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مقدمـة

حبريات وادى الريان هي ثالث أكرب البحريات يف مجهورية مصر العربية وتعترب من أقدم البحريات
الطبيعية يف العامل ومتثل اخلزان الرئيسي ملياه الصرف الزراعي لألراضي املنزرعة يف حمافظة الفيوم
ً
ً
وبذلك ميكن اعتبار حبرية الريان مفتاح التنمية والرقي حملافظة الفيوم حيث تلعب دورا رئيسيا يف كمية
األراضي املنزرعة باملنطقة .وتقع حبرية الريان يف منخفض الفيوم الذي يوجد يف الصحراء الغربية على بعد

مائة وثالثة كيلو مرت جنوب غرب القاهرة وتبلغ مساحتها حوايل  05ألف فدان ويرتاوح عمقها ما بني
ً
ً
ً
مخسة أمتار شرقـا إىل أثني عشر مرتا غربـا ومنسوب سطح املياه فيها  50م وترتاوح نسبة امللوحة فيها
ً
 20-23جم/لرت .وتعد حبرية الريان جزءا من حبرية موريس القدمية التي زارها املؤرخ هريودوت عام
أربعمائة ومخسني قبل امليالد .وتوجد يف حبرية الريان جزيرة تعرف بالقرن الذهبي.

مت اإلعالن عن حممية الريان الطبيعية بقرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم  352لسنة  9393واملعدل

بالقرار رقم  3305لسنة  9331مبساحة حوايل 9290كم 3منها مسطح مائي مبساحة حوايل  320كم00( 3

ألف فدان) باإلضافة إيل حوايل 9955كم 3متمثلة يف جبل قطراني والباقي حوايل 05كم 3وهي عبارة عن

شريط ضيق جنوب البحرية.

امساء ومواقع احملطات ببحريات وادى الريان خالل 3592-3593

البحرية

املسطح األول

املسطح الثاني

احملطة

وصف املوقع

9

أمام مصرف الوادى
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أقصى شرق املسطح األول

2

وسط املسطح األول
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أقصى غرب املسطح األول

0

أمام القناة املوصلة بني املسطحني
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أمام مدخل املياه للمسطح الثانى

1

وسط املسطح الثاني
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أقصى غرب املسطح الثاني
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جنوب املسطح الثاني

95

أقصى اجلنوب عند اجلزر الرملية فى املسطح الثانى
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اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

درجة حرارة املياه من أهم العوامل املـؤثرة علـى البي ـة املائيـة ككـل حيـث تـؤثر علـى نشـا كـل

الكائنات احلية املوجودة يف املسطحات املائية مـن أمسـاو وهائمـات نباتيـة وحيوانيـة وبكترييـا .هـذا
باإلضافة لتأثريها على كل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه.

تراوح متوسط درجة احلرارة ما بني ( 95.35درجة) و ( 29.95درجـة) وذلـك مبتوسـط سـنوي لدرجـة

حرارة مياه البحرية (33.56درجة م وية).

شفافية املياه

تعرب درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خالل املياه حيث أوضحت الدراسة احلالية

أن أقل متوسط لقيم شفافية املياه ( 50سم)  ،بينما سجلت أعلى قيمة ( 305سم)  ،مبتوسط سـنوي

عام يف البحرية ( 999.05سم).

امللوحة

يقصد مبلوحة املياه (جمموع األمالح الذائبة يف املاء) ويف الدراسـة احلاليـة أوضـحت النتـائج أن هنـاو
ً
تفاوتا كبريا فى ملوحة املياه  ،حيث تراوح متوسط درجة امللوحة ما بني ( 9.29جـم  /لـرت ) و (93.09
جم  /لرت)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 3.05جم  /لرت).

درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هو تعبري عن قدرة املياه لتوصيل التيـار الكهربـي  ،حيـث تراوحـت قـيم
متوسطات درجة التوصيل الكهربي ما بني ( 3.35مللي سيمن/سم ) و ( 33.05مللي سـيمن/سـم) ،
وكان املتوسط السنوي العام يف البحرية ( 95.20مللي سيمن/سم).

تركيز أيون اهليدروجني )(pH

يلعب تركيز أيون اهليدروجني دورا هاما يف ترسـيب أو ذوبـان املعـادن الثقيلـة يف املسـطحات املائيـة،

وأوضحت الدراسة احلالية ان مياه البحرية تقـع يف اجلانـب القلـوي حيـث تراوحـت متوسـطات قـيم
تركيز أيون اهليدروجني ملياه البحرية بني (  ) 9.39و ( ، )3.99ومبتوسط عام للبحرية (.)9.03

األكسجني الذائب )(DO

لألكسجني الذائب الدور األكرب واملؤثر على مجيع اخلصـائص الكيميائيـة والفيزيائيـة واحليويـة داخـل
املسطحات املائية كما أنه أحد األسباب الرئيسية يف بقاء مجيع الكائنات احلية حيث بدونه متوت هـذه

الكائنات وتتحول املسطحات املائية إىل مستنقعات.

أوضحت نتائج الدراسة احلالية أن متوسط قيم األكسجني الذائب قد تراوحت ما بني ( 1.19ملجم/لرت)

و ( 95.25ملجم/لرت) ومبتوسط عام ( 95.99ملجم/لرت).

األكسجني املستهلك بيولوجيا )(BOD

هو كمية األكسجني املستهلك لتحلل الكائنات الدقيقة املواد العضوية.
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أوضــحت الدراســة احلاليــة أن متوســط قــيم األكســجني املســتهلك بيولوجيــا تراوحــت مــا بــني (9.3

ملجم/لرت) و ( 1ملجم/لرت) ومبتوسط سنوي عام يف البحرية ( 2.9ملجم/لرت).

األكسجني املستهلك كيميائيا )(COD

تعرب قيمة األكسجني املستهلك كيميائيا عن كمية األكسجني الالزم ألكسدة املـواد العضـوية املوجـودة
يف املياه وحتويلها إىل ثاني أكسيد الكربون وماء.

تراوحت قيم األكسيجني املستهلك كيميائيا بني أقل قيمة ( 91.93ملجم/لرت)  ،وأعلـى قيمـة (62.30

ملجم/لرت)  ،مبتوسط سنوي عام يف البحرية ( 25.55ملجم/لرت) .

الكربيتيدات )(H2S

توجد الكربيتيـدات يف املـاء يف صـورة كربيتيـد اهليـدروجني الـذي ينـتج مـن حتويـل الكربيتـات إىل
كربيتيدات للحصول على األكسجني بواسطة البكترييا الكربيتيـة املوجـودة يف الرسـوبيات .وأوضـحت

النتائج احلالية عدم وجود الكربيتيدات مبياه البحرية عامة خالل الفرتة احلالية.

الكلورفيل – أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية:
الكلورفيل-أ

استخدم الكلوروفيل املوجود فى اهلائمات النباتية كصبغة أساسية ميكن األستدالل مـن خالهلـا علـى

مستوى النشا احليوى باملياه.

كانــت أقــل قيمــه للمتوســط الســنوى (2.9ميكروجــرام/لــرت) وأعلــى قيمـة ( 66.0ميكروجــرام/لــرت)

ومبتوسط سنوى عام للبحرية ( 39.5ميكروجرام/لرت).

املواد العالقة الكلية)(TSM

سجلت املواد العالقة الكلية أقل قيمة للمتوسط السنوى حواىل ( 93.93ملجم/لرت) وأعلى قيمة حواىل
(25.96ملجم/لرت)  ،مبتوسط سنوى عام للبحرية ( 99.55ملجم/لرت).

االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليـاه الطبيعيــة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر الرئيســى
لتغذيـة الكائنـات فى البي ـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقــة مثــل البكرتيــا والطحالــب كمــا

تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيــل الغذائــى للنباتــات واحليوانــات فــى هــذه البي ــة وهـذه

األمالح عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية وسليكات.

 .9االمونيا )(NH4-N

االمونيا احدى صور النتريوجني املفضلة كغذاء لكثري من اهلائمات النباتية و الطحالب .حيث سجل

أقل قيمة لألمونيا حواىل ( 5.35ملجم/لرت)  ،بينما كانـت أعلـى قيمـة حـواىل ( 5.191ملجـم/لـرت)

ومبتوسط سنوى عام للبحرية حواىل ( 5.590ملجم/لرت).

 .3النيرتيتات NO2-N

ينتج النيرتيت نتيجة اكسدة البكرتيا للمواد غري العضوية للحصول على الطاقة وهذا الغاز بـدوره
غري مستقر فهو يؤكسد اىل نرتات بواسطة بكرتيا معينة او خيتزل اىل امونيا بواسطة بكرتيا أخـرى
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معاكسة لالوىل  ،ويعترب غاز النيرتيت من الغـازات السـامة ووجـوده برتكيـزات عاليـة يؤكـد علـى

وجود مصدر للتلوث.

وتفاوتــت قــيم تركيــز النيرتيتــات حيــث كانــت أقــل قيمــة للمتوســط الســنوى حــواىل (2.33

ميكروجرام/لرت  ،وأعلى قيمـة ( 03.11ميكروجـرام/لـرت)  ،معطيـا متوسـط سـنوى عـام للبحـرية
( 99.33ميكروجرام/لرت).

 .2النرتات )(NO3-N

ً
النرتات هى اكرت صـور النيرتوجـني ثباتـا فـى البي ـة املائيـة وهـى الغـذاء االساسـى لكثـريا مـن

اهلائمات النباتية والطحالب.

سجلت النرتات أقل قيمة حواىل (5.535ملجم/لرت) وأعلى قيمـة ( 5.933ملجـم/لـرت) معطيـا بـذلك
متوسط سنوى عام للبحرية ( 5.991ملجم/لرت).

 .5النيرتوجني الكلى TN

تراوح املتوسط السـنوى للنيرتوجـني الكلـى مـا بـني ( 5.69ملجـم/لـرت) و ( 1.95ملجـم/لـرت) وكـان
املتوسط السنوى العام للبحرية (3.06ملجم/لرت).

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم  ،نظرا الن الفوسفور عنصر غـري غـازى ويوجـد
فى الطبيعية على هي ة امالح فوسقورية غري ذائبة لذلك فهو بطبيعة احلال يوجـد برتكيـزات قليلـة

فى البي ة املائية .ويزداد تركيز الفوسفور فـى املسـطحات املائيـة نتيجـة للصـرف الصـحى او الصـرف
الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البي ية.

 .9الفوسفور الفعال )(PO4-P

تفاوتت قيم تركيزات الفوسفور الفعـال حيـث تراوحـت القـيم مـا بـني ( 5.55ميكروجـرام/لـرت) و
( 31.05ميكروجرام/لرت) وذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية ( 99.59ميكروجرام/لرت).

 .3الفوسفور الكلى

ســجلت أقــل قيمــة لرتكيــزات الفوســفور الكلــى (11.16ميكروجــرام/لــرت) وأعلــى قيمــة (999.55

ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 60.39ميكروجرام/لرت).

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدياتومات غري املتكلسة وهى طحالب جمهرية وحيدة اخللية جدرانها مشـبعة

بالسيليكا وتتواجد بالرتبة  ،وسجلت أقل قيمة حواىل (3.06ملجم/لرت) وأعلى قيمة ( 93.52ملجم/لرت)
معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية ( 99.53ملجم/لرت).
أتضح من نتائج الدراسة احلالية ما يلي:

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز احلديد ما بني ( 153.03-01.93ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني ( 95.9-9.1ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 956.59-5.25ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني ( 999.66-5.55ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكروم ما بني ( 25.2 – 5ميكروجرام/لرت).
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 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني ( 09.35-5.93ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني ( 6.265-9.35ميكروجرام/لرت).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الرصاص ما بني ( 33.52-99.29ميكروجرام/لرت).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني (

املبيدات

 5.5359ميكروجرام /لرت).

تراوحت قيم املتوسط السنوى جملمـوع تركيـزات مركبـات فينيـل متعـددة الكلـور ( )PCBsمـا بـني
( 2.16نــانوجرام/لــرت) و ( 1.53نــانوجرام/لــرت) معطيــا بــذلك متوســط ســنوى عــام للبحــرية (5.99

نانوجرام/لرت) .بينما جاءت قيم تركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني ( 3.23نانوجرام/لـرت)
و ( 6.39نانوجرام/لرت)  ،معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية ( 5.62نانوجرام/لرت).

اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسط الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونيـة الذائبـة مـابني ( 3.06-5.91ميكروجـرام/لـرت)
مبتوسط سنوى كلى جلميع عينات البحرية يبلغ (5.90ميكروجرام/لرت).

امليكروبيولوجى

تعترب مياه اجملارى واحدة من أخطر املشاكل على الصحة العامة فى معظم دول العامل الثالث ،ألن
أغلب هذه الدول ليس لديها شبكات صرف صحى متكاملة  ،بل وفى بعض املدن ال توجد شبكات

صرف صحى وحتتوى مياه اجملارى على كمية كبرية من املركبات العضوية واعداد رهيبة من

الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية والالهوائية وتؤثر هذه الكائنات يف املركبات العضوية والغري
عضوية مسببة نقصا يف االوكسجني إذا ألقيت يف البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعيش فيها

وقد متوت  ،وعند موت الكائنات البحرية تبدأ البكرتيا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل الهوئيا
بتحليلها حمدثة تعفن وفسادا يف طبيعة املياه.

قد استخدم مقياس اجملموعة األوروبية ()European commission, 1988

ملياه شواطئ

واالستحمام وهو نفس املقايس املصرى ( )Ministry of health, 1996 and 2000والذى أقر احلدود

املسموح بها يف هذه املياه  ،وبناءا عليه وعند تطبيق معيار جودة املياه املذكورة عاليه فتكون

نتائج الدراسة احلالية كاآلتى :

عند إستخدام متوسطات أعداد البكرتيا للفصول األربعة وعند تطبيق معايري اجلودة للمياه فان
أعداد البكرتيا الدالة على التلوث فى مياه حبريات وادى الريان جائت اعلى من احلدود املسموح

بها خالص الفصول األربعة.

اهلائمات النباتية

تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزءا أساسيـا إلنتــاج املـواد العضويـة بالبحـرية  ،كمـا متثـل املستـوى
األول من اهلـرم الغذائـى وكذلك تكـون الغـذاء األساسـى للكائنـات احليوانيـة بالبحيـرة  -كمـا

يشكـل البالنكتـون النباتـى واحليوانـى الغـذاء األساسـى لألمسـاو السائـدة بالبحيـرة.

اتضح من نتائج الدراسة احلالية ما يلى:

 من خالل الدراسة تبني ان احملصول الكلى للعوالق النباتية يف املسطح األول لبحريات وادي الريان كـان
أعلى من املسطح الثاني ويرجع ذلك إىل زيادة املخصبات األساسية مـن النيرتوجـني والفسـفور والتـي
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تدخل البحرية األوىل عن طريق مصرف الوادي بالرغم أن العوالـق النباتيـة كانـت قليلـة عنـد مصـب

املصرف نتيجة زيادة املواد العالقة سواء العضوية منها أو الغري عضوية والتي تؤثر على شفافية املياه .

 مت رصد  956نوعا من العوالق النباتية ببحريات وادي الريـان ومصـرف الـوادى خـالل فـرتة الدراسـة
والتي تنتمى إىل ستة عائالت أساسية ( 30نوعا من الدياتومات  25نوعا من الطحالب اخلضراء املزرقـة

و  35نوعا من الطحالب اخلضراء و  0أنوع مـن السـوطيات و  99مـن الطحالـب الذهبيـة و  1الطحالـب
االيوجلينيه.

 أظهرت النتائج الدراسات التباين الواضـح يف كثافـة العوالـق النباتيـة ببحـريات وادي الريـان خـالل
املواسم املختلفة  ،حيث سجلت أعلى كثافة للعوالق النباتية وقدرها  5 95x3320خلية/لرت خالل موسم

اخلريف بينما سجلت 5 95 x 05خلية/لرت خالل موسم الشتاء.

 ولقد لوحظ نقص شديد للعوالق النباتية يف البحرية الثانية ورمبـا يرجـع ذلـك اىل نقـص كميـة امليـاه
باملسطح الثاني وارتفاع نسبة امللوحة به والتي تؤدى إىل نقص العوالق النباتية بوجه عام.

اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات حية حيوانية تعيش هائمة يف البي ات املائية املختلفة سواء كانت

بي ات حبرية أو مياه عذبة أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمات احليوانية بعدم قدرتها علي احلركة
املوجهة كونها تتحرو تبعا حلركة التيار املائي .وترجع أهميتها إيل أنها متثل احللقة الثانية يف
قاعدة اهلرم الغذائي يف البي ة املائيــة بعد اهلائمات النباتية .

بلغت متوسط كثافة اهلائمات احليوانية خالل فرتة الدراسة فى املسطح األول لوادى الريان حواىل
 299553كائن/م ، 2بينما إخنفضت جدا فى املسطح الثاني حيث سجلت متوسط كثافة 953999

كائن/م ، 2كانت أعلى كثافة للهوائم احليوانية فى البحرية األوىل  505355كائن/م 2خالل فصل

الربيع بينما إزدهرت فى البحرية الثانية خالل نفس الفصل مبتوسط كثافة  912555كائن/م. 2

احليوانات القاعية

ً
ً
متثل األحياء القاعية جزءا هاما من البي ة البحرية فهى إحدى احللقات اهلامة يف السلسلة الغذائية

حيث تنتشر عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كما انها تغطى معظم قيعان البي ات املائية وتعترب
ً
ً
ً
غذاءا هاما ومفضال عند كثري من احليوانات البحرية االقتصادية كما أن بعضها ميكنه مقاومة
ً
التلوث ويعترب كاشفا له .

مت حتديد احملصول القائم وتراكيب كثافة وانتشار كائنات القاع الكبرية ببحريات وادي الريان

بالفيوم ملدة عام (موسم الصيف  3593حىت موسم الربيع  ) 3592وفيما يلي ملخص ملا مت

احلصول عليه من نتائج:
ً
 .9مت رصد مخسة عشر نوعا من الالفقاريات القاعية ببحريات وادي الريان (5مفصلية األرجل و 5
ديدان حلقية و 1رخويات).

 .3أظهرت النتائج املوضحة التباين الواضح يف كثافة الالفقاريات القاعية ببحريات وادي الريان و
املصرف املغذي خالل املواسم املختلفة  ،سجلت أعلى كثافة وقدرها  955كائن/م 3خالل موسم

الشتاء بينما رصد اقل قيمة لكثافة هذه الالفقاريات القاعية  935كائن/م 3خالل موسم الصيف.

النباتات املائية
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ميكن تقسيم شكل وتوزيعات النباتات املائية ببحريات وادى الريان اىل األتى-:
 .9النباتات املغمورة ببحريات وادي الريان وتتمثل يف األنواع التالية:
 ديل احلصان Potamogeton pectinatus
 حامول املية Myriophyllum spicatum
 حريش Najas minor

 .3النباتات النصف مغمورة (املستنقعات املائية ) وتتمثل فى االنواع التالية:
 نبات احلجنة Phragmites australis
 نبات الديس Typha domingensis

 .2نباتات املنطقة الشاط ية حول البحريات النامية تتمثل فى االنواع -:
 نبات الطرفا  – Tamarix niloticaمسار حصر Juncus rigidus

 .5النباتات الصحراوية وامللحية حول البحريات تتمثل فى :

 نبات الرطريط األبيض - Zygophyllum albumالشنان Arthrocnemum macrostachyum
 -نبات العاقول Alhagi maurorum
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النتائج واملناقشة


الرواسب

احلجم احلبيبي

جاء املتوسط السنوي للحجم الرملي ما بني اعلي قيمة  %36.63و اقل قيمة هلا  ، %53.15أما املتوسـط

السنوي للحجم الناعم تراوح ما بني اعلي قيمة  %05.25و اقل قيمة هلا  ، %2.29أمـا املتوسـط السـنوى

للحجم اخلشن تراوح ما بني اعلى قيمة  %33.55واقل قيمة .%5.55


الكربون العضوي و احملتوي العضوي

دلت النتائج علي ان املتوسط السنوي حملتوي املادة العضوية برسوبيات قاع حبريات وادي الريان يرتاوح

بني اعلي قيمة  ، %99.95و اقل قيمـة  %5.03وذلـك لقلـة االحجـام الناعمـة  ،كمـا أوضـحت النتـائج أن
املتوسط السنوي للكربون العضوي يف الرسوبيات احلديثة لبحريات وادي الريان يرتاوح بني اعلي قيمـة

 ، %6.56و اقل قيمة  %5.25وذلك لقلة االحجام الناعمة.


احملتوي املائي املطلق

بدراسة احملتوي املائي املطلق لرسوبيات القاع احلديثة لبحريات وادي الريان أوضـحت النتـائج أن اعلـي

قيمة للمتوسط السنوي سجلت  %11.26و ذلـك لزيـادة نسـبة االحجـام الناعمـة  ،واقـل قيمـة %29.35

يرجع ذلك لزيادة االحجام الرملة.

املغذيات

 .9الفسفور غري العضوي

املتوسط السنوى لرتكيزات الفوسفور غري العضوي يف رسوبيات حبرية وادي الريان ترتاوح ما بني

اقل قيمة  95.6ميكروجرام/جرام و أعلى قيمة  933.96ميكروجرام/جرام مع املتوسـط السـنوى
العام قدرة  33.39ميكروجرام/جرام.

 .3الفسفور العضوي

املتوسط السنوى للفسفور العضوى فـى رسـوبيات حبـرية وادي الريـان يـرتاوح بـني اعلـى قيمـة

 533.31ميكروجــرام/جــرام واقــل قيمــة  335.93ميكروجــرام/جــرام مــع متوســط عــام 330.39

ميكروجرام/جرام.

 .2الفسفور الكلي

املتوسط السنوى للفسفور الكلى فى حبرية الربلس سجل اعلى قيمـة  033.92ميكروجـرام/جـرام

واقل قيمة  295.36ميكروجرام/جـرام  ،واملتوسـط السـنوى العـام للفسـفور الكلـى سـجل 2.99
ميكروجرام/جرام.

 .5النيرتوجني الكلي

اوضحت نتائج النيرتوجني الكلي أن املتوسط السنوى للنيرتوجني الكلى يرتاوح بني اعلى قيمـة

 9563ملجم/جرام  ،واقل قيمة  132ملجم/جرام  ،مع املتوسط العام  939.30ملجم/جرام.

الفلزات الثقيلة

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز احلديد ما بني ( 0.653-333.35ميكروجرام/جرام).
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 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني ( 39.10-3290.39ميكروجرام/جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 3.19-13.33ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني ( 2.66-552.05ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكروم ما بني ( 9.53-313.53ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني (-33.56

ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني ( 5.905-6.92ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الرصاص ما بني( 3.99-53.00ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني (-5.123

ميكروجرام /جرام).

املبيدات

تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني أقل قيمة للمتوسط السنوى

 5.531نانوجرام/جرام  ،وأعلى قيمـة  5.239نـانوجرام/جـرام  ،معطيـا بـذلك متوسـط سـنوى عـام

للبحرية  5.932نانوجرام/جرام.

وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني أقل قيمة للمتوسط السنوى  5.510نانوجرام/جـرام

 ،وأعلــى قيمــه  5.910نــانوجرام/جــرام  ،معطيــا بــذلك متوســط ســنوى عــام للبحــرية 5.930

نانوجرام/جرام.

اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونيـة الذائبـة مـابني  5.56ميكروجـرام/جـرام إىل

 5.93ميكروجرام/جرام  ،مبتوسط سنوى كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  5.99ميكروجرام/جرام.
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