكل رقم 
 1984 الذى لحق بكل استخدام أرضى فى الفترة بين عام Change Detection رصد التغير -2
وُاعتمد فى ىذا الرصد عمى مرئيتن فضائيتين لعام .   سواء كان تغيرًا موجبًا أو سالبًا 2005، 

 تضمنتا منطقة الدراسة ،  وتم تحميل ىاتين المرئيتن الفضائيتين  بالمجان من 2005 ، 1984
ويظير الجدول التالى  . http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp. موقع 

:- بيانات ىاتين المرئيتين 
 بيانات المرئيتين الفضائيتين ( 1 )جدول 

نوع المستشعر 
Sensor 

Path Row  المنتجProducer 2الدقة المكانية م تاريخ االلتقاط 

Tm( 1984 ) 177 38 USGS 9/11/ 1984 28.5 
Etm (2005) 177 38 USGS 15/5/2005 15.0 

 

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp
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 ARC GIS ،  وباستخدام  برنامج 2012 لعام  Google Earth من الصور الجوية لبرنامج -3 
:- ُرصد التوزيع الجغرافى الحديث لكل استخدام بمسطح البحيرة  ، وشممت ىذه االستخدامات 

المسطح المائى الحالى باعتباره يمثل مناطق الصيد الحر لتحديد ما أصاب ىذا المسطح من - أ
. انكماش 

ن كانت بيئة مناسبة لتكاثر األسماك إال أن - ب النباتات المائية لتحديد توزيعيا الجغرافى ، فيى وا 
. انتشارىا الواسع بالبحيرة يكون عمى حساب المسطح المائى لمبحيرة و يعوق الصيد الحر 

المزارع السمكية وتم حساب مساحتيا ومساحة الجسور والترع والمصارف  الفاصمة بين المزارع - جـ
. و األحواض السمكية 

األراضى الزراعية وتم رصد توزيعيا الجغرافى لتحديد مناطق تركزىا وحساب ما لحق بيا من - د
.  تغير 

مناطق العمران وتوزيعيا الجغرافى ، والطرق والمدقات بداخل البحيرة حيث ىى بدورىا تحتل - ىـ
 .  جزءًا من المسطح المائى لمبحيرة 

:-  وقام الباحث بمعالجة وتحميل البيانات عمى النحو التالى 
:-  المرئيات الفضائية : أوال 

 :  وفق الخطوات اآلتية Erdas Imagineقام الباحث بمعالجة المرئيات الفضائية  ببرنامح 
، المراد 2005 ، 1984من المرئيتين فى العامين منطقة الدراسة  (Subset Image) قص -

 .تصنيفيما 

تصنيف األجزاء المقطوعة من كمتا المرئيتن بأسموب التصنيف غير الموجو  -
Unsupervised Classification  أقرىا  التى ة بيدف التمييز بين االستخدمات الست

الباحث وىى المسطح المائى ، و النباتات المائية ، و المزارع السمكية ، و األراضى 
صور لتصنف  (2)الزراعية ، و العمران ، والطرق والمدقات ، ويوضح الشكل رقم 

 . المرئيتين

بعد االنتياء من التصنف قام الباحث بفصل كل استخدام فى المرئيتين عمى حدة ، وذلك عن - 
 ، ثم فى المرئية الثانية لعام 1984 لالستخدام فى المرئية األولى لعام Recodeطريق إعادة ترميز 

  ومنيا نختار Gis Analysis نختار Image Interpretation، وذلك من  قائمة  2005
Recode و نحدد االستخدام المرغوب فى إعادة ترميزه  ،  فيظير الناتج عمى ىيئة خريطة ، 

 2005، ثم تجرى الخطوات نفسيا فى المرئية الثانية عام 1984توضح توزيع االستخدام فى عام 
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، وبذلك يمكن أن نستدل من 2005فيظير الناتج عمى ىيئة خريطة توضح توزيع االستخدام فى عام 
الخريطتين المنتجتين عمى ما لحق باالستخدام الواحد من تغير فى التوزيع الجغرافى ، ويوضح  شكل 

 بالنسبة لكل استخدام من االستخدمات التى سبق Recodeناتج عممية إعادة الترميز  ( 2 )رقم 
.  تحديدىا 

 2005 , 1984 م الستخدامات مسطح بحيرة إدكو عاRecodeإعادة الترميز  (2 )شكل رقم 

   

 

 ب 

 أ
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  ( 2 )  شكل رقم تابع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج

 د
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   ( 2 )  شكل رقم تابع

  

 Pixelsبعد االنتياء من إعادة الترميز يتم رصد حجم التغير كميا ومكانيا بطرح عدد الخاليا - 
 المحددة لذات االستخدام فى عام Pixels ، من عدد الخاليا 1984المحددة لالستخدام فى عام 

 نختار Interpreterمن قائمة   ، ويتم تسجيل نتائج ىذه العممية فى خريطة جديدة ، وذلك2005
Utilities ثم نختار منيا ، Operators  . 

نتيجة إعادة ترميز االستخدام الواحد لعام : األولى وبذلك أصبح ىناك ثالث خرائط  لكل استخدام ، 
نتيجة طرح عدد  : والثالثة ، 2005نتيجة إعادة ترميز لذات االستخدام لعام  : والثانية ، 1984
 المحددة لذات Pixels ، من عدد الخاليا 1984 المحددة لالستخدام فى عام Pixelsالخاليا 

 . 2005االستخدام فى عام 
  المحدد لالستخدام  Color وبمقارنة الخريطة الثالثة مع الخريطة األولى والثانية اعتمادًا عمى المون 

المطموب ، يمكن تحديد التغير الذى طرأ عمى التوزيع الجغرافى لالستخدام ، فعند ظيور المون 
 وعدم ظيوره فى الخريطة األولى لعام 2005المميز لالستخدام المطموب فى الخريطة الثانية لعام 

، فيذا يعنى أن ىذه المناطق ظير بيا االستخدام ، ويعد تغيرًا إيجابيًا ، وعدم ظيور المون 1984
فى الخريطة  الثانية ، مع ظيوره فى الخريطة االولى يعنى أن االستخدام  اختفى ، ويعد تغيرًا سمبيًا  

.  ، وظيور المون فى الخرائط الثالث يعنى أن االستخدام فى ىذه المناطق لم يطرأ عميو تغيرًا 
و بخصوص التغير الكمى فى المساحات التى لحق بيا تغير ، فيتم حساب المساحات اعتمادًا عمى 

 المميزه لكل لون سواء فى التغير اإليجابى أو السمبى أو المناطق التى لم Pixelsعدد الخاليا 

 ىـ
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مساحات التغير اإليجابى  (3 )ويوضح شكل رقم . يصبيا تغيرًا وذلك وفق الدقة المكانية لكل مرئية 
. والسمبى ، والمساحات التى لم يمحق بيا تغير

  2005 - 1984التغير فى استخدامات مسطح بحيرة إدكو بين عامى  (3 )شكل رقم  
 

 

 

 

 

 

 أ

 ب



11 

 

  (3 )تابع شكل رقم 

  

 

  

 

 

 ج

 د
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  (3 )تابع شكل رقم 

 

 
 Google Earthخرائط :  ثانيا 

  لمتغمب عمى صعوبة عدم توفر مصادر بيانات حديثة  سواء خرائط طبوغرافية أو مرئيات فضائية 
 ، إلعداد خريطة توضح التوزيع 2012 لشير مارس عام  Google Earthبخرائط  ، تم االستعانو 

 Di)األحدث لالستخدامات بمسطح البحيرة وذلك لكون ىذه الخرائط تمثل مصدر لمبيانات الجغرافية 
Martino,2011. )  

الدراسة الميدانية    
تصميم ثالثة نماذج استيبان لالستخدام البشرى بالبحيرة ، والذى يضم االستخدام الزراعى السمكى تم  

، فى محاولة لرصد األبعاد الجغرافية  (1،2،3 )و النباتى و العمرانى ، موضحو فى مالحق أرقام 
 140وقد تم توزيع . ليذه االستخدامات الثالثة لكونيا استخدامات أرضية عمى مسطح البحيرة 

 األراضى الزراعية  خص نموذجًا ، و ي75 المزارع السمكية فييا نموذجًا لمحصر الميدانى ، ويخص
 .  نموذجًا 25 نموذجًا ، فى حين يخص العمران  40

 
 

 ىـ
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الدراسات السابقة  
ثمة دراسات جغرافية واقتصادية وبيئية تيتم بدراسة البحيرات الشمالية إما لكونيا ظاىرة جغرافية 
متغيره تحتاج لمرصد والمتابعة لكشف مظاىر وأسباب التغير ، أو لكونيا موردًا اقتصاديًا متجددًا 

يحتاج لممتابعة وتقييم طرق استغاللو لحمايتو من التدىور ، أو لكونو ظاىرة طبيعية بيئية معرضة 
.    لمتموث 

دراسات جغرافية  : أوال 
  قام بعض الجغرافيين بدراسة بحيرات مصر الشمالية ومن بينيا بحيرة إدكو ، وتنوعت اىتماماتيم 

ومن بين ىذه . فى دراستيم بين البعد الجغرافى االقتصادى واالجتماعى لمبحيرات وصيادييا 
 :- الدراسات 
 بعنوان الجغرافيا الطبيعية واالقتصادية إلقميم بحيرة إدكو 1957دراسة بشرى كيرلس عام  -

 .التى تعرض فييا لبحيرة إدكو لكونيا إحدى المكونات الطبيعية المميزة إلقميميا 
 والتى اىتمت بدراسة بحيرات مصر الشمالية ، ومنيا بحيرة 1960دراسة سعد ممطى  عام  -

 .إدكو 
 عن الثروة السمكية فى مصر والتى تطرق فييا لمثروة 1981دراسة منصور بسيسو عام  -

 .السمكية بالبحيرات الشمالية إنتاجا وتسويقا ، ومنيا بحيرة إدكو 
 وىى دراسة فى الجغرافيا االجتماعية لمجتمع الصيادين فى 1994دراسة منسي الجمل عام  -

 .شمال الدلتا ومن بينيا صيادى بحيرة إدكو 
 ، وىى دراسة جغرافية لمثروة السمكية فى بحيرة إدكو فى 1997دراسة وفيق إبراىيم عام  -

 .بعدىا االقتصادى  
 ، وىى دراسة مقارنة بين بحيرتى إدكو ومريوط وما 1999دراسة نجالء عبد المنعم عام  -

 .طرأ عمييما من تغيرات بيئية 
 والتى اىتمت فى األساس بصيادى بحيرة إدكو ومدى 2000دراسة عبد العظيم أحمد عام  -

 .انعكاس التدىور البيئى لمبحيرة عمييم  اجتماعيا واقتصاديا 
  والتى اىتم فييا بدراسة مشكالت اإلنتاج السمكى 2002دراسة محمد عبد الحميد عام  -

 .  وتسويقو لممزارع السمكية ببحيرة إدكو 
 ، واىتمت بتطور اإلنتاج السمكى فى بحيرات مصر الشمالية ، 2004دراسة منال سعيد  -

 ، والمشكالت التى تعانى منيا تمك البحيرات والممثمة فى 2002 – 1971فى الفترة بين 
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تقمص مساحتيا، و تموثيا، و نقص الزريعة ، ومشكالت الصيد بيا باإلضافة إلى المشكالت 
 . وعرضت لمجيودات الدولة ومؤسساتيا فى تنمية ىذه البحيرات. اإلدارية 

دراسات غير الجغرافية  : ثانيا 
  ثمة كثير من الدراسات االقتصادية التى أجراىا اقتصاديون وبخاصة الزراعيون ،  لممقارنة بين 
العوائد االقتصادية التى يحققيا الصيد فى المناطق الحرة بالبحيرات الشمالية ، ومنيا بحيرة إدكو ، 

:-  ومن ىذه الدراسات . وبين كل من االستزراع السمكى ، وتجفيف البحيرات الستغالليا زراعيًا 
 خطة التوسع الزراعى فى البحيرات 1980درس عثمان الخولى وآخرون فى دراستيم عام  -

الشمالية ، حيث تبين من دراستيم أن االستزراع السمكى يحقق عائدًا أكبر من العائد الذى 
. يحققو الصيد فى مناطق الصيد الحرة ، أو التجفيف بغرض االستغالل الزراعى 

عن مصادر الثروة السمكية من الحوش والسدود وأثرىا عمى 1983بحث مجد البواب عام  -
تنمية البحيرات الشمالية ، وأوصت الدراسة بضرورة القضاء عمى الحوش والسدود كأسموب 

 . صيد مع العمل عمى تطويرىا كمرابى طبيعية 
 بعنوان البحيرات الشمالية بين االستغالل النباتى 1985دراسة معيد التخطيط القومى عام  -

تطبيقًا عمى بحيرة المنزلة ، وأوصت بعدم تجفيف  واالستغالل السمكى، وأجريت ىذه الدراسة
البحيرة لالستغالل النباتى بسبب انخفاض العائد االقتصادى، مع ضرورة تنمية الثروة 

 . السمكية بالبحيرة 
 عن اإلنتاج السمكى ببحيرة إدكو أقرت ضرورة عدم استقطاع 1986عام  Fattouhدراسة  -

 .أجزاء من البحيرة بالتجفيف بغرض االستغالل الزراعى واالىتمام بالبحيرة بيئيا 
 عن الوضع البيئى لمبحيرات الشمالية من خالل ما طرأ من 1993دراسة حامد صالح عام  -

  . 1988- 1964تغير عمى حجم اإلنتاج السمكى كميًا ونوعيًا فى الفترة بين عامى 
 عن الخصائص االقتصادية و االجتماعية فى مصايد 2000ودرس رمضان الشريف عام  -

بحيرة إدكو ، حيث ربط بين تطور اإلنتاج السمكى واألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
 .لصيادى البحيرة 

 كفاءة شباك الصيد وطرقو ببحيرة إدكو ، حيث تبين أن 2005ودرس طو سميمان عام  -
النتشار طرق الصيد المخالفة والشباك المخالفة لممواصفات القانونية أثرًا سمبيًا عمى المخزون 

.  السمكى لمبحيرة كميًا ونوعيًا 
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 :مناقشة لمدراســــة 
  :-   الدراسة الموضوعات اآلتيةتناقشسوف 
 .التغير فى مساحة  مسطح البحيرة  : أوال 
.  مياه البحيرة ونوعية  مصادر: ثانيا 
. النباتات المائية : ثالثا 
  .السمكى االستخدام الزراعى: رابعا 

. االستخدام الزراعي النباتى : خامسا 
. االستخدام العمرانى ، والطرق والجسور : سادسا
 . ما لحق بالبحيرة من تغير والبيئية المترتبة عمى االجتماعية النتائج االقتصادية : سابعا
  . النتائج و التوصيات :ثامنا
التغير فى مساحة مسطح البحيرة  : أوال 

  من تتبع مساحة مسطح البحيرة فى المصادر المختمفة تبين عدم اتفاقيا عمى مساحة ثابتة لو ، ألن 
مسطح البحيرة قديما لم يكن ثابتا بسبب ضحولة قاع البحيرة وانتشار السياحات حول البحيرة مما 

لذا اعتمدت ىذه الدراسة فى حساب  مساحة . جعل ىذا المسطح يتسع وينكمش من موسم إلى آخر 
 ضمت خريطة  ARC GIS  فى برنامج Geodatabaseىذا المسطح عمى  إنشاء قاعدة البيانات 

 ، والمرئية الفضائية 1984، و المرئية الفضائية المصنفة لعام 1957فى دراستو عام  بشرى كيرلس
  ، وتم الحصول عمى مساحة مسطح 2012 عام Google Earth ، وخرائط 2005المصنفة لعام 

ويوضح الجدول التالى ىذه  . ARC GISالبحيرة بعد إعادة رسم ىذه الخرائط داخل برنامج 
.  التغير الذى أصاب مسطح البحيرة خالل الفترة نفسيا  (4)المساحات ، كما يوضح الشكل رقم 

 (فدان ) 2012- 1957مساحة مسطح البحيرة فى الفترة بين عامى  (2)جدول 

 (2) 1984 (1) 1957السنة 
نسبة 
% التغير 

سنويا 
 %2005 (2) 

نسبة 
التغير 
 %

سنويا 
 %2012 (3) 

نسبة 
% التغير 

سنويا 
  %

 0,02 0,12-  30316,1 0,24 5.1-  30352,7 1,3 34.6-  31936,9 48810,7المساحة 
 Google Erath  2012خرائط - 3   2005, 1984المرئيات الفضائية - 2   1957 كيرلس- 1: المصدر 

 

أن ثمة تدىورًا واضحًا فى مساحة مسطح بحيرة  ( 4 )يتبين من الجدول أعاله و الخريطة رقم - 
،  % 37,9 فدانًا فى نصف قرن تقريبا ، بنسبة انخفاض بمغت 18494,6إدكو الذى انخفض نحو 

ن اختمفت نسبة االنخفاض من فترة إلى أخرى  .  وا 
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وىى . سنويا% 1,3،  بنسبة 1984و 1957بمغت أكبر نسبة انخفاض فى الفترة بين عامى - 
الفترة التى نشطت فييا الدولة فى حصر األراضى القابمة لالستصالح فى كل أنحاء البالد لمعمل 

عمى استصالحيا ، وبموجب ىذا االىتمام تم تأسيس الييئة الدائمة الستصالح األراضى وفق القانون 
وقد كان نصيب بحيرة إدكو من خطة االستصالح التى  . ( 1979الزوكة ، ) 1954 لعام 761رقم 

 فدان مقتطعة من مسطح بحيرة إدكو جنوب بمدة إدكو فى األراضى 2700وضعتيا الدولة ، 
وكان الغرض من ىذا المشروع استصالح .  متر 1,0- ، 0,25 –المحصورة بين خطى كنتور 

األرض لتوفير فرص عمل لمشباب حيث ارتفعت معدالت الفقر و البطالة فى ىذه المنطقة ، كما 
 ( . 1979الزوكة ، ). كانت ىذه األجزاء من البحيرة موطن توالد الباعوض الناقل لألمراض 

وكانت المنطقة الثانية المقتطعة من ذات المسطح  ضمن خطة االستصالح منطقة حمق الجمل التى 
 فدانًا وكان اختيار ىذه المنطقة بسبب ضحولة المياه 3081تعد  جزءًا من شرقى البحيرة ، بمساحة 

وبذلك تكون جممة المساحة التى تم استصالحيا من ِقبل الدولة . وانخفاض تكمفة االستصالح 
.  من جممة مسطح البحيرة فى تمك الفترة % 11,8 فدانًا بنسبة 5781

 وقد شجعت عمميات االستصالح التى قامت بيا الدولة بعض األفراد عمى ردم أجزاء من مسطح 
من حجم عينة  % 67,5لحسابيم الخاص وقد أكد ىذا نحو -  كما سوف يتضح فيما بعد –البحيرة 

الدراسة ، حيث أوضح مالكو األراضى أنيا آلت إلييم بالميراث ، و أن انخفاض اإلنتاج مرده إلى 
. كونيا مالحات آى أنيا مستقطعة من المناطق الضحمة لمبحيرة 

تطمب استصالح ىذه المساحات إنشاء عددًا من المصارف العمومية لخدمة المناطق المستصمحة - 
، و الحد من طغيان مياه البحيرة فى حال زيادة مياىيا ، ففى شمال البحيرة ُشق مصرف البوصيمى  
، وشرقيا ُشق مصرف إدكو الخيرى  ، و فى جنوبيا ُشق مصرفى إدكو الشرقى والغربى ، وغربيا 
ٌشق مصرف ومفيض الكانوبية ، ىذه المصارف ىى التى حددت مسطح البحيرة عمى النحو الذى 

 ( .   4 )يوضحو الشكل رقم 
األساسى فى مسطح البحيرة فى شرقيا وجنوبيا بسبب وجود  (التراجع  )حدث االنكماش - 

،  (مصرف إدكو الخيرى ، ومصرفى إدكو الشرقى والغربى  )المصارف العمومية الثالثة الرئيسية 
 عامًا 11وقد واكب ىذا تخمى مصمحة حرس السواحل عن دورىا فى حراسة البحيرات الشمالية لمدة 

خالليا بمعرفة األىالى تجفيف مساحات كبيرة من  تم 1978 وحتى عام 1967ابتداء من عام 
. وبخاصة فى شرق البحيرة ، وتحويميا إلى مناطق سكنية وزراعية ، ووضع اليد عمييا أطراف البحيرة
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 م 2012 / 1957التغير فى مساحة مسطح بحيرة إدكو فى الفترة بين عامى  ( 4 )شكل رقم 

 
 Google Erath  2012خرائط - 3      2005, 1984المرئيات الفضائية - 2    1957 كيرلس- 1:       المصدر 
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منذ حددت ىذه المصارف مسطح البحيرة لم يطرأ تغييرًا واضحًا عمى مسطح البحيرة ، لذا تراجعت - 
. سنويًا % 0,24لتبمغ  ( 2005- 1984)نسبة االنخفاض السنوى لمسطح البحيرة فى الفترة الثانية 

.  سنويًا  % 0,02تراجعت تمك النسبة أكثر لتبمغ  ( 2012 – 2005)وفى الفترة الثالثة 
غير أن ىذا االستقرار النسبى لمسطح البحيرة  ، قابمو تغير كمى و نوعى فى طبيعة استخدام - 

مسطح البحيرة ، حيث تم التحويل فى  استخدام مساحات كبيرة من مسطح البحيرة من كونيا مناطق 
لى استخدام زراعى نباتى و سكنى ىذا التغير فى النظام البيئى . لمصيد الحر إلى مزارع سمكية ، وا 

.  لمبحيرة  انعكس عمى النباتات المائية التى اصبحت تغطى مساحات أكبر من ذات مسطح البحيرة 
  مسطح المياة المفتوحة ببحيرة إدكو: ثانيا 

 أن مساحة مسطح المياه المفتوحة ببحيرة 2012  ذكر  تقرير وزارة الدولة لمشئون البيئة لشير مايو 
ومن دراسة المرئيات الفضائية .  فدانًا 4619,6 ألف مترًا مربعًا بما يوازى 19406إدكو بمغ  

 ، تبين أن المياه المفتوحة بالبحيرة تناقصت خالل تمك الفترة  بنحو 2005 ، 1984المصنفة لعامى 
 2005 فدانًا ، وبمغت فى عام 10467,3 كانت ىذه المساحة 1984 فدانًا ، ففى عام 4237,8

.   فدان 201,8 فدانًا ، بتناقص سنوى بمغ نحو 6229,5نحو 
 4121,7 أن مساحة ىذا المسطح بمغ Google Earthو قدرت ىذه الدراسة اعتمادًا عمى خرائط 

 ، وقد فاق ىذا التناقص 2005 فدان سنويا منذ عام 300، بتناقص سنوى بمغ نحو 2012فدانًا عام 
مما خفض من فرصة الصيد الحر لمصيادين من غير % 50 بنحو 2005- 1984نظيره فى الفترة 

.   مالك ومستأجرى المزارع السمكية ، وينعكس ىذا بالطبع سمبًا عمى اإلنتاج  
التغير فى مساحة مسطح المياة المفتوحة ببحيرة إدكو فى الفترة بين   (3)جدول 

 (فدان ) 2012- 1984عامى 

 (1) 2005 (1) 1984السنة 
نسبة 
التغير 
 %

سنويا 
 (2) 2012 (فدان)

نسبة 
التغير 
 %

سنويا 
 (فدان )

 301,1- 33,8- 4121,7 201,8 40,5- 6229,5 10467,3المساحة 
 Google Erath  2012خرائط - 2    2005, 1984المرئيات الفضائية - 1: المصدر     

أن التناقص فى مساحة ىذه المياه المفتوحة بمغ أقصاه فى القسم الشرقى  (5)ويظير من الشكل رقم 
من البحيرة ، حيث تم تحويل مساحات كبيرة منو إلى مزارع سمكية ، أيضًا تم استصالح مساحات 

 وتحويميا إلى استخدام زراعى ، باإلضافة إلى انتشار النباتات المائية بسبب تدفق المياه العذبة  أخرى
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التغير فى التوزيع الجغرافى لمسطح المياه المفتوحة ببحيرة إدكو  ( 5 )شكل رقم 
 2012- 1984 فى الفترة بين عامى 

 
  Google Erath  2012خرائط -  2         2005 , 1984مرئيات عامى - 1: المصدر         
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التى تمقى بيا المصارف الزراعية الصحية  بالمقارنة بالمنطقة الشمالية الغربية القريبة من بوغاز 
. المعدية 

ذا كان ىذا التغير الكمى فى مساحة المياه المفتوحة  فما ىى مصادر ىذه المياه وما مدى كفاءة  . وا 
نوعيتيا ؟  

 ألف متر 54,6تتصل بحيرة إدكو بالبحر المتوسط عن طريق بوغاز المعدية الذى تبمغ مساحتو 
مربع ، وىو مصدر مياه دائم ومتجدد بالنسبة لمقطاع  الشمالى الغربى لمبحيرة الواقع إلى الشمال من 

الطريق الساحمى الدولى ، أما القطاع الواقع إلى الجنوب من ىذا الطريق فيستقبل مياه المصارف 
توزيع ىذه المصارف وىى البوصيمى  ( 4 )الزراعية المحيطة بالبحيرة ، وقد أوضحت الخريطة رقم 

دكو الخيرى و باب زمزم من الشرق ، ومصرفى محيط إدكو الشرقى والغربى من الجنوب  ، وا 
وجميعيا مصدر لمصرف الزراعى والصحى ، ومصرف وترعة مفيض الكانوبية من الغرب ، 

. باإلضافة إلى تصريف مياه المزارع السمكية المحيطة بالمياه المفتوحة 
ونتيجة ليذه النوعية من المياه قررت وزارة البيئة إجراء زيارات ميدانية ربع سنوية لرصد التغيرات 

 2012وذكر فى التقرير الرابع لشير مايو . النوعية لمياه بحيرات مصر الشمالية ومنيا بحيرة إدكو 
الخاص ببحيرة إدكو أن خصائص مياه البحيرة ال تعد الخصائص المناسبة لمحفاظ عمى الموارد 

السمكية بالبحيرة سواء فى المناطق المفتوحة أو المزارع السمكية باعتبار أن المزارع السمكية تأخذ 
 ( . 2012وزارة الدولة لشئون البيئة ،  )مياىيا من الترع التى شقيا األىالى بين المزارع السمكية 

ودون الدخول فى التفاصيل الفنية لمتقرير سوف نعرض بعض نتائجو النيائية لموقوف عمى مدى 
: - التدىور فى خصائص مياه البحيرة 

:-  الخصائص الييدوكيميائية - 
. وجدت مستويات األكسجين الذائب فى حدود المسموح بو دوليًا - أ

 4) أعمى من المسموح بو دوليا   (لتر/ ممجم / 10,36)وجدت مستويات األكسجين المستيمك - ب
مما يؤكد زيادة حمل المواد العضوية ووجود البكتيريا التى تستيمك األكسجين مما قد  (لتر / ممجم 

.   يصيب األسماك باالختناق والموت 
/ جم  4,1 أن درجة مموحة مياه البحيرة منخفضة عمى العموم بمتوسط سنوى أوضح التقرير- جـ 

. لتر وىى نتيجة طبيعية لكون المصادر األساسية لمياه البحيرة المصارف الزراعية والمزارع السمكية 
و سجمت أعمى درجة مموحة بمياه القطاع الشمالى الغربى لمبحيرة الذى يستقبل مياىو مباشرة من 

لتر ، وىى درجة منخفضة عن درجة مموحة /  جم 10,5بوغاز المعدية حيث بمغت درجة المموحة 
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، مما يوضح مدى تأثير مياه المصارف الزراعية والمزارع  (لتر /  جم 38,5 )مياه البحر المتوسط 
 . السمكية حتى عمى ىذا القطاع من البحيرة 

لتر ، وىى تركيزات مرتفعة حيث /  ميكروجرام 110-43بمغ متوسط تركيزات الكمورفيل بالبحيرة _ د
لتر يعد تركيزًا مرتفعًا ، وذلك بسبب زيادة الصرف الصناعى /  ميكروجرام 5إن زيادة التركيز عن 

. والصحى غير المعالج 
. وجد تركيز النيتروجين العضوى أعمى من المعدالت المسموح بيا عالميًا - ـ ه
لتر ، والمسموح بو عالميا /  ميكروجرام 1285,3 – 599وجدت مركبات الفسفور الكمية بتركيز - و

. لتر ، ويؤكد ارتفاع ىذا التركيز لوجود الصرف الصحى /  ميكروجرام 100 – 25تركيز 
الخصائص الييدوكربونات البترولية  - 

فى القطاع الشمالى الغربى بالبحيرة  (لتر /   ميكروجرام 53,6)تيبن ارتفاع تركيز المموثات البترولية 
، أى القطاع الواقع شمال الطريق الساحمى الدولى الذى تصمو مياه البحر مباشرة عن طريق بوغاز 

 الناتج عن الصرف  الخميج مياه تموثالمعدية المتصل مباشرة بخميج إبى قير ، وذلك بسبب 
 فى لمصانع لمخمفات الكيماويةالقير لألسمدة بإلقاء ى بإو،  راكتا لمورق تاالصناعى ، حيث تقوم شرك

ى القطاع الجنوبى لمبحيرة   فلتر/  ميكروجرام 12,6تركيز ىذه المموثات ، فى حين بمغ ىذا الخميج 
.  جنوب الطريق الدولى وىى فى حدود المستويات العالمية

الخصائص الميكروبيولوجية   - 
عن الحدود المسموح بيا عالميًا وذلك ألن البحيرة تعد مستودعًا لتخزين مياه  ارتفاع أعداد البكتيريا

. الصرف الزراعى و الصحى 
  يتبين من ىذا العرض الموجز لتقرر اإلدارة المركزية لنوعية المياه بوزارة الدولة لشئون البيئة ، أن 
.  كفاءة مياه البحيرة متدنية إلى حد كبير وىذا يؤثر سمبيًا كميًا ونوعيًا عمى المخزون السمكى بالبحيرة

النباتات المائية  : ثالثا 
دكو مكونًا بيئيًا طبيعيًا من المكونات البيئية الطبيعية لمبحيرة إالتى تنتشر ببحيرة  المائيةلنباتات ُتعد ا

، وبالتالى لو مزاياه و ضرورتو ، كما أن لو عيوبو التى غالبا يكون مردىا إلى حدوث خمل بالنظام 
.  البيئى لمبحيرة 

 بعد 1984وبحساب المساحات التى تغطييا النباتات المائية بالبحيرة من المرئية الفضائية لعام 
 7455,7 نحو 2005 فدانًا ، فى حين بمغت ىذه المساحات عام 7452,0تصنيفيا وجد أنيا تبمغ 

وتظير ىذه األرقام أن المساحة المغطاه بالنباتات لم تتغير ، لكن ما حدث أن ىناك تغييرًا . فدانًا 
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 فدانًا ، أى أن كل ماحدث ىو إعادة توزيع 5443.9 فدانًا ، ونقصان بمغ 5547,6بالزيادة بمغ 
.  لممساحات دون أن يحدث تحسن ممحوظ فى خفض المساحات المغطاه بيذه النباتات 

 كانت النباتات تنتشر عمى امتداد مسطح البحيرة 1984أنو فى عام  ( 6 )ويتبين من الخريطة رقم 
 أصبحت كثافة النباتات أوضح بوسط البحيرة جنوب الطريق الساحمى 2005، غير أنو فى عام 

 .الدولى
التغير فى مساحة النبات الطبيعى ببحيرة إدكو فى الفترة بين   ( 4 )جدول 

  (فدان) 2012- 1984عامى 

نسبة  (1) 2005 (1) 1984السنة 
% التغير 

سنويا 
نسبة  (2) 2012 (فدان )

% التغير 
سنويا 

 (فدان  )
 35,5-  3,3-  7206,2-  0,04 7455,0 7452,3المساحة 

 Google Erath  2012خرائط - 2    2005, 1984المرئيات الفضائية - 1: المصدر     

 
ويرجع إعادة التوزيع الجغرافى ليذه النباتات المائية إلى ظيور متغيرات جغرافية جديدة بالبحيرة منيا 

  -:
لتر ، وىى بيئة مناسبة لنمو /  جم 6,6انخفاض درجة مموحة مياه البحيرة لتبمغ فى المتوسط - 1

.  النباتات المائية 
الطريق الساحمى الدولى الذى يمر بالطرف الشمالى الغربى لمبحيرة وبذلك فصل جزئيًا بين - 2

وبين  (لتر  /  جم 10,5درجة المموحة  )القطاع الشمالى الغربى لمبحيرة المتصل ببوغاز المعدية 
، فبعد أن  (لتر / جم  4,1درجة المموحة   )القطاع األكبر من بالبحيرة الواقع جنوب ىذا الطريق 

كانت أجزاء البحيرة متصمة معا بشكل طبيعى دون حواجز ، أصبح االتصال بعد إنشاء ىذا الطريق 
من خالل ثالث فتحات فقط أسفل الكبارى الثالث التى تعبر البحيرة ، ونتج عن ىذا ضعف تيارات 

المياه بيذا القطاع من البحيرة مما يساعد عمى نمو النباتات المائية ، خاصة مع انخفاض درجة 
.  المموحة 

ورود كميات كبيرة من المياه العذبة المموثة مع الصرف الزراعى والصناعى والصحى لمبحيرة ، - 3
باإلضافة إلى صرف المزارع السمكية مياىيا فى المصارف الداخمية بالبحيرة التى تعود مرة أخرى 

. إلى البحيرة عن طريق المصارف الرئيسية 
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التغير فى التوزيع الجغرافى لمنبات الطبيعى ببحيرة إدكو  ( 6 )شكل رقم 
 2012- 1984 فى الفترة بين عامى 

 
 Google Erath  2012خرائط -  2         2005 , 1984مرئيات عامى - 1: المصدر 
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ارتفاع نسبة الغرين أمام مصبات المصارف الزراعية بشرق و وسط البحيرة لتصل نسبتو فى ىذه - 4
، وىى التربة المناسبة لنمو النباتات المائية ، فى حين تبمغ ىذه النسبة  % 79,6المناطق إلى 

بالقطاع الشمالى الغربى لمبحيرة الواقع شمال الطريق الساحمى الدولى أمام البوغاز حيث تزداد % 16
زالة الحبيبات الدقيقة واإلبقاء عمى األحجام الرممية  سرعة تيارات المياه التى تعمل عمى غسل القاع وا 

 ( . 2012وزارة الدولة لشئون البيئة ،  ). والخشنة قميمة المحتوى العضوى 
نباتات ال وتعد . النصف قاعي حسب موقعيا فمنيا السطحي ، والقاعي ، ووتصنف نباتات البحيرة 

 مسؤولة عن كثير من المشاكل التى تعانى منيا البحيرة  وورد النيل- البوص– لييش مثل االسطحية 
:-  ، ومنيا 

 أعدادنفوق و  سمبيًا عمى تكاثر األسماك، فتؤثر تغير صفاتيا مياه البحيرة ، مما يؤدى إلىركود - 1
 . كبيرة منيا

وصول المياه إلى أطراف البحيرة، ومن ثم جفاف المناطق الشاطئية التى تمجأ إلييا أميات تعوق - 2
  .األسماك لمتكاثر

أو   النباتىاالستزراع بغرض شواطىءالعمى ردم وتجفيف  يشجع جفاف المناطق الشاطئية- 3
  .(الدراسة الميدانية  ) باعتبارىا مناطق تالفة االستخدام السكنى 

. ستخداميا في طرق صيد غير قانونية ا- 4
:-  أما عن الضروره البيئية ليذه النباتات فتتمثل فى 

أى تزويد البحيرة باألكسجين الذائب فى مياه البحيرة التمثيل الكمورفيمى عممية تساعد عمى - 1
وتعويض النقص الناتج عن زيادة استيالكو من ِقبل البكتيريا التى تتوالد بمياه البحيرة بسبب الصرف 

  . الصحى 
حسن البيئة المائية من ناحية درجة الحرارة واألكسجين وخاصة خالل فصل الشتاء بما يالئم  ت- 2

 . البمطيالبحيرة وبخاصة السمك  أسماك تكاثر
   .صغار األسماك  األسماك وتحضين الزريعة ولتكاثرتعتبر مكان - 3

  لذا فالضروره البيئية ليذه النباتات تحتم المحافظة عمييا عمى نحو متوازن بيئيًا ، فال ُيقضى عمييا 
. وال تترك دون تطيير بشكل دورى منتظم 

 االستخدام الزراعى السمكى   : رابعا 
حيث  . يعتبر االستزراع السمكى أىم البدائل التى تعمل عمى سد الفجوة االستيالكية من األسماك 

ىذا  ، يتميز بإنتاج االنواع المرغوبة والمطموبة محميًا أو خارجيًا والتى تتصف بصفات الجودة النوعية
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و يتم االستزراع السمكى .  المزارع السمكية وانخفاض التكاليف باإلضافة إلى ارتفاع اإلنتاجية من
، واألقفاص السمكية ، واألحواض الخرسانية ، األحواض  (التحويطة )عبر عدة وحدات منيا الحوشة
 ( .  1996،  برانيو  ) (األرضية  )الشاطئية ، واألحواض الترابية 

 Earthen Ponds (األرضية  )  وتعد المزارع السمكية ببحيرة إدكو من نمط األحواض الترابية 

قسم من ماء ضحل لحد ما يستخدم فى زراعة األسماك تحت نظم مراقبة  حيث يقصد بيا 
ولممزارع . صرف المياه بالكاملرى وبطريقة تتيح ليا سيولة ، ويصمم  (تحكم االنسان)صناعية

. السمكية عدة مواصفات ىندسية ، وجغرافية ، وىيدرولوجية ، وبيموجية وأخرى خاصة بالتربة 
وتتمثل المواصفات الجغرافية أساسا فى الموقع الجغرافى لممزرعة و طبوغرافية المكان ، وجودة مياه 

 ( . 1996،  برانيو  ).  الرى وخموىا من التموث 
  غير أن المزارع السمكية ببحيرة إدكو ال تخضع ألى من ىذه المواصفات ، فقد تبين من الدراسة 

من حجم عينة الدراسة يمارس مينتو بالخبرة ودون الرجوع إلى أىل العمم فى % 88.5الميدانية أن 
من مستأجرى المزارع المجوء إلى التوسع الرأسى بتعميق  % 54.7ىذا المجال ، بل أوضح 

األحوض السمكية لزيادة أعداد األسماك بالحوض لمحصول عمى أكبر عائد نقدى ، ويتم ىذا بدون 
 أمتار ىو العمق 5ممن يقومون بتعميق الحوض أن  % 57,8معايير عممية ، حيث أوضح 

وقد كان لقرار وزير الزراعة  .  أمتار 4أن أقصى عمق  %  29.2المناسب ، فى حين ذكر البعض 
 الذى حدد مناطق االستزراع السمكى بالبحيرة دون تحديد مواصفات المزارع 1985 لسنة 329رقم 

. أثر كبير فى عدم التزام حائزى المزارع بالمواصفات العممية لممزارع السمكية 
 بعد تصنيفيا وجد 1984وبحساب مساحات المزارع السمكية  ببحيرة إدكو من المرئية الفضائية لعام 

 أى أن  فدانأ8870,0، نحو2005 فدانًا ، فى حين بمغت ىذه المساحات عام 6466,2أنيا تبمغ 
 فدانًا خالل ىذه الفترة ، وىذه الزيادة بالطبع تأتى عمى حساب مساحة 2404,3ىناك زيادة بمغت 

لى حد ما عمى حساب المساحات المغطاه بالنبات الطبيعى ، حيث  المياه المفتوحة فى األساس ، وا 
 – 2005سبق اإلشارة إلى أن التغيير السمبى فى المساحات المغطاه بالنباتات المائية بين عامى 

. من جممة المساحة المغطاه بالنباتات المائية % 3 لم تزد عمى 2012
كانت  2005، 1984أن نسبة الزيادة  فيما بين عامى  ( 7) و الخريطة  ( 5 )ويتبين من الجدول 

 فدانًا سنويا وىى الفترة التى شجعت فييا الدولة االستزراع السمكى 114,5، بما يعادل  % 37,2
ثم حدثت  طفرة فى الفترة بين عامى . الذى سبق اإلشارة إليو 1985 لسنة 329بإصدار القرار رقم 

 ، حيث أصبحت مساحة المزارع  Google Earth وفق ما أظيرتو خرائط 2012 -2005



26 

 

، و بمتوسط زيادة سنوية  بمغت % 24,8 ، وبنسبة تغير بمغت 2012 فدانًا عام 11071,5
 فدانًا ، وذلك بسبب الظروف السياسية التى تمر بيا البالد والتى شجعت عمى التعدى عمى 314,5

مسطح البحيرة  ، ويؤكد ذلك أن الباحث قد رصد عمى الموقع الرسمى لمييئة العامة لمثروة السمكية 
(http://www.gafrd.org/topics/57484 ) 35 قرارًا إزالة تعديات مزارع سمكية ببحيرة إدكو 

 يونيو 24 – 2012 مايو 10بناًء عمى محاضر ضبط مخالفات وتعديات تمت فى الفترة من 
 فدانًا التى رصدت فى 1225 فدانًا لكل حالة تعدى أى نحو 35 ، بمتوسط مساحة بمغت 2012

تمك الفترة فقط ، غير أن الدراسة الميدانية أوضحت أن ىذا مجرد قرار إدارى لكنو بدون فاعمية حيث 
أن التعديات ال تزال مستمرة كما لم يحدث تفعيل قرار أزالة لمتعديات منذ أكثر من خمس سنوات 

.  من حجم عينة الدراسة الخاصة بالمزارع السمكية  % 66,5حيث أكد ىذا نحو 
 2012 – 1984التطور فى مساحات المزارع السمكية فى الفترة بين عامى  ( 5 )جدول 

نسبة التغير  (1) 2005( 1) 1984السنة 
 %

سنويا 
نسبة التغير  (2) 2012 (فدان  )

 %
سنويا 

 (فدان  )
المساحة 
بالفدان 

6466,2 8870,0 37,2 114.5 11071.5 24,8 314,5 

 Google Erath  2012خرائط - 2    2005, 1984المرئيات الفضائية - 1: المصدر     

و من دراسة المرئيات الفضائية المصنفة تبين أن ثمة إعادة توزيع لممزراع السمكية عمى النحو الذى   
:-  الذى تبين منو  ( 7 )يوضحو الشكل رقم 

 الذى حدد 1985 لسنة 329زيادة مساحات المزارع عمى أطراف البحيرة  وىى نتيجة لمقرار رقم - 1
ثمان مناطق لممزارع السمكية عمى امتداد المصارف الزراعية المحيطة بالبحيرة من الجيات األربع،و  

وكان ىذا القرار بالتالى مشجعًا  متر داخل حدود مسطح البحيرة ، 2000 – 500بعمق يتراوح بين 
 37,4وأوضحت الدراسة الميدانية أن نحو . لمتعدى عمى مسطح البحيرة وتحويميا إلى مزارع سمكية 

من حجم عينة الدراسة قد استأجرت المزرعة من ىيئة الثروة السمكية خالل ثمانينيات وتسعينيات % 
 % 50 ، أما النسبة الباقية وىى نحو 2000استأجرت بعد عام  % 12,3القرن العشرين ، ونحو 

. فيم من واضعى اليد ، أو مستأجرين من األىالى واضعى اليد 
 
 
 
 

http://www.gafrd.org/topics/5748435
http://www.gafrd.org/topics/5748435
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التغير فى التوزيع الجغرافى لممزارع السمكية ببحيرة إدكو  ( 7 )شكل رقم 
 2012- 1984 فى الفترة بين عامى 

 
  Google Erath  2012خرائط -  2         2005 , 1984مرئيات عامى - 1:   المصدر              
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نتيجة لمتوسع فى المزارع السمكية ، فقد استتبعو مد جسور بين المزارع السمكية ، تبين من - 2
  أمتار ، وجسور أخرى بين األحواض 5-4الدراسة الميدانية أن متوسط عرض ىذه الجسور 

 متر 0,75 – 0,50السمكية بالمزرعة الواحدة تستخدم فى نقل آالت الرى و الصرف بمتوسط عرض
ومع .   متر 1,5- 1، وكذلك شق ترع لرى المزارع ، ومصارف لصرف مياىيا بمتوسط عرض 

كون ىذه الجسور وتمك الترع والمصارف ضرورية إال إنيا فى الحقيقة مستقطعة من مسطح البحيرة ، 
  .وتعد من وجية النظر االقتصادية إىدار لمورد طبيعى ىام 

ولقد حاولت ىذه الدراسة حساب المساحة المستقطعة من البحيرة ليذه الخدمات ، وذلك بتكبير خرائط 
Google Earth بالقدر الذى يسمح بإظيار حدود الجسور والترع والمصارف ورسميا ، وقد تبين أن 

من مساحة استخدام المزارع  % 38,1 بنسبة 2012 فدانًا عام 4217مساحة ىذه الطرق بمغ نحو 
  .  2012من مساحة مسطح البحيرة عام  % 13,9السمكية ، وبنسبة 

 االستخدام الزراعى النباتى    : خامسا 
، عندما قررت الدولة 1954بدأ تحويل أجزاء من مسطح بحيرة إدكو إلى االستخدام الزراعى منذ عام 

 فدانًا ،  ومنطقة حمق 2700 فدانًا ، موزعة بين جنوب مدينة ادكو بمساحة 5781استصالح 
، فقد شجعت عمميات االستصالح التى قامت بيا  ( 3 ) فدانًا خريطة رقم 3081الجمل بمساحة 

الدولة بعض األفراد عمى ردم أجزاء من البحيرة واستصالحيا وزراعتيا ، وقد تبين ذلك من الدراسة 
من حجم عينة الدراسة أن حيازة األراضى الزراعية داخل مسطح البحيرة  % 87,5الميدانية فقد ذكر 

. آلت إلييم إما بالميراث أو الشراء من أفراد أو اإليجار من مالكييا 
 ، 1984 لالستخدام الزراعى بين مرئيتى عام Change Detectionومن نتيجة رصد التغير 

 فدانًا ، و تناقصو بنحو 5722,9،تبين زيادة االستخدام الزراعى فى تمك الفترة بين بنحو  2005
.    فدانًا 1527 فدانًا ، فى حين لم يتغير االستخدام فى 4115,8

:-  يتبين  ( 8) و الخريطة رقم  ( 6 )و من دراسة الجدول رقم 
فبالنسبة لألجزاء الجنوبية . التغير فى ىذا االستخدام حدث فى األساس بجنوبى وشرقى البحيرة - 1

من البحيرة فيى تمثل األطراف الشمالية لنواحى بركة غطاس ، والنخمة البحرية ، و بسنتواى بمركز 
 20,6، % 31,1، % 21أبو حمص ، وىى النواحى التى ترتفع بيا نسبة األراضى  البور بنحو  

 عمى الترتيب ، كما أنيا أراضى أمالك دولة يسيل التعدى عمييا واستغالليا من ِقبل األىالى % 
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 دكو فىإ ببحيرة لألراضى الزراعيةالتغيير فى التوزيع الجغرافى  ( 8 )شكل رقم 
 2012 – 84الفترة بين عامى 

 
  Google Erath  2012خرائط -  2         2005 , 1984مرئيات عامى - 1:   المصدر        
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، أما األجزاء الشرقية فتعد امتدادًا لمناطق استصالح  ( 2012مديرية الزراعة بالبحيرة ،  )كوضع يد

 . استصالحيا تم فى منتصف القرن الماضى  أنحمق الجمل و التى سبق اإلشارة إلى
 فدانًا بنسبة 1574,7 نحو 2005 ، 1984بمغ التغير فى المساحة المنزرعة بين عامى - 2 

 فدانًا 80 زادت المساحة نحو 2012، 2005 فدانًا سنويًا ، و بين عامى 75سنويا ، نحو % 27,7
 فدان سنويا ، وىى زيادة محدودة بالمقارنة بالزيادة التى تحققت بالمزارع السمكية ومرد 11، آى نحو 

ىذا  إلى أن التوجو نحو االستثمار السمكى يفوق االستثمار الزراعى ، وقد أوضحت الدراسة 
من حجم عينة الدراسة لألراضى الزراعية رغبتيم فى تحويل أراضييم إلى % 68,3الميدانية أن 

. مزارع مستقباًل 
تبين من الدراسة الميدانية أن بعض المزارعين حول أرضو من استخداميا فى اإلنتاج النباتى إلى - 3

االستزراع السمكى نتيجة لمتأثير السمبى لمزارع السمكية المجاورة ، مما يضعف من اإلنتاج النباتى ، 
ويحد من تنوعو ، وبالتالى يصبح من األجدى التحول نحو االستزراع السمكى فى ظل عدم وجود 

.  رقابة إدارية جادة تحافظ عمى مصالح المزارعين 
 (فدان ) 2012 – 1984التطور فى مساحات األراضى الزراعية فى الفترة بين عامى  ( 6 )جدول 

 (1) 2005 (1) 1984السنة 
نسبة التغير 

 %
سنويا 

 (2) 2012 (فدان  )
نسبة التغير 

 %
سنويا 

 (فدان  )
المساحة 
 11,4 1,1 7322,9 75.0 27.8 7242,9 5668,2بالفدان 

 Google Erath  2012خرائط - 2    2005, 1984المرئيات الفضائية - 1: المصدر    
 
كما أوضحت الدراسة الميدانية محدودية التنوع فى التركيب المحصولى بسبب طبيعة التربة - 4

وضعف اإلنتاجية ، فالتركيب المحصولى الشتوى يقتصر عمى محصول البرسيم و القمح والبنجر ، 
.  والتركيب المحصولى الصيفى يقتصر عمى محصول األرز 

تدنى إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية بالمقارنة بالمتوسط العام بنواحى - 5
 أردبًا ، ومن 14بركة غطاس ، والنخمة البحرية ، و بسنتواى ، التى بمغ متوسط إنتاجيا من القمح 

.  أرادبًا 9,5 أطنان ، ومن األرز 3,8 أطنان ، ومن البنجر 3,0البرسيم 
 جنية لمفدان سنويًا ، 9000انخفاض العائد النقدى من اإلنتاج النباتى لمفدان الذى بمغ نحو -  6

 ألف جنية جدول رقم  15 – 12بالمقارنة باالستزراع السمكى لمفدان والذى تراوح عائده السنوى بين 
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حسب نوع السمك ، مما يعد دافع إلى التحول نحو االستزراع السمكى عمى حساب الزراعة  ( 7)
 .النباتية 

تقدير حجم العائد النقدى بمنطقة الدراسة من اإلستزراع النباتى والسمكى   ( 7 )جدول 
 (جنيو  ) 2012وفق أسعار عام 

الدراسة الميدانية  : المصدر 
 االستخدام العمرانى والطرق    : سادسا 

يعد العمران والطرق من االستخدامات الميمة لمسطح بحيرة إدكو ، وقد تم دمج الطرق والعمران  
 قد أظيرىما معًا فى تصنيف 2005، 1984معًا نظرًا ألن تصنيف المرئيتين الفضائيتين لعامى 

 Unsupervised واحد نتيجة ألن نمط تصنيف المرئيتين كان التصنيف غير الموجو
Classification فتعامل من الظاىرتين بدرجة لونية واحدة   .

 (فدان ) 2012 – 1984التطور فى مساحات العمران و الطرق فى الفترة بين عامى  ( 8 )جدول 

نسبة التغير  (1) 2005 (1) 1984السنة 
 %

سنويا 
نسبة التغير  (2) 2012 (فدان  )

 %
سنويا 

 (فدان  )
المساحة 
 6,3 8,1 588,2 0,6 2,4 544,9 532,2بالفدان 

 Google Erath  2012خرائط - 2    2005, 1984المرئيات الفضائية - 1: المصدر     

:-  يتبين مايمى   ( 9 )من الجدول أعاله والخريطة رقم 

االستزراع السمكى  النباتىاالستزراع  

المحاصيل 

نسبة المحصول 
من المساحة 
المحصولية 

 (%)الموسمية 

متوسط 
اإلنتاج 
لمفدان 

 
 

السعر 
بالجنية 

العائد النقدى 
 من الفدان

 (ألف جنية  )

اإلنتاج 
 (طن )

العائد النقدى 
من الفدان 

  (الف جنية )

 2,2 275 أرادب 8,0 28,7القمح 

2 – 2,5 12 – 15  
 150 طن 2,8 49,5البرسيم 

 3,0لمقيراط 

 1,0 400 طن 2,5 21,8البنجر 
 2,860 520 أرادب 5,5 100,0األرز 
 15 - 12 2,5 – 2 9,060- - - الجممة 
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تزايدت مساحة العمران والطرق عمى مسطح بحيرة إدكو عمى نحو مضطرد فى الفترة بين -  1
 بسبب الظروف السياسية غير المستقرة التى تمر بيا البالد ، حيث بمغت 2012 ، 2005عامى 

 أفدانة سنويًا 6,3 ،   بما يوازى 2005عما كانت عميو فى عام % 8.1نسبة الزيادة فى تمك الفترة 
 فدانا ، وىى نسبة تفوق ما كان يحدث من نمو عمرانى بدلتا 44وبجممة  ( ألف متر مربع 26,5) 

،   ( Sultan , 1999 )1999  كما ذكر سمطان فى دراستو عام 1990النيل فى الفترة حتى عام 
.   فإذا أخذ فى االعتبار أنو مسطح  بحيرة وليست أرض يتضح أنيا زيادة كبيرة 

ظير النمو العمرانى والطرق عمى أطراف مسطح البحيرة وعمى امتداد المصارف المحددة - 2
لمسطح البحيرة ، وكذلك عمى امتداد الترع والمصارف الزراعية التى تخترق البحيرة ، وىى كانت تعد 
أجزاء من مسطح المياه المفتوحة التى ال تصميا المياه بسبب ضحولة مياىيا و كثافة الغطاء النباتى 
مما يميد لردميا من ِقبل األىالى ، لذا نجد العمران ظير إما  مبعثرًا أو مندمجًا عمى النحو التالى  

 -:
بجنوبى وجنوبى شرق البحيرة وىى نفس األماكن التى زادت بيا األراضى الزراعية بمسطح - أ

ظير العمران مبعثرا عمى جانبى الطرق التى تمتد موازية لمترع والمصارف التى تشق ىذه . البحيرة 
. األراضى الزراعية 

بشمالى غرب البحيرة متمثاًل فى النمو العمرانى لمدينة المعدية وعزبة زرزاة ، لذا نجده نموًا - ب
. متكتاًل بنفس الطبيعة العمرانية المتكتمة لكل من المدينة والقرية 

بشمالى شرق البحيرة حيث األراضى التى تم استصالحيا فى ستينيات القرن الماضى ، لذا نجد - جـ
النمو العمرانى لمقرى القائمة بالفعل وىو نمو طبيعى  : األولىالنمو العمرانى ظير فى ىيئتين 

فى ىيئة نويات عمرانية  مبعثرة عمى  : والثانى، استجابة لمزيادة السكانية ، لذا نجده نموًا متكتاًل 
. امتداد الطرق التى تمتد موازية لمترع و المصارف 

بشرقى مسطح البحيرة وىو نمو عمرانى مبعثر عمى امتداد مصرف إدكو الخيرى ، ويقع عمى - د
الجانب الغربى ليذا المصرف فى مواجية أراضى حمق الجمل التى تم استصالحيا فى ستينيات 

.  القرن العشرين 
وقد أوضحت الدراسة الميدانية أن ىذه المناطق تعانى من عدم توفر البنية األساسية من مياه 

وصرف صحى مما يدفع السكان إلى شراء مياه الشرب بغرض الشرب والغذاء فى حين ُيعتمد عمى 
. مياه الترع فى االستخدامات المنزلية المختمفة 
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 2012-1984التوزيع الجغرافى لمعمران بمسطح بحيرة إدكو بين عامى  ( 9 )شكل رقم 

 
  Google Erath  2012خرائط -  2         2005 , 1984مرئيات عامى - 1:   المصدر        
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من حجم عينة  % 87.4 أما بخصوص تحرير مخالفات بالبناء عمى األرض الزراعية فقد أكد 

الدراسة أنيم ىم أنفسيم من يرحبون فى تحرير محاضر ليم طالما أن ىذه المحاضر لن تُفعل و لن 
تحال إلى المحكمة ، بإعتبار أنيم سوف يحتكمون إلى ىذه المحاضر مستقبال حيث تضعيم فى 

.  إطار قانونى لوضع اليد يمكن اإلحتكام إليو فيما بعد 
 .التغير الذى لحق باستخدام األرض ببحيرة إدكو  : سابعا 

الذى يوضح التغير الذى لحق بكل استخدامات األرض ببحيرة إدكو فى  (9 )باستعراض الجدول رقم 
:-  الفترة موضع الدراسة ، يتبين ما يمى 

يمثل تناقص مساحة المياه المفتوحة أكبر تغير سمبى لحق باستخدام مسطح البحيرة ، حيث - 
 % 13,6 إلى 1984عام  % 32,7انخفضت نسبة ىذا االستخدام من جممة مساحة البحيرة من 

 ، وىى مناطق الصيد الحر لمعاممين بالصيد من غير الحائزين لممزارع سمكية ، و يرجع 2012عام 
السبب فى ىذا االنخفاض إلى أنيا ممكية عامة تخضع رقابتيا لعدد من الييئات و الجيات الرقابية 
منيا حرس السواحل ، و الييئة العامة لمثروة و السمكية ، و الييئات المحمية  ، ويعنى تتعدد ىذه 
الجيات الرقابية عدم تحديد المسئولية وعدم القدرة عمى المحاسبة مما يتيح الفرصة لمتعدى عمى 

. مسطح مياه الصيد الحر دون محاسبة 
حققت المزارع السمكية أكبر تغير إيجابى لحق بمسطح بالبحيرة حيث بمغت نسبة ىذا االستخدام - 

وقد  . 1984عام % 20,3 بعد أن كانت ىذه النسبة 2012عام % 36,5  من جممة مساحة البحيرة
تحققت ىذه الزيادة عمى حساب مناطق النبات الطبيعى و مناطق الصيد الحر الواقعة عمى أطراف 

 (  . 7)و  (6)البحيرة كما سبق اإلشارة ووفق ما أوضحتو الخريطة رقم 
 الذى 1985 لسنة 329لمقرار رقم وقد تحققت ىذه الزيادة بشكل قانونى أحيانًا ، كما نتج عن تطبيق 

 متر 2000- 500 عمى كل األراضى فى نطاق الواليةالييئة العامة لتنمية الثروة السمكية أعطى 
 بالتأجير ، وأحيانا أخرى من شواطئ البحيرات وتخصيصيا لالستزراع المائى واإلنتاج السمكى

.  بالتعدى عمى ىذا المسطح فى ظل غياب الرقابة من الجيات المسؤولة عن ذلك 
من جممة حقق أيضًا استخدام األراضى الزراعية زيادة فى مساحتو ، وبذلك أصبحت نسبتو - 

 ، وىى كذلك 1984عام  % 22,0 بعد أن كانت ىذه النسبة 2012عام  % 24,2  مساحة البحيرة
. زيادة عمى حساب مناطق الصيد الحر 

 



35 

 

 2012 – 1984تطور مساحة استخدامات مسطح بحيرة إدكو فى الفترة بين عامى  (9)  جدول 
 

السنة 
 

االستخدام 
1984 (1) 

من % 
المساحة 

 الكمية
2005 (1) 

نسبة 
% التغير 

من % 
المساحة 

 الكمية
2012 (2) 

نسبة 
% التغير 

من % 
المساحة 

 الكمية
 13,6 33,8- 4121,7 20,5 40,0- 6229,5 32,7 10467,3المياه المفتوحة 
 23,7 3,3-  7206,2 24,6 0,04 7455,0 23,3 7452,3النبات الطبيعى 
 36,5 24,9 11071.5 29,2 34,6 8870,0 20,3 6466,2المزارع السمكية 

األراضى 
 24,2 0,96 7322,9 23,9 22,8 8629,9 22,0 7022,8الزراعية 

 2,0 7,9 588,2 1,8 2,4 544,9 1,7 532,2العمران والطرق 
 100,0 0,11 30310,5  5,6-  30342,3  31940,8الجممة 

 Google Erath  2012خرائط - 2    2005, 1984المرئيات الفضائية - 1: المصدر     

 
استخدامات األرض ببحيرة إدكو المترتبة عمى تغير اآلثار : ثامنا 

ثمة عدة  آثار االقتصادية و اجتماعية وبيئية تترتب عمى تغيير استخدامات األرض بالبحيرة ، وىذه 
:-  اآلثار يمكن إجماليا فيما يمى 

 اآلثار االقتصادية االجتماعية-  
يترتب عمى انكماش مسطح المياه المفتوحة المتروكة لمصيد الحر ، كثافة الصيد بيذه المياه مما - 1

، وبمغ 2000 أالف عام 10فقد انخفض اإلنتاج من . ينتج عنو إجياد تمك المصايد وقمة إنتاجيا 
 .  2010طنًا عام 6208

كما ترتب عن ذلك تزاحم الصيادين وتعارض مصالحيم مما يؤدى إلى انتشار البطالو بينيم و - 2
من حجم عينة الدراسة استعداده % 47,7تحول بعضيم  لممارسة نشاط اقتصادى آخر ، وقد أبدى 

.  لتغيير مينتو لمبحث عن فرصة عمل أفضل 
أوضحت الدراسة الميدانية عزوف الشباب عن ممارسة ىذه المينة بسبب تدنى متوسط دخل - 3

 عامًا  ، فى حين 45من حجم عينة الدراسة ارتفع سنيم عمى  % 65.4الصياد ، حيث إن نحو 
 % . 23.8 عاما نحو 25بمغت نسبة من انخفض سنيم عن 

يعد التحول بين استخدام زراعى نباتى إلى استخدام زراعى سمكى والعكس إىدار لمموارد المالية  - 4
عدادىا لمزراعة  ثم التغيير    .التى تستخدم فى استصالح األرض وا 
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يترتب عمى انكماش مسطح المياه المفتوحة المتروكة لمصيد الحر تزاحم الصيادين وارتفاع نسبة - 5
  2011 صيادًا عام 2540 إلى 2006 عام 3006البطالة بينيم ، حيث انخفض عدد الصيادين من 

الييئة  ) 2001 عام 955 إلى 2006مركبًا عام 1002،   كما انخفضت أعداد مراكب الصيد من 
 (  . 2012العامة لتنمية الثروة السمكية ، 

اآلثار البيئية  -  
نتج عن مرور الطريق الساحمى الدولى بالقطاع الشمالى الغربى من البحيرة ، عزل القسم األكبر - 1

من البحيرة عن بوغاز المعدية المصدر الوحيد لمياه البحر التى تعمل عمى خفض نسبة التموث 
.   بالبحيرة بسبب ضعف تيار المياه المتدفق من البحر 

ينتج عن معاودة استخدام مياه البحيرة أكثر من مرة سواء فى رى األراضى الزراعية أو المزارع - 2
.  السمكية ، زيادة تركيز مموثات البحيرة 

ينتج عن الصرف الصحى ومخمفات المزارع السمكية زيادة نسبة البكتيريا وبالتالى زيادة استيالك - 3
.  األكسجين مما ييدد األسماك باالختناق 

ينتج عن انخفاض درجة المموحة بالبحيرة زيادة كثافة النباتات المائية ، التى تزيد من نسبة - 4
األكسجين الذائب ،إآل إنيا تعوق عمميات الصيد فى المياه المفتوحة ، كما تساعد عمى اقتطاع أجزاء 

.  من مسطح البحيرة لمردم والبناء أو لمتحويل إلى مزارع سمكية 
 األسماك لتكاثرتعد المناطق الضحمة من شواطئ البحيرة بما تحتويو من نباتات مائية مواطن - 5

 ، وبالتالى القضاء الكمى عمى ىذه النباتات يؤدى إلى إضرار صغار األسماك وتحضين الزريعة و
.   بالمخزون السمكى بالبحيرة 

يعد تشييد الجسور بين المزارع السميكة ، وبين أحواض المزارع  ، وكذلك شق الترع والمصارف - 6
خالل بالنظام البيئى  . التى تخدم المزارع السمكية إىدارًا لمورد اقتصادى ، وا 
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:-   النتائج والتوصيات 
 1984عام )   نخمص من ىذه الدراسة أن مسطح بحيرة إدكو تعرض خالل ما يزيد عن ربع قرن 

:-  إلى تغيرات جوىرية كمية ونوعية  إيجابية وسمبية  ( 2012 –
التغيرات السمبية التى تحتاج معالجة فورية  

 ، بانخفاض سنوى بمغ 2012 فدانًا عام 4121انكمش مسطح الصيد الحر بالبحيرة حتى بمغ - 1
 ، فإذا ما استمر ىذا المتوسط عمى ما ىو عميو 2012 -2005 فدان الفترة بين عامى 300

ذا ما اعتبر  أن ىذه الفترة 14فمن المتوقع أن تندثر ىذه المساحة فى غضون   عامًا  ، وا 
استثنائية نظرًا لمظروف السياسية التى تمر بيا البالد ، و اعتمدنا عمى متوسط االنخفاض السنوى 

 فدانًا سنويًا، يكون من المتوقع  اندثار ىذه 200 والذى بمغ 2005 – 1984لمفترة بين عامى 
.  عامًا 21المساحة فى غضون 

تأثرت مياه البحيرة سمبيا بمياه الصرف الزراعى والصحى ، وصرف المزارع السمكية  ، حتى - 2
أن تقارير إدارة المياه بوزارة البيئة أقرت أن كفاءة مياه البحيرة متدنية إلى حد كبير وىو ما ييدد 

. المخزون السمكى بالبحيرة ، ويشكل خطورة عمى مستيمكى أسماكيا 
نتج عن مرور الطريق الساحمى الدولى بالقسم الشمالى الغربى من البحيرة ، عزل القسم األكبر - 3

من البحيرة عن بوغاز المعدية المصدر الوحيد لمياه البحر التى تعمل عمى زيادة درجة مموحة 
.   مياه البحيرة و خفض نسبة تموثيا  

نتيجة أن مياه المصارف الزراعية الصحية ىى المصدر األساسى لمياه البحيرة وىى مياه عذبة - 4
مموثة ، ارتفعت كثافة النباتات المائية ، وزاد انتشارىا الجغرافى عمى حساب مسطح الصيد 

 مما جفاف المناطق الشاطئيةالحر بالبحيرة ، كما نتج عن ارتفاع كثافتيا فى ىذه المناطق 
باعتبارىا  أو االستخدام السكنى   النباتىاالستزراع بغرض شواطىءالعمى ردم وتجفيف  شجع

  .مناطق تالفة
نتيجة لمتوسع فى المزارع السمكية ، فقد استتبعو مد جسور وترع ومصارف بين المزارع السمكية - 5

عمى نحو عشوائى ، ومع كون ىذه الجسور وتمك الترع والمصارف ضرورية إال إنيا فى الحقيقة 
  .مستقطعة من مسطح البحيرة ، وتعد من وجية النظر االقتصادية إىدار لمورد طبيعى ىام 

التغيرات اإليجابية التى تحتاج تدعيم 
وجود المزارع السمكية سوف يترتب عمية زيادة اإلنتاج السمكى لمبحيرة ، غير أنو من الضرورى - 1

. مراعاة األسس العممية ليذه المزارع ، وخفض نسبة التموث بالبحيرة 
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. النباتات المائية ضرورية لحفظ التوازن البيئى بالبحيرة - 2
تقترح الدراسة بضرورة القيام بخطوات جادة تحفظ البحيرة كمورد اقتصادى ونظام بيئى و تتمثل 

:  في
حكومية واحدة مسؤولة عن البحيرات الشمالية التى تُقر مجموعة من القوانين التى ىيئة إنشاء -   1

.  تيدف إلى صون البحيرة  بوصفيا موردًا اقتصاديًا ونظامًا بيئيًا 
الصارمة التى تمنع من التعدى عمى مسطح البحيرة وتغيير استخدامو ، لما  القوانين ضرورة سن- 2

.  ليذا التغيير من مردود بيئى واقتصادى واجتماعى سمبى 
التطيير المستمر لبوغاز المعدية لممساعدة فى قوة التيار البحرى الوارد من البحر كى يصل إلى - 3

. قطاع البحيرة  جنوب الطريق الساحمى الدولى لمحد من التموث وزيادة درجة مموحة مياه البحيرة 
. زيادة كفاءة مياه البحيرة ، بمنع استخدام المصارف الزراعية لمصرف الصحى - 4
 بالنسبة لمنباتات المائية  يستمزم الحد من عيوبيا وتعظيم فوائدىا ،ويمكن أن يتحقق ىذا بجعل- 3

، والعمل ىذه النباتات عمى حواف البحيرات بالقدر الذى يالئم تكاثر وتحضين األسماك الصغيرة 
 .القضاء عمييا نيائيًا في وسط وعمق البحيرة والمجارى المائية بالطرق الميكانيكية والبيولوجيةعمى 
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 ( 1 )ممحق رقم 
جامعة دمنيور 

كمية اآلداب  
 قسم الجغرافيا

نموذج استبيان  
  التغيرات الجغرافية بمسطح بحيرة إدكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بيانات ىذه االستمارة سوف تستخدم لألغراض العممية فقط  

 أمام اإلجابة التي تناسبك  ()ضع عالمة 
: ...... أخرى تذكر     (  )مزارع   ( )صياد : المينة االصمية لحائز المزرعة - 
.......  سنة  : تاريخ حيازة المزرعة -
  (  )وضع يد     (  )ممك        (  )إيجار  : نمط حيازة المزرعة -
 : ..........  مساحة المزرعة -

 - :فى حالة اإليجار 
 : ........................  الييئة المسؤولة عن إيجار المزرعة- 
  ( )أكثر من سنة    ( )سنة  : مدة التعاقد- 
 : ...............................  القيمة اإليجارية لفترة التعاقد- 
 : ............................................  أنواع األسماك- 
 : ...................................  حجم اإلنتاج من الفدان- 
  (  )من مصارف البحيرة  (  )من ترع البحيرة    (  )من البحيرة ذاتيا  :  مصادر مياه المزرعة- 
  (  )فى مصارف البحيرة    (  )فى البحيرة ذاتيا   : صرف مياه المزرعة- 
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 ( 2 )ممحق رقم 
جامعة دمنيور 

كمية اآلداب  
 قسم الجغرافيا

نموذج استبيان  
  التغيرات الجغرافية بمسطح بحيرة إدكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 بيانات ىذه االستمارة سوف تستخدم لألغراض العممية فقط

: ...... أخرى تذكر     (  )مزارع   ( )صياد : المينة االصمية لحائز األرض الزراعية - 
.......  سنة  : تاريخ حيازة األرض -
  (  )وضع يد     (  )ممك        (  )إيجار  : نمط حيازة المزرعة -
 : .......... مساحة الحيازة -
 : ........ المحصول  :  محصول نوعية المحاصيل و متوسط اإلنتاج لكل- 

:  ........        متوسط اإلنتاج 
 : ........ المحصول 

:  ........        متوسط اإلنتاج 
 : ........ المحصول 

: ........        متوسط اإلنتاج 
 

  ( )ارتفاع تكمفة اإلنتاج    ( )ضعف إنتاجية الفدان  : المشاكل التى تواجو اإلنتاج الزراعى- 
..........   اخرى تذكر    ( )    التأثير السمبى لممزارع السمكية 
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 ( 3 )ممحق رقم 
جامعة دمنيور 

كمية اآلداب  
 قسم الجغرافيا

نموذج استبيان  
  التغيرات الجغرافية بمسطح بحيرة إدكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بيانات ىذه االستمارة سوف تستخدم لألغراض العممية فقط  

أمام اإلجابة التي تناسبك   ()ضع عالمة 
بيانات عن مالك السكن : أوال
..........  لسنا- 
(  )ممم بالقراءة والكتابة          ( )ال يقرأ وال يكتب       :  الحالة التعميمية- 

(     )  مؤىـل متــوسط       (       )مؤىل دون المتوسط                        
...........................................   المينة- 
  ( )الرغبة في االستقالل     ( )تقادم السكن :     ما سبب ترك السكن القديم؟- 

  ( )أ خرى                 ( )ضيق المكان     ( )البعد عن المشاكل االجتماعية 
بيانات عن السكن الحالى  : ثانيا
:.........................  الموقع - 
............................. عام: تاريخ إقامة ىذاالبناء- 
......................  عام: ؟ متى أقمت فيو كسكن - 
متر :.................... ؟ما مساحة السكن- 
:....................  ؟كم عدد الطوابق- 
(  )ال   ( )نعم : ؟ىل مزود بمرافق- 

:.......  أخرى  ( )صرف    ( )كيرباء   ( )مياه : ما ىي ىذه المرافق؟
(   )ال    (  )نعم :  ىل واجيت مشاكل إلدخال المرافق؟- 
صعوبة الحصول عمى     ( )التكمفة الرتفعة :  في حالة اإلجابة بنعم ما طبيعة ىذه المشاكل- 

:..........................  أخرى  ( )تصريح 
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