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مقدمـة

حبرية املنزلة تعترب أكرب األربع حبريات املياه العذبة  .حيدها من الشرق قناه السويس وفـر مميـا

حيدها من الغرب وحيدها البحر املتوسط من الشمال .وتتصل البحـرية بـالبحر املتوسـط طـن ريـ

ـ

فتحات والىت تسمح بتبامل امليـاه واحييـاب بـل البحـرية والبحـر .وهـذه املاـاره هـجل الميـل ب البو ـا
ً
والميل الديد .وتنكمش البحرية فجل احلجم يوايل  2255كم/5سنويا  .و أكرب انكماش فـجل يجـم البحـرية
لويظ فجل الهة الغربية والنوبية من البحرية ب فجل طام  0011كانت املساية  0011كيلومرت مربع بينمـا

أصبحت  010202كيلومرت مربع فجل  .0000وكان نتيجة وجوم طـدم كبـري مـن الـزر فـجل البحـرية ب امليـاه
ً
املفتوية اصبحت يوايل  111كيلومرت مربع ب تستقبل البحرية يوايل  1211مليون مرت مكعب سنويا مـن
الصرف الصناطي والزراطي والصحي الغري معاجل مـن مصـارف حبـر البقـر (آممـي وصـناطي) ب احلـامو

ب

 0111مليـون مـرت مكعـب بعـد

رمسيس ب السرو وفارسكور (صرف راطي) .وهذه الكمية قد تضـابلت ىل
ً
انشاب قناه الس م .وبناب السد العايل كان مصحوبا بزيامة فجل النشا احنساني والذى كان السبب الرئيسي
فجل تلو

مريو

حبريات الدلتا باملعامن الثقيلة .حبرية املنزلة حتتل املركز الثانجل مـن ييـا التلـو
يبلغ مساية البحرية يوا

 011ألـ

املتنا رة يف أرجاب هذه البحرية طـن األلـ

بعـد حبـرية

فـدان ومتوسـط طمقهـا  0202مـرت .ويزيـد طـدم الـزر

جزيـرةم كمـا يشـغل نشـا احسـتزرا السـمكي مسـايات

كبريةب يف جهة الشمال الغربي وجنوب البحرية .يبلغ متوسط احنتاه من حبرية املنزلة  01ألـ

ـن

سنويا ومتثل أمساك البلطجل أكثر من  %02من أنوا األمساك فجل البحـرية يليهـا القـراميط واملـربوك

والبياض واحلنشان والقاروص والنقط والكابوريا والمربي األبيض.

ايدا يات مواقع الدراسة ووصفها ببحرية املنزلة خ ل 5102- 5105
Stations
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Location
أمام مصرف حبر البقر

أمام بو ا الميل
رب البشتري

التمساح

لان

ميشدي (يف منطقة مليئة بالنباتات املغمورة)
احلمرة (أقصي مشال البحريةب منطقة ماحلة)
أبوات الكبري (مشال مصرف السرو)

الدجبو (يف جنوب مصرف السرو)

الزرقاب (يف منطقة بالقرب من مصرف فاراسكور)
النكة أمام مصرف يامو
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اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

مرجة احلرارة

مرجة يرارة املياه من أهم العوامل املؤ رة طلجل البيئة املائية ككل ييا تؤ ر طلجل نشا كـل

الكائنات احلية املوجومة يف املسطحات املائية من أمساك وهـوام ييوانيـة وهائمـات نباتيـة وبكترييـا.

هذا باإلضافة لتأ ريها طلجل كـل اخلصـائص الفيزيائيـة والكيميائيـة للميـاه .تراويـت مرجـة احلـرارة

املسجلة يف الدراسة احلالية بل أقل مرجـة يـرارة ( 02221مرجـة) مسـجلة يف ططـة ( 00النكـة أمـام

مصرف يامو ) خ ل شهر فرباير 5102بينما كانت القيمة العظمجل( 50221مرجة) مسجلة يف ططـة

( 2لان) خ ل شهر أ سطس 5105وكان املتوسط السنوي العام لدرجـة يـرارة ميـاه البحـرية 55201
مرجة مئوية.

شفافية املياه

تعرب مرجة شفافية املياه طلجل مدى قدرة الضوب طلجل النفاذ خـ ل امليـاهب تـراوح قـيم شـفافية

املياه بل ( 052 -01سم ) .ييا مت تسجيل أقل قيمة لدرجة الشفافية يف احملطتل ( 0أمام مصـرف

حبر البقر) و ( 00النكة امام مصرف يامو ) يف شهر أ سـطس  5105بينمـا سـجلت أطلـجل قيمـة يف
احملطتل ( 0ميشدى) و ( 01الزرقاب) خ ل شهر فرباير  5102مبتوسط سـنوي طـام يف البحـرية 02200

سم.

امللوية

.

يقصد مبلوية املياه (جممو األم ح الذائبة يف املاب) ويف الدراسـة احلاليـة أوضـحت النتـائج أن
ً
هناك تفاوتا ملحوظا بل ملوية املياه بالقرب من البحر املتوسط ( طند البو ـا ) وبـل بـاقي قطاطـات
البحريةب تراويت مرجة امللوية بل أقل قيمة  0200جم  /لرت يف ططىت  2و ( 0لان و ميشدى) خـ ل
ُ
شهرى مايو 5102و ا سطس  5105طلجل التوا بينما سجلت أطلجل قيمة  01200جم  /لرت يف ططـة

( 5أمام بو ا الميل) خ ل شهر مايو  5102مبتوسط طام يف البحرية  2255جم  /لرت.

مرجة التوصيل الكهربي

مرجة التوصيل الكهربي هو تعبري طن قدرة امليـاه لتوصـيل التيـار الكهربـيب تراويـت

مرجة التوصيل الكهربي بل أقل قيمة ( 5210مللي سيمن/سم ) يف ططـىت  2و( 0لـان و ميشـدى)
ُ
خ ل شهرى مايو  5102وا سطس  5105بينما سـجلت أطلـجل قيمـة ( 01210مللـي سـيمن/سـم) يف
ططة ( 5أمام بو ا الميل) خ ل شهر مايو  5102وكان املتوسـط السـنوي العـام يف البحـرية 2201

مللي سيمن/سم.

تركيز أيون اهليدروچل )(pH
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يلعب تركيز أيون اهليدروچل مورا هاما يف ترسيب أو ذوبان املعامن الثقيلة يف املسطحات

املائيب والدراسة احلالية تتف مع الدراسات السابقة ييا أوضحت الدراسة أن مياه البحـرية تقـع يف
الانب القلوي وتراويت قيم تركيز أيون اهليدروجل ملياه البحرية بل أقل قيمـة  1211يف ططـة 0

(أمام مصرف حبر البقر) يف شهر مايو  5102وأطلجل قيمة  0202يف ططـة ( 01الزرقـاب) وذلـ يف شـهر

أ سطس  .5105مبتوسط سنوي طام يف البحرية . 0250

األكسچل الذائب )(DO

األكسچل الذائب يف املياه له الدور األكرب واملؤ ر طلجل مجيع اخلصائص الكيميائية والفيزيائيـة

واحليوية ماخل املسطحات املائية كما أنه أيد األسباب الرئيسية يف بقاب مجيـع الكائنـات احليـة ييـا

بدونه متوت هذه الكائنات وتتحول املسطحات املائية ىل مستنقعات آسـنة .أوضـحت نتـائج الدراسـة
ً
احلالية أن تو يع قيم األكسيجل الذائب يف البحرية كانت تتو تو يعا ري منتظم مع م يظـة أنـه
ً
مل يتم تسجيل أي قيمة لألكسچل يف احملطة( 0أمام مصرف حبر البقر) وال العام نتيجـة للملو ـات
ُ
املاتلفة التي يلقيها املصرف وتستهل األكسچل الذائب يف هذه احملطةب بينمـا سـجلت أطلـجل قيمـة

 0215مليجرام/لرت يف ططة  ( 0أبوات الكبري ) خ ل شهر مايو  5102مبتوسط سنوي طام يف البحرية
 2251مليجرام/لرت.

األكسچل املستهل بيولوجيا )(BOD

األكسچل املستهل ييويا هـو كميـة األكسـچل املسـتهل لتحلـل الكائنـات الدقيقـة للمـوام

العضويةب وأوضحت الدراسة احلالية أن قيم األكسچل املسـتهل بيولوجيـا تراويـت بـل أقـل قيمـة
 5202مليجرام/لرت باحملطة ( 01الزرقاب) يف شهر مايو  5102وأطلجل قيمة  510202مليجرام/لـرت مبحطـة

( 0أمــام مصــرف حبــر البقــر) خــ ل شــهر مــايو  5102مبتوســط ســنوي طــام يف البحــرية (02200

مليجرام/لرت) .

األكسچل املستهل كيميائيا )(COD

توضح قيمة األكسچل املسـتهل كيميائيـا كميـة األكسـچل الـ م ألكسـدة املـوام العضـوية

املوجــومة يف امليــاه وحتويلهــا ىل

ــاني أكســيد الكربــون ومــاب ويف الدراســة احلاليــة تراويــت قــيم

األكسيجل املستهل كيميائيا بل أقل قيمة  02200مليجرام/لـرت يف ططـة ( 0ميشـدى) خـ ل شـهر

أطسطس  5105وأطلجل قيمة  001211مليجرام/لرت يف ططة ( 00النكة أمـام مصـرف يـامو ) خـ ل
شهر نوفمرب  5105مبتوسط سنوي طام يف البحرية ( 020210مليجرام/لرت).

الكربيتيدات )(H2S

توجد الكربيتيدات يف املاب يف صورة كربيتيد اهليدروچل الذي ينتج من حتويل الكربيتـات ىل

كربيتيدات للحصول طلجل األكسچل بواسطة البكترييا الكربيتيـة املوجـومة يف الرسـوبيات .وأوضـحت

الدراسة وجوم الكربيتيدات يف مياه حبرية املنزلة خاصة أمـام مصـرف حبـر البقـر نتيجـة للمالفـات
املاتلفة التي تستقبلها البحرية يف هذه املنطقة .وكانت أطلجل قيمـة  25200مليجـرام/لـرت مسـجلة يف

ططة( 0أمام مصرف حبر البقر) يف شهر مايو  5102نتيجـة لزيـامة النشـا البكتـريي حرتفـا مرجـة
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احلرارة نسبيا خ ل هذا الشهر ببينما مل يتم تسجيل أي وجوم للكربيتيدات يف معظم احملطات وكـان

املتوسط السنوي العام يف احملطة  00220 0مليجرام/لرت.

الكلورفيل أب املوام العالقة الكلية واألم ح املغذية
الكلورفيل-أ

استادم الكلوروفيل املوجوم فجل اهلائمات النباتية كصبغه أساسية ميكن األستدحل من خ هلا

طلجل مستوى النشا احليوى باملياه ب تراويت قيم الكلوروفيـل بـل  01200 –0205ميكروجـرام/لـرت

وذل باحملطة ( 0أمام مصرف السرو) بشهر فرباير (الشتاب) وططة ( 00أمام املصـب النـوبجل ملصـرف

حبر البقر ويامو ) بشهر أ سطس ب معطيا متوسط سنوى طام للبحرية 50200ميكروجرام/لرت.

املوام العالقة الكلية)(TSM

سجلت املوام العالقة الكليه أقل قيمه للمحتوى 00201مليجرام/لرتباحملطة  ( 0ميشدى) بشـهر

أ سطس (الصي ) بينما أكرب قيمه للمحتوى كانت 020252مليجرام/لرت باحملطة (0أمـام مصـرف حبـر
البقر) وذل فجل شهر مايو (الربيع)ب مبتوسط سنوى طام للبحرية 25200مليجرام/لرت.

احم ح املغذية

هـجل طبـارة طـن مركبـات ذائبـة فجل امليـاه الطبيعيـة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر

الرئيســـجل لتغذيـــة الكائنـــات فــجل البيئـــة املائيـــة خصوصـــا الكائنـــات الدقيقـــة مثـــل البكرتيـــا

والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فجل طمليـة التمثيـل الغذائــجل للنباتــات واحليوانــات فــجل هــذه
البيئـة وهذه األم ح طبارة طن مركبات نيرتوجينية ب فوسفورية وسليكات.

احمونيا )(NH4-N

احمونيا ايدى صـور النتريوجـل املفضـلة كغـذاب لكثـري مـن اهلائمـات النباتيـة و الطحالـب.

سجلت األمونيا أقل تركيز 1215مليجرام/لرت باحملطة ( 0ميشدى) وذل فجل شهر مايو (الربيع) بينمـا
أطلجل تركيز كان 05221مليجرام/لـرت باحملطـة ( 20امـام مصـرف حبـر البقـر) وذلـ فـجل شـهر فربايـر
(الشتاب)ب معطيا بذل متوسط سنوى طام للبحرية  0250مليجرام/لرت.

النترييتات NO2-N

ينتج النيرتيت نتيجة اكسدة البكرتيا للموام الغري طضوية للحصول طلجل الطاقـة وهـذا الغـا

بدوره ري مستقر فهو يؤكسد ا

نرتات بواسطة بكرتيا معينة او خيتـزل ا

امونيـا بواسـطة بكرتيـا

أخرى معاكسة ل و  .ويعترب ا النيرتيت من الغا ات السامة ووجومه برتكيزات طاليـة يؤكـد طلـجل

وجوم مصدر للتلو .

تراويت قيم تركيز النرتيتات بل أقل قيمه مطلقـه  0200ميكروجـرام/لـرت وذلـ فـجل شـهر

أ سطس (الصي ) باحملطة ( 0أمام مصرف السرو) وأطلجل قيمه كانت 202211ميكروجرام/لرتوذل فـجل
شهر فرباير (الشتاب) باحملطة ( 0أمام مصب مصرف حبر البقر)ب معطيا متوسط سـنوى طـام للبحـرية
05225ميكروجرام/لرت.
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النرتات )(NO3-N

ً
النرتات هجل اكرت صور النيرتوجل باتا فجل البيئة املائية وهجل الغـذاب احساسـجل لكثـريا مـن

اهلائمات النباتية والطحالب .سجلت النرتات أقل تركيز 12110مليجرام/لـرت باحملطـة ( 0أمـام مصـب
مصرف حبر البقر)ب وذل فجل شهر مايو (الربيع) بينما أطلجل تركيز كان  1200مليجـرام/لـرت باحملطـة

( 0ميشــدى) وذل ـ فــجل شــهر فربايــر (الشــتاب)ب معطيــا بــذل متوســط ســنوى طــام للبحــرية 1200

مليجرام/لرت (جدول a-01ب شكل ..)00

النيرتوجل الكلجل TN

سجل النيرتوجل الكلجل أقـل تركيـز 5201مليجـرام/لـرت مبحطـه (0التمسـاح) بشـهر نـوفمرب

(اخلري ) بينما أطلجل تركيز كان 00252مليجرام/لرت باحملطة ( 2مصـب مصـرف يـامو ) وذلـ فـجل

شهر فرباير(الشتاب) ب وكان املتوسط السنوى العام للبحرية  2220مليجرام/لرت.

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور طنصر اساسجل للكائنات املائية ومنوهم ب نظرا حن الفوسفور طنصـر ـري ـا ى

ويوجد فجل الطبيعية طلجل هيئة ام ح فوسقورية ري ذائبة لذل فهو بطبعية احلال يوجد برتكيـزات

قليلة فجل البيئة املائية .يزمام تركيز الفوسفور فجل املسطحات املائية نتيجة للصرف الصحجل او الصـرف
الصناطجل او الزراطجل مما يؤمى ا

الفوسفور الفعال )(PO4-P

العديد من املشاكل البيئية.

تراويت قيم تركيزات الفوسفور الفعال بل 001220 -2212ميكروجرام/لرت وكانـت مبحطـة 01

(الربا يتة) فجل شهر مايو (الربيع) وططة ( 00امـام املصـب النـوبجل ملصـرف حبـر البقـر ويـامو )

وذل فجل شهر فرباير (الشتاب) ب مبتوسط سنوى طام للبحرية 012212ميكروجرام/لرت.

الفوسفور الكلجل

تراويت قيم تركيزات الفوسفور الكلجل بل 0001252- 00200ميكروجرام/لرت وكانت باحملطـات

( 0أمام مصرف السرو) فجل شهر نوفمرب(اخلري ) وططة ( 00امام املصب النوبجل ملصرف حبـر البقـر

ويامو ) فجل شهر فرباير(الشتاب)بمبتوسط طام للبحرية 200202ميكروجرام/لرت.

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فجل الدياتومية ري املتكلسة وهجل حالب جمهرية وييدة اخلليـة جـدرانها

مشــبعة بالســيليكا وتتواجــد بالرتبــةب ســجلت الســليكات أقــل تركيــز 1200مليجــرام/لــرت باحملطــه 1
(احلمره) وذل فجل شهر فرباير(الشتاب) بينما أطلـجل تركيـز (0251مليجـرام/لـرت) كـان باحملطـة ( 01

أمام مصرف فاراسكور) وذل فجل شهر أ سطس(الصي ) ب معطيا بذل متوسط سنوى طام للبحـرية

2202مليجرام/لرت.

 الفلزات الثقيلة
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أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يلي:

 تراوح متوسط تركيز احلديد مـا بـل (01222
للبحريه  010212ميكروجرام/لرت.

 000202ميكروجـرام/لـرت) مبتوسـط سـنوى طـام

 تراوح متوسط تركيز املنجنيز مـا بـل (00251 – 02255ميكروجـرام/لـرت) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه  5520ميكروجرام/لرت.

 تراوح متوسط تركيز النحا
 52222ميكروجرام/لرت.

ما بل ( 2020 – 0200ميكروجرام/لرت) .مبتوسط سنوى طام للبحريه

 تراوح متوسط تركيز الزن ما بل ( 05200 -50225ميكروجرام/لرت) .مبتوسط سنوى طام للبحريه
 0220ميكروجرام/لرت.

 تراوح متوسط تركيز الكروم ما بل ( 0220 – 0221ميكروجرام/لرت) .مبتوسط سنوى طام للبحـريه
 0212ميكروجرام/لرت.

 تراوح متوسط تركيز النيكل مابل ( 0215 – 2202ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوى طـام للبحـريه
 0250ميكروجرام/لرت.

 تراوح متوسط تركيز الكامميوم ما بـل ( 0255 –12011ميكروجـرام/لـرت) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه  1200ميكروجرام/لرت.

 تراوح متوسط تركيز الرصاص ما بل ( 002000 – 51250ميكروجرام/لـرت) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه 50200ميكروجرام/لرت.



تراوح متوسـط تركيـز الزئبـ مـا بـل ( 121 121002ميكروجـرام/لـرت) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه  12025ميكروجرام/لرت.

 املبيدات

املبيدات ومركبات نائجل الفينيل متعدمة الكلور الذائبة مبياه حبرية الربلس خ ل 5102- 5105

تراوح جممو تركيزات مركبات فينيل متعدمة الكلور ( )PCBsمابل  5010نانوجرام/لرت طند

ططـة  MZ3ىل

 00002نـانوجرام/لــرت طنـد ططـة  MZ11مبتوســط  2010نـانوجرام/لـرت وتركيــزات

مركبات املبيدات الكلية ( )TPمابل  0010نانوجرام/لرت (ططة  )MZ7ىل

 0050نانوجرام/لرت (ططـة

 )MZ4مبتوســط  5002نــانوجرام/لــرت .كمــا تراويــت جممــو مركبــات  PCBs & TPمــابل 0010

نــانوجرام/لــرت طنــد ططــة  MZ7ىل
نانوجرام/لرت.

 05000نــانوجرام/لــرت طنــد ططــة  MZ11مبتوســط كلــجل 1022

 اهليدروكربونات البرتولية

املوام اهليدروكربونية البرتولية مياه حبرية املنزلة خ ل 5102- 5105
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تراوح متوسطات الرتكيز الكلجل للموام اهليدروكربونية الذائبة فجل مياه حبرية املنزلة مـابل

 1001ميكروجرام/لرت طند ططة

ىل

 0001ميكروجرام/لرت والىت مت رصـدها طنـد ططـة

مبتوسط كلجل لميع طينات البحرية يبلغ  0020ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوججل

وتعترب مياه اجملارى وايدة من أخطر املشاكل طلجل الصحة العامة فجل معظم مول العامل الثالاب ألن

أ لب هذه الدول ليس لديها شبكات صرف صحجل متكاملة ب بل وفجل بعض املدن حتوجد شبكات
صرف صحجل وحتتوى مياه اجملارى طلجل كمية كبرية من املركبات العضوية واطدام رهيبة من

الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية وال هوائية وتؤ ر هذه الكائنات يف املركبات العضوية والغري
طضوية مسببة نقصا يف احوكسجل ىلذا ألقيت يف البحريات وبذل ختتن الكائنات التي تعيش فيها

وقد متوت .وطند موت الكائنات البحرية تبدأ البكرتيا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل حهوئيا
بتحليلها طد ة تعفن وفساما يف بيعة املياه.
قد استادم مقيا

اجملموطة األوروبية ()European commission, 1988

ملياه شوا ئ

واحستحمام وهو نفس املقايس املصرى ( )Ministry of health, 1996 and 2000والذى أقر احلدوم

املسموح بها يف هذه املياه بوبنابا طليه وطند تطبي معيار جومة املياه املذكورة طاليه فتكون

نتائج الدراسة احلالية كاآلتجل :

 .0من وجهه نظر الصحة العامة األممية وخاصة الصيامين نتيجة تعاملهم مع املياه وطند تطبي

معيار جومة املياه املذكورة طاليه فقد تتعدت أطدام البكرتيا املشار ىلليها احلدوم املسموح بها

طاي مدار العام فجل احملطات 0ب 2ب 2ب  00وفجل احملطة رقم  01كانت فجل الشتاب فقط ب بينما

ظلت أطدام البكرتيا فجل باقجل احلطات 5ب 0ب 0ب 1ب 0ب  0فجل احلدوم املسموح بها طاي مدار
العام.

 .5فجل مرابجل األمساك فجل مياه البحرية (مياه البحرية كلها) فأن اطدام البكترييا املشاراليها

تتعدت احلدوم املسموح بها يف احملطات 0ب 2ب  00طاي مدار العام وفجل احملطات 5ب 0ب 2ب 0ب 1ب 0ب

 01فجل بعض فصول العام بينما احملطة رقم  0ظلت أطدام البكرتيا فجل احلدوم املسموح بها
طاي مدار العام.

طند ىلستادام متوسطات أطدام البكرتيا للفصول األربعة :

 oمن وجهه نظر الصحة العامة فقد تعدت أطدام البكرتيا املشار ىلليها احلدوم املسموح بها
متأ رة مبياه املصارف امللو ة فجل أربعة ططات (0ب 2ب 2ب  )00فقط .

o

فجل مرابجل األمساك فجل مياه البحرية تعدت احلدوم املسموح للبكرتيا املشار ىلليها

متأ رة مبياه املصارف امللو ة فجل مجيع احملطات طلجل مدار فصول العام طدا احملطات 0ب

0ب  0فقد ظلت أطدام البكرتيا فجل احلدوم املسموح بها طاي مدار العام.

اهلائمات النباتية

8

تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزبا أساسيـا إلنتــاه املـوام العضويـة بالبحـرية ب كمــا متثــل املستــوى
األول من اهلـرم الغذائـجل وكذل تكـون الغــذاب األساســجل للكائنــات احليوانيــة بالبحيــرة  -كمــا

يشكـل الب نكتـون النباتـجل واحليوانـجل الغـذاب األساسـجل لألمسـاك السائـدة بالبحيـرة.

اتضح من نتائج الدراسة احلالية ما يلجل:

 رصـدت البحـرية  050نـو من اهلائمـات النباتيـة الـىت ىلنتمـت ىللـجل  01جنسا ممثله بـ 2
جماميـع مبتوسط  201x 00222ويـدة/لـرت وبذل يد

يامه فجل طـدم اهلائمـات النباتيـة طـن

املسجـلة خـ ل  5105-5100ييا رصـدت البحـرية  050نـو من اهلائمـات النباتيـة الـىت
ىلنتمـت ىللـجل  00جنسا ممثله ب 2جماميـع مبتوسط 201x 01220ويـدة/لـرت ويد

نقـص طـدم

اهلائمـات النباتيـة طـن املسجـلة خـ ل  5100-5101ييـا سـجلت 021نـو من اهلائمـات

النباتيـة الـىت ىلنتمـت ىللـجل  02جنسا ممثله ب 2جماميـع مبتوسط  201x 201 .5ويـدة/لـرت

لعام  5100-5101ور م نقص طدم األنوا ىلح ان املتوسط الكلجل للكثافه العدميه قد ام طن ما سجل

فجل العامل املاضيل.

 كانـت السـيامة خ ل الدراسه احلاليه  5102 -5105للطحالـب اخلضـراب
الدياتومات  %00202بالنسبـة للمجمـو الكلـجل للهائمـات النباتيـة للبحريه .

 %00205وتلتها

 خ ل  5102 -5105رصـدت من الطحالـب اخلضـراب  20نوطـا ىلنتمـت ىللـجل  51جنـس بنسبـة
 %00205بالنسبـة للمجمـو الكلـجل للهائمـات النباتيـة تلتهـا الدياتومات  00نـو تنتمـجل

ىللـجل  51جنـس بنسبـة  %00202بالنسبـة للمجمـو الكلـجل للهائمـات النباتيـةب ـم الطحالـب
اخلضـراب املزرقـة  00نوطـا تنتمـجل ىللـجل  00جنسا بنسبـة  %5211بينمـا سجـلت الطحالـب نائيـة

السـو  0أنـوا تنتمـجل ىللـجل  2أجنـا
أجنـا

بنسبة .%0200

بنسبـة  %1202و األيوجلينـات  00نوطـا منتميـة ىللـجل 2

 كانت السيامه ممثله ول فرتة الدراسه خبمس أنوا فقط

من الدياتومات

 Cyclotella meneghiniana بنسبه  %01201و%15.64 Nitzschia acicularis
Melosira varians

Agardh ,

 %0200و ا نان من الطحالب اخلضراب %51255 Chlorella valgaris

و %0200 Ankistrodesmus falcutus v. mirabileبالنسبـة للمجمـو الكلـجل للهائمـات النباتيـة
للبحريه .

بالنسبه للتو يع الغرافجل خ ل : 5102 - 5105

 يققت احملطه  (2رب البشتري) اطلجل كثافه طدميه ( 201×012020ويـدة/لـرت) كماهومبل جبدول 2

وكانت السيامه فجل احملطه للطحالب اخلضراب وتلتها الدياتومات بنسب ( %25220و  )%02200طلجل

التوا  .وكانت السيامه لل  %20202 Chlorella valgarisو %0200 Melosira varians Agardhو
 Cyclotella meneghinianaبنسبه  %50202و %0252 Cyclotella glomerataبالنسبـة للمجمـو

الكلـجل للهائمـات النباتيـة للبحريه .

9

2

 oكـان متوسـط اإلنتاجيـة للهائمـات النباتيـة فجل الدراسه احلاليه(01x 00222)5102-5105
ويـدة/لـرت وبذل

قد يد

يامه فجل الكثافه العدميه طن العام الساب

ييا كـان متوسـط

اإلنتاجيـة للهائمـات النباتيـة خ ل  201x 012200( 5105 -5100ويـدة/لـرت) وكذل
الكثافه العدميه طن طام  201 x20125(5100 -5101ويـدة/لـرت).

يامه فجل

اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات يية ييوانية تعيش هائمـة يف البيئـات املائيـة املاتلفـة سـواب كانـت

بيئات حبرية أو مياه طذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمـات احليوانيـة بعـدم قـدرتها طلـي احلركـة املوجهـة
كونها تتحرك تبعا حلركة التياراملـائي  .وترجـع أهميتهـا ىليل أنهـا متثـل احللقـة الثانيـة يف قاطـدة اهلـرم

الغذائي يف البيئة املائيــة بعد اهلائمات النباتية .

تو يع اهلائمات احليوانية خ ل 5102-5105

-بلغ طدم األنوا خ ل فرتة الدراسة  11نوطا ممثله بـ 00نوطا من العجلياتب 0نوطا من األوليات و 01أنوا

من متفرطة القرون و 05نو من جمدافيـة األرجـل ب 0أنـوا اخـري .وتتفـ النتـائج مـع مـا أشـارت اليـة
الدراسات السابقة يف البحرية فقد اشارت الدراسات السابقة طلجل سيامة تنو العجليات طلـجل بـاقي األنـوا

بالبحرية .اما بالنسبة لألنوا املسجلة من العوال احليوانية فقد قلت طـن الدراسـات السـابقه ففـجل العـام
املاضجل 5105 - 5100سجلت  01نوطا وفجل 5100 – 5101

سجلت 02نوطا .

-بينت مراسة التغريات املومسيـة للمحصـول القـائم للعوالـ احليوانيـة ان فصـل الربيـع أكثـر الفصـول

انتاجيه ( 0002200كائنا/م ) 2بينما فصل اخلري

أقلهـا ( 501011كائنـا/م ) 2و اختلفـت نتـائج الدراسـة

احلالية مع الدراسات السابقه ففجل طـام  5105-5100كـان فصـل اخلريـ

كائنا/م ) 2بينما كان فصل الصي

اكثـر الفصـول انتاجيـه (021011

هو األقل كثافـة ( 225151كائنـا/م ) 2وفـجل طـام ( ) 5101 - 51100كـان

فصل الشتاب كان هو اطلجل الفصول انتاجية ( 012050كائنا/م) 2و فصل الصي

احليوانية بالبحرية.

هو األقل كثافة فـجل العوالـ

-بلغت كثافة العوال احليوانية يف احملطات املاتلفة اقصاها يف ططه  1الواقعه أقصجل مشال البحـريه وهـجل

منطقه ماحله مثل العام املاضجل ييا بلغت ( 201 x020122كائنـا /م )2بينمـا بلغـت امناهـا يف ططـة 0

املتأ ره مبصرف حبرالبقر ( 201 x05020كائنا /م.2

-بينت الدراسة السيامة املطلقة للعجليات طلجل باقي اجملموطات يف حبـرية املنزلـة خـ ل املواسـم املاتلفـة

بنسبة  % 0122ييا امت نسبتها طـن العـام املاضـجل (  )%1522مـن اجملمـو الكلـي للعوالـ احليوانيـة.
وتراويت نسبتها بل  %0120ب %0222خ ل مومسي الربيع واخلري

طلـجل التـوايل .أيضـا تراويـت نسـبة

العجليات بل %0020ب  %1520من اجملمو الكلي للعوال احليوانية يف ططتي  1و  2طلجل التوايل .

-بينت مراسة التغريات املومسية وانتشار العجليات باحملطات املاتلفـة ا مهارهـا يف ططـه 1و  0و 5خـ ل

فصل الربيع .أما فجل طام  5105 -5100فبلغت أقصجل كثافه هلا أيضـا فـجل ططـة  1الواقعـه أقصـجل مشـال
البحريه ولكن خ ل فصل الشتاب وكذل ططة 2خ ل فصل الربيع وأيضا ططـه  00أمـام مصـرف يـامو
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خ ل فصل اخلري

وفجل طام  5101 - 5100اوضـحت اطلـجل كثافـة للعجليـات يف ططـة  5الواقعـه أمـام

بو ا الميل خ ل فصلي الصي

والربيع وكذل ططة 0خ ل فصلي الشتاب والربيع.

-سام نو  Brachionus angularisططات الدراسـة وكانـت كثافتـه طاليـة جـدا يف ططـة 01خـ ل فصـل

الربيع و ا مهر نو  Br.calyciflorusيف ططة 00خ ل فصل الربيع وططه  5خ ل فصل اخلري  .أما نو

Br.plicatilisبالر م أن متوسطه السنوى ميثل املركز األول ييا بلـغ  201× 0002500كائنـا /م 2اح أنهـا

كانت نتيجة للكثافتة الغري طاميه يف ططىت  5و 0خ ل فصل الربيـع .ايضـا  Br.urceolarisفكانـت كثافتـه

طالية جدا يف ططه 1خ ل فصل الربيع .وبالر م مـن Keratella hiemalisايتلـت املرتبـه الرابعـه فـجل
الكثافه العدميه للعجليات اح أن ظهورهـا كـان مقتصـرا طلـجل فصـلجل الشـتاب والربيـع .أيضـا Polyarthra
vulgarisفكانت كثافته طالية يف ططه 0خ ل فصل الصي

وططه  00خ ل فصل الربيع.

-جابت جمدافيات األرجل يف املركز الثاني من ييـا األهميـة يف البحـرية خـ ل املواسـم املاتلفـة مكونـة

نسبة  %0021من اجملمو الكلي للعوال احليوانية بنسبة تراويت بل %2120ب %121خ ل مومسي الصـي
والربيع طلجل التوايل .وايتفظت احملطه  5بأكرب كثافة هلذه اجملموطة خ ل موسم الصي

و ططـه  2خـ ل

موسم الشتاب وططه  00خ ل الربيع  .ويف اإلجتاه املعـاكس كانـت ططـة 01اقـل احملطـات انتاجيـة هلـذه
اجملموطه ييا اختفت خ ل موسم الصي .

سامت يرقات جمدافيات األرجل األ وار البالغة بنسـبة  %0520مـن اجملمـو الكلـي جملـدافيات األرجـل ومت
رصدها بأطدام كبرية يف كل احملطـات وخاصـة يف فصـل الصـي

والربيع فجل ططه . 00

يف ططـىت 5و 0وفصـل الشـتاب يف ططـه 2

-مت رصد 01أنوا من متفرطة القرون خـ ل الفصـول األربعـة بنسـبة بنسـبة  %122مـن اجملمـو الكلـي

للعوال احليوانية .وكانت كثافتها طالية خ ل فصلي الشتابو الربيع وبلغت اقصي كثافة هلـا خـ ل فصـل
الربيع فجل ططىت  01و 00واخلري

فجل ططه  2والشتاب فـجل ططـات  2و 0و .01وكانـت السـيامة املطلقـة

لنو  Moina micuraالتي بلغت اقصي كثافة هلا يف ططىت 01و 00خ ل الربيع وططه  2خـ ل اخلريـ
(شكل  )00تلتها  Ceriodaphnia reticulataييا بلغت اقصي كثافة هلا فجل فصل الربيع.

الربوتو وا مثلت بـ  %0من جممو العوال احليوانيه يف البحـرية و 0نوطـا وسـامت بـانوا Centropyxisaculeataوايضا  Euplotes sp.وكانت كثافتها طالية يف فصلجل اخلري

والربيع.

-اما الديدان اخليطية فبلغت نسبتها  %1210من جممو العوال احليوانيـه يف البحـرية ومثلـت بنـوطل

فقط و سامت يف فصل اخلري .

 -مثلت العوال املؤقتة نسبة قدرها  %025من اجملمو الكلي للعوال احليوانية وسـجلت اطلـجل كثافـة هلـا

خ ل فصل الربيع وخاصة يف ططه  5وخ ل الصي

احليوانات القاطية

والشتاب وخاصة يف ططة . 0

ً
ً
متثل األيياب القاطية جـزبا هامـا مـن البيئـة البحريـة فهـجل ىليـدى احللقـات اهلامـة يف السلسـلة

الغذائية ييا تنتشر طامة بكثرة يف منا

املد والزر كمـا انهـا تغطـجل معظـم قيعـان البيئـات املائيـة
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ً
ً
ً
وتعترب ذابا هاما ومفض طند كثري مـن احليوانـات البحريـة احقتصـامية كمـا أن بعضـها ميكنـه مقاومـة
ً
التلو ويعترب كاشفا له .
اشارت النتائج اخلاصة بفحص التكوين النوطجل للكائنات القاطيـة املـاكرو خـ ل الفـرتة ا سـطس  5105ا
َ
مايو  5102ييا مت تسجيل طدم  20نوطا من النباتات املائية وال فقاريات القاطية املـاكرو ييـا سـجلت
َ
َ
احصداف الكلسية الفار ة للرخويات واح ومات وانابيب الديدان طديدة احشـواك الكلسـية و كانـت األكثـر
ً
ً
تكرارا وكثافة .ومت تسجيل  00نو من الكائناتاملاكرو القاطية احلية خ ل قـرتة الدراسـة تتكـون أساسـا يف

قا البحرية.

والنباتــات املائيــةاملغمورة hydrophyteمــن نــو Ceratophyllum demersumiو Potamagon
pectinatus
َ
ومن احيياب القاطية مشلت طلجل  05نوطا كما هو مسجل بالدول  00وهم كالتا :

 شعبة الديدان Annelidaمشلت طلجل ائفتي الديدان طدمية احشواك نو وايد وطديدة
احشـواك ييـا أيتـوت طلـجل نـوطل  Nereis irrorata, Capitella capitataونـو مـن

الديدان طدمية احشواك Chaetogaster linnaei

 شعبة مفصليات احرجل  Arthropodaطلجل ائفىت احلشرات والقشريات ييـا سـجلت 0
أنوا

 مـنهم  2انـوا مـن رتبـة امفيبـوما Amphipoda - - Elasmopus sp., Gammarus
lacustris, Corophium volutatorبونــو منرتبــة ايزوبــوما Isopoda -Sphaeroma
serratum

 نو من رتبة احوسرتكوما Ostracoda Sclerochilus contortusب -
 نو من ائفة احلشرات Tendipes tentans

 شـــعبة الرخويـــات  Molluscaمشلـــت طلـــجل ائفـــة ذوات املصـــراطل ومت تســـجيل 2
أنوا .Cerastoderma edule Pisidium pirothi. Corbicula consobrina

النباتات املائية

أمام مصرف حبر البقر سام النبات الطافجل و املستعمر ورم النيلب وهذا املصرف يصب فيـه مجيـع

أنوا امللو ات من صرف صحجل و راطجلب ولذل تواجد ورم النيـل فقـط و الـذى يتحمـل التلـو ب و لـيس

نبات اخر فجل مجيـع فصـول السـنة  .5102-5105و فـجل فصـلجل اخلريـ
البشري و لان (ططة  2و  )2تواجدت النباتات الىت تتحمل التلو

 5105و شـتاب 5102ب أمـام ـرب

و الدالة طليـه مثـل ورم النيـل water

 hyacinthsو خس املاب  Pistia stratiotesو خنشوش احلوت  Ceratophyllum demersumو احلامول صـن

 Potamogeton pectinatusو ( P. crispusاحلامول املتعره) فجل ربيع  .5102فـجل ططـة ( 0ميشـدى) الـىت
تعرف بامت ئها بالنباتات املغمورة مل يسجل بها سوى خنشوش احلوت  Ceratophyllumفقـطب ممـا يـدل

طلـجل التلــو

العـا

يــىت أنــه حييـل مون منــو النباتـات املغمــورة مثــل ( marina Najasيوريــة املــاب) و

 Echinochloaالىت تفضل البيئة القليلة التلو  .أما بالقرب من مصرفجل السرو و فاراسكور (ططة  0و )01
املعروفة أيضا بتواجد النياتات املغمورة فقد تواجدت النباتات املغمـورة يوريـة املـاب ( Najasكـان نـامرا) و
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( Echinochloaصي

مصرف يامو

و خري

 5105و ربيع  )5102و لكن يامول املـاب  P. pectinatusكـان سـائدا .و أمـام

تواجد احلامول ( )P. pectinatusسائدا مبفرمه .لذل يوصجل بتنقيـة امليـاه امللو ـة خاصـة

أمام مصرف حبر البقر و أيضا املصارف الـىت تقـع أمـام احملطـات الـىت تنمـو فيهـا و يكثـر تنـو النباتـات

املغمورة. .

انيا :الرواسب القاطية

الرواسب

مت مجع طينات الرواسب القاطية من البحريات املاتلفة ولنفس املواقع الىت مت مجع طينات املياه منهـا

بإستادام الكباش اخلاص بذل بغرض ىلجراب التحاليل والقياسات املاتلفة طليها -:

 احلجم احلبيىب

النتائج واملناقشة

احلجم الرملي )(Sand

أوضحت الدراسة أن الرسوبيات القاطية حتتوي طلي احلجم الرملي بنسب تـرتاوح مـا بـل اطلـي

قيمــة (( )%10200ططــة  )2خـ ل شــهر ا ســطس  5105و اقــل قيمــة هلــا (( )%2252ططــة  5منطقــة
البو ا ) مع متوسط قدرة  %12222ب ايضا فجل شـهر فربايـر  5102كانـت حتتـوى الرسـوبيات القاطيـة
طلجل اطلجل نسبة من احلجم الرملـجل ( )%00201فـجل ططـة  0واقـل قيمـة سـجلت فـجل ططـة  0امـام

مصرف حبر البقر (ططة  )0ييا سـجل ( )%1200مـع متوسـط قـدرة  %20202بينمـا تراويـت قيمـة
املتوسط السنوي لنسبة احلجم الرملي مابل اطلـجل قيمـة (( )%00210ططـة  )2واقـل قيمـة ()%5200

ططة ( 5منطقة البو ا ) مع متوسط طام قدرة .%22200

الغرين} ){Mud (Silt & Clay

حتتوي الرسوبيات القاطية لبحرية املنزلة طلي الغرين بنسب ترتاوح ما بل اطلي قيمة ()%00212

مبنطقة البو ا (ططة  )5واقل قيمة ( )%52220فجل ططة  2مع متوسط قدرة  %00251وذل فجل شـهر
ا سطس  5105بينما فجل شهر فرباير  5102كانـت اطلـجل نسـبة للغـرين  %00220فـجل ططـة (0امـام
مصرف حبر البقر) واقل نسـبة للغـرين سـجلت فـجل ططـة  )%22202( 0بينمـا كـان املتوسـط %02222

بينما تراويت قيمة املتوسط السنوي لنسبة الغرين مـابل اطلـجل قيمـة ( )%01200ططـة  5واقـل

قيمة (( )%21200ططة  )2مع املتوسط السنوى العام .%00200

ا لكربون العضوي و احملتوي العضوي

تراويت نسبة الكربون العضوي لرسوبيات قا حبرية املنزلة ما بل اطلي قيمة ( )%2200ططة 0

خ ل شهر ا سطس  5105و اقل قيمة هلا ( )%0201طند منطقة حبر لان (ططة  )2مبتوسط قدرة

%2205ب بينما خ ل شهر فرباير  5102تراويت بل اطلجل قيمة  ( %0220ططة  )00واقل قيمة %020

فجل ططة  0مع متوسط قدرة  %.220بينما تراويت قيمة املتوسط السنوي لنسبة الكربون
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العضوي مابل اطلجل قيمة ( %2200ططة  ) 00واقل قيمة ( )%021فجل ططة  2مع املتوسط السنوى

العام  .%2200كما أوضحت الدراسة أن نسبة احملتوي العضوي لرسوبيات قا حبرية املنزلة ترتاوح ما

بل اطلي قيمة ( )%01220طند (ططة  )0خ ل شهر ا سطس  5105و اقل قيمة هلا (( )%5202ططة )2

مع متوسط قدرة %0200ب بينما فجل شهر فرباير  5102تراويت قيمة احملتوى العضوى بل % 00210
فجل ططة  00و  %2205فجل ططة  0مع متوسط قدرة  %.0200ب بينما تراويت قيمة املتوسط

السنوي لنسبة احملتوى العضوي مابل اطلجل قيمة ( )%01200فجل(ططة  )00و اقل قيمة  %2200فجل

ططة  2مع املتوسط السنوى العام .%0200

احملتوي املائي املطل

يعترب احملتوي املائي للرسوبيات من أهم العوامل املؤ رة يف العمليات الكيميائية و الفيزيائيـة و

البيولوجية التي تؤ ر Baruah and Barthakur, 1997طلي رسوبيات النظام البيئي

أوضحت النتائج أن احملتوي املائي املطل لرسوبيات قا حبرية املنزلة يرتاوح مـا بـل اطلـي قيمـة

( )%02211طند (ططة  )00خ ل شهر ا سطس  5105و اقل قيمة هلا (( )%51200ططة  )0مع متوسط قـدرة
 %20200و رمبا يرجع ذل لسرطة املياه يف املصرف و التي تعمل طلـي سـل رواسـب القـا و التـي تـؤمي
لزيامة األيجام الرملية و اخلشنة التي تتميز بقلة طتواها املائيببينمـا فـجل شـهر فربايـر  5102تـرتاوح

اطلجل قيمة بل  %00202فجل ططة  01حبر برا يتة واقل قيمة  %00220فجل ططة  2مبتوسط قـدرة %00202

بينما تراويت قيمة املتوسط السنوي لنسبة احملتوي املائي مابل اطلجل قيمة ( )%00200ططـة  00واقـل

قيمة ( )%20200فجل(ططة  )0مع املتوسط السنوى العام ( . %02200جدول  05و شكل .) 00

املغذيات

 .0الفسفور الغري العضوي

أوضحت النتائج أن تركيزات األور وفوسفات ( الفسفور الفعال أو الغري طضوي) يف رسوبيات حبـرية
املنزلة تتفاوت يف قطاطات البحرية املاتلفة .ييا تزمام بـالقرب مـن مصـبات املصـارف طـن بـاقي
احملطاتب وقد تراوح تركيز الفسفور الفعال بل اطلـجل قيمـة  000ميكروجـرام/جـرام فـجل ططـة 0

واقل قيمة  005ميكروجرام/جرام فجل ططة  01خ ل شهر أ سطس  5105مع متوسط قدرة 002
ُ
ميكروجرام/جرام وقد سجلت فجل شـهر فربايـر  5102اطلـجل قيمـة  0500ميكروجـرام/جـرام فـجل
ططة  0وأقل قيمة  211ميكروجرام/جرام يف ططة ( 01حبـر برا يتـة) مـع متوسـط قـدرة 022

ميكروجرام/جرام .بينما كان املتوسـط السـنوى لرتكيـزات األور وفوسـفات ( الفسـفور الفعـال أو
الغري طضوي) يف رسوبيات حبرية املنزلة تراويت بل  0101ميكروجرام/جـرام يف ططـة  0و 520

ميكروجــرام/جــرام فــجل ططــة ( 01حبــر برا يتــة) مبتوســط ســنوى طــام فــجل البحــرية 212
ميكروجرام/جرام.

 .5الفسفور العضوي
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حتتوي رسوبيات حبـرية املنزلـة طلـجل تركيـزات مـن الفسـفور العضـوي اقـل مـن الفسـفور الغـري

العضوي .تراوح تركيز الفسفور العضوي بل اطلـجل قيمـة  200ميكروجـرام/جـرام فـجل ططـة 00
ُ
خ ل شهر أ سطس  5105وقد سجلت أقل قيمة  10ميكروجـرام/جـرام يف ططـة  5مـع متوسـط

قـــدرة  011ميكروجـــرام/جـــرام بينمـــا يف شـــهر فربايـــر  5102ســـجلت أطلـــجل قيمـــة 500

ميكروجرام/جرام فجل ططة  00واقل قيمة  00ميكروجرام/جرام فجل ططة  2مـع متوسـط قـدرة
 010ميكروجرام/جرام .بينما كان املتوسط السنوى لرتكيزات الفسفور العضوي ترتاوح بـل 510

ميكروجرام/جرام فجل ططة  00و  02ميكروجرام/جرام فجل ططة  1مبتوسط سنوي طام للبحـرية
 022ميكروجرام/جرام.

 .2الفسفور الكلي

تراوح تركيز الفسفور الكلي خ ل شهر ا سطس  5105بل  0000ميكروجرام/جرام فجل ططـة 00

أقــل قيمــة  222ميكروجــرام/جــرام يف ططــة ( 01حبــر برا يتــة) مــع متوســط قــدرة 005

ميكروجرام/جرام بينما يف شهر فرباير  5102سجلت أطلجل قيمة  0202ميكروجرام/جرام يف كـل

مــن ططــة  0واقــل قيمــة  051ميكروجــرام/جــرام فــجل ططــة  0مــع متوســط قــدرة 122

ميكروجرام/جرام .وكان املتوسط السنوى لرتكيزات الفسفور الكلجل فجل حبرية املنزلـة يـرتاوح بـل
 0020ميكروجرام/جرام فجل ططة  0و  205ميكروجرام/جرام فجل ططة  01مبتوسط سنوى طام
 110ميكروجرام/جرام.

 .0النيرتوچل الكلي

اوضحت نتائج النيرتوچل الكلي يف رسوبيات حبـرية املنزلـة فـجل شـهر ا سـطس  5105ان اطلـجل

قيمة للنيرتوجل الكلجل هجل  % 025فجل ططة  0واقل قية  %5200فجل ططة  1مع املتوسـط %2222

بينما فجل شهر فرباير  5102اتضح ان اطلجل قيمة وهجل  %0222هجل ططة ( 5منطقة البو ا ) واقـل

قيمة وهجل  %5220فجل ططة  1مع املتوسط قدرة  .%2225بينمـا املتوسـط السـنوى للنيرتوجـل
الكلجل يرتاوح بل اطلجل قيمة  %0200فجل ططـة  0واقـل قيمـة  %5200فـجل ططـة  1مـع املتوسـط

العام .%2220

الفلزات الثقيلة

 تراوح متوسط تركيز احلديـد مـا بـل ( 02011 – 0110ميكروجـرام/جـم ) مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه  01005ميكروجرام/جم

 تراوح متوسط تركيز املنجنيز ما بل ( 102 – 501ميكروجرام/جم) .مبتوسط سنوى طام للبحـريه
 211ميكروجرام/جم

 تراوح متوسط تركيز النحا

ما بـل ( 011202 –00200ميكروجـرام/جـم) .مبتوسـط سـنوى طـام

للبحريه  20220ميكروجرام/جم

 تراوح متوسط تركيز الزن مـا بـل ( 000200 –25220ميكروجـرام/جـم) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه  00210ميكروجرام/جم
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 تراوح متوسط تركيـز الكـروم مـا بـل ( 021200 –0201ميكروجـرام/جـم) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه  05210ميكروجرام/جم

 تراوح متوسط تركيز النيكل مابل ( 01200 –0120ميكروجرام/جم) مبتوسط سنوى طام للبحـريه
 21ميكروجرام/جم

 تراوح متوسط تركيز الكـامميوم مـا بـل ( 1225 –1210ميكروجـرام/جـم) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه  1250ميكروجرام/جم

 تراوح متوسط تركيز الرصاص مـا بـل ( 111200 -0220ميكروجـرام/جـم) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه 12202ميكروجرام/جم

 تراوح متوسط تركيز الزئبـ مـا بـل ( 12005 – 12150ميكروجـرام/جـم) .مبتوسـط سـنوى طـام
للبحريه  12110ميكروجرام/جم.

املبيدات

املبيدات ومركبات نائجل الفينيل متعدمة الكلور الذائبة مبياه حبرية املنزلة خ ل 5102- 5105

تـــراوح جممـــو تركيـــزات مركبـــات فينيـــل متعـــدمة الكلـــور ( )PCBsمـــابل 12015

نــانوجرام/جــرام ططــة  MZ5ىل

 10501نــانوجرام/جــرام أمــام ططــة  MZ11مبتوســط 10012

نانوجرام/جرام وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPمـابل  1010نـانوجرام/جـرام (أمـام ططـة
 )MZ4ىل

 10010نانوجرام/جرام (ططة  )MZ8مبتوسط  10002نانوجرام/جرام .كما تراويت جممو

مركبات  PCBs & TPمابل  10505نـانوجرام/جـرام أمـام ططـة  MZ5ىل

أمام ططة  MZ1مبتوسط كلجل  10202نانوجرام/جرام..

 10210نـانوجرام/جـرام

اهليدروكربونات البرتولية

املوام اهليدروكربونية البرتولية مبياه حبريةاملنزلة خ ل 5102- 5105
ســجلت مســتويات املــوام اهليدروكربونيــة الكليــة برواســب البحــرية املاتلفــة مــابل 1011

ميكروجرام/جرام مسجلة طند ططة املنزلة  00ىل
مبتوسط كلجل  1005ميكروجرام/جرام.
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 1055ميكروجـرام/جـرام مسـجلة أمـام املنزلـة 2

