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مقدمـة

تعترب حبرية الربدويل من أهم البحريات املصرية لكونها أقل البحريات الشمالية تلوثا كما أنها حتتوى على أنواع

عالية اجلودة من األمساك والىت يصدر معظم انتاجها للخارج  ,تقع حبرية الربدويل على الشاطئ اجلنوبى للبحـر

املتوسط وتشغل معظم الساحل السيناوى ويفصلها عن البحر املتوسط شريط ضيق من الرمال يرتاوح عرضه من

 011م اىل  0كم  ,تبلغ املساحة الكلية لبحرية الربدويل حـواىل  31407مليـو مـرت مربـع ومتتـد بوـول  58كـم
تقريبا ويصل أقصى عرض هلا  22كم حيث حتتوى البحرية على مساحات مفتوحة من املياه فى حـ

اتوجـد اى

مساحات مغواة بالنباتات  ,وميكن تقسيم البحرية إىل جزأين الشرقى وهو بيضاوى الشـكل واألخـر الغربـى وهـو
على شكل مستويل  ,وتتصل بالبحر املتوسط عن طريق فتحتا صناعيتا يولق عليهـا البـوازيز حيـث دـد
البحرية والبحر املتوسط من خـلل عمليـة املـد واجلـزر  ,ويعتـرب البوزـانين املتصـل

تبادل للمياه ب

املتوسط املصدرين الوحيدين للمياه للبحرية حيث يبلغ متوسط عرضهما  081مرتا فى ح

للمياه فى مركزهما  503مرتا تتضاءل تلك األعماق كلما اجتهنا إىل احلواف.
تعترب حبرية الربدويل حوض مائى ضحل ترتاوح عمق املياه بالبحرية بـ

عمق للمياه أمام البوزانين فى ح

بـالبحر

سجل أقصـى عمـق

 508 – 107مـرتا  ,حيـث سـجل أعلـى

كانت املنوقة الشرقية والىت تعرف مبنوقة الزرانيـق أقـل أعمـاق البحـرية ,

وبلغ املتوسط السنوى لعمق مياه حبرية الربدويل حوايل  008مرت.

ومن اجلدير بالذكر أ حبرية الربدويل حتتوى على عدة جزر صخرية ورملية بلغت مساحتها حـواىل  3008مليـو

مرت مربع اى حواىل  %0من املساحة الكلية للبحرية تغوى املياه جزء منها أثناء عملية املد.

مت أخذ عينات مائية ورسوبية قاعية من البحرية بغرض إ جـراء التحاليـل اهليدروكيميائيـة  ,األمـلح املغذيـة ,
القياســات البكرتيولوجيــة  ,مســتويات الفلــزات الاقيلــة  ,املبيــدات الكلورونيــة ومشــتقاتها واهليــدروكربونات

البرتولية الكلية با إلضافة إىل تقدير كتلة اهلائمات النباتية واحليوانية و دراسة بعض اخلواص اجليوكيميائية بها.

تتم عملية الرصد من خلل  02نقوة مونعة لتشمل مساحة البحرية واملصارف التي تصب عليهـا  ,وفيمـا يلـى
بيا بنتائج حتليل عينات املياه والرواسب الىت مجعت من البحرية واملصارف خلل شهر فرباير .2102
احملوة
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النتائـج واملناقشـة
اخلصائص اهليدروكيميائية
درجة احلرارة

درجة حرارة املياه من أهم العوامل املؤثرة على البيئة املائية ككل حيث تـؤثر علـى نشـال كـل الكائنـات احليـة
املوجودة يف املسوحات املائية من أمساك وهوام حيوانية وهائمات نباتية وبكترييا  ,هـذا باإلضـافة لتريثريهـا علـى

كل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه.

سجلت أقل قيمة لدرجة حرارة مياة البحرية خلل العام ( 03درجة) وكانت أعلى قيمة ( 72درجة) وذلك مبتوسـط

عام سنوى للبحرية ( 24017درجة).

شفافية املياه

تعرب درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خلل املياه  ,مما جيعل درجة الشـفافية أحـد العوامـل

اهلامة املؤثرة على العمليات احليوية التي تتم داخل املسوحات املائية  ,وصلت درجـة شـفافية ميـاة البحـرية يف

معظم احملوات خلل شهور العام إىل قاع البحرية مما جيعل حبرية الربدويل تتميز مبياهها الرائقة.

امللوحة

يقصــد مبلوحــة امليــاه (جممــوع األمــلح الذائبــة يف املــاء) وتتكــو أساســا مــن الكاتيونــات العظمــى (الصــوديوم
والبوتاسيوم والكالسيوم واملغناسيوم) واألنيونات العظمى ( الكلوريدات والكربونات والبيكربونـات والكربيتـات)

هذا باألضافة إىل بعض العناصر الشحيحة واألملح املغذية  ,وتتميز مياه حبرية الربدويـل مبلوحتهـا العاليـة عـن

مياه البحر نتيجة لزيادة عملية البخر مع قلة هوول األموار وختتلـ

ملوحـة امليـاه تبعـا لقربهـا أو بعـدها مـن

البوازيز ملوحة مياه البحرية أعلى من مايلتها يف البحر املتوسط وذلك نتيجة لضحالة حبرية الربدويل وتعرض

مياهها للبخر املستمر  ,كما تتفاوت درجة ملوحة البحرية تفاوتا واضحا ب

احملوات املختلفة تبعا لقربها أو بعدها
أقـل متوسـط قيمـة (75000

من البوازيز  ,حيث تقل يف احملوات املقابلـة للبوزـان  ,تراوحـت درجـة امللوحـة بـ
ُ
جم/لرت)  ,بينما سجل أعلى متوسط قيمة ( 57027جم/لرت) مبتوسط عام يف البحرية ( 45075جم/لرت).

درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هو تعبري عن قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي  ,وتتريثر هذه القدرة بكمية األيونـات
املوجودة وحركتها وتكافؤها باإلضافة إىل درجة احلرارة  ,تراوح متوسط قسم درجـة التوصـيل الكهربـي للبحـرية

خلل العام ب

أقل قيمة ( 83019مللي سـيمن/سـم) وأعلـى قيمـة ( 59003مللـي سـيمن/سـم) وكـا املتوسـط

السنوي العام يف البحرية ( 53090مللي سيمن/سم).

تركيز أيو اهليدروچ
تركيز أيو اهليدروچ

)(pH

من أهم العوامل املؤثرة على البيئة املائية حيث له تريثري كبـري علـى مجيـع العمليـات

احليوية داخل املسوحات املائية كما يلعب تركيز أيو اهليدروچ

دورا هاما يف ترسيب أو ذوبا املعاد الاقيلـة

يف املسوحات املائي .أوضحت النتائج أ مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي حيث تراوحت متوسـط قـيم تركيـز

أيو اهليدروج

األكسچ

ملياه البحرية ب

الذائب )(DO

أقل قيمة ( )3057وأعلى قيمة ( )9010مبتوسط سنوي عام يف البحرية (.)5072
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األكسچ

الذائب يف املياه له الدور األكرب واملؤثر على مجيـع اخلصـائص الكيميائيـة والفيزيائيـة واحليويـة داخـل

املسوحات املائية كما أنه أحد األسباب الرئيسية يف بقاء مجيع الكائنات احلية حيث بدونه متـوت هـذه الكائنـات ,

تراوح متوسط تركيز األكسچ

أقل قيمة (7028ملجـم/لـرت) وأعلـى قيمـة (5074

الذائب خلل العام بالبحرية ب

ملجم/لرت) مبتوسط سنوي عام يف البحرية (8057ملجم/لرت).

األكسچ

األكسچ

األكسچ

املستهلك بيولوجيا )(BOD

املستهلك حيويا هو كمية األكسچ

املسـتهلك بواسـوة الكائنـات الدقيقـة  ,أوضـحت النتـائج أ قـيم

املستهلك بيولوجيا يف حبرية الربدويل أقل من مايلتها يف باقي البحريات الشمالية حيث تعترب حبرية

الربدويل من أنقى املسـوحات املائيـة داخـل مجهوريـة مصـر العربيـة  ,حيـث تـراوح متوسـط قـيم األكسـيج

أقل قيمـة ( 1005ملجـم/لـرت) وأعلـى قيمـة ( 2031ملجـم/لـرت) مبتوسـط سـنوي عـام يف

املستهلك بيولوجيا ب

البحرية ( 1099ملجم/لرت).

األكسچ

املستهلك كيميائيا )(COD

توضح قيمة األكسچ

املسـتهلك كيميائيـا كميـة األكسـچ

الـلنم ألكسـدة املـواد العضـوية املوجـودة يف امليـاه

وحتويلهــا إىل ثــاني أكســيد الكربــو ومــاء  ,تراوحــت قــيم األكســيج

املســتهلك كيميائيــا بــ

(3093ملجم/لرت) وأعلى قيمة ( 27025ملجم/لرت) مبتوسط سنوي عام يف البحرية ( 02090ملجم/لرت).

الكربيتيدات )(H2S

توجد الكربيتيدات يف املـاء يف صـورة كربيتيـد اهليـدروچ

أقــل قيمــة

الـذي ينـتج مـن حتويـل الكربيتـات إىل كربيتيـدات

للحصول على األكسچ

بواسوة البكترييا الكربيتية املوجودة يف الرسوبيات  ,أوضحت النتـائج عـدم تسـجيل أي

عدم وجود مصادر تلو

يف البحرية مما يوضح نقاء وجودة مياه حبرية الربدويل.

وجود للكربيتيدات يف مياه البحرية نتيجة لزيادة تركيز األكسچ

الذائب يف مياه البحرية طـوال العـام وكـذلك

الكلورفيل أ ,املواد العالقة الكلية واألملح املغذية
الكلورفيل-أ

استخدم الكلوروفيل املوجود فى اهلائمات النباتية كصبغه أساسـية ميكـن األسـتدال مـن خلهلـا علـى مسـتوى

النشال احليوى باملياه .تراوح متوسط قيم الكلوروفيل بالبحرية خلل العام ما ب

أقل قيمه للمتوسط السـنوى

(100ميكروجــرام/لــرت) وأعلــى قيمــه (7019ميكروجــرام/لــرت) وذلــك مبتوســط ســنوى عــام للبحــرية (1048

ميكروجرام/لرت).

املواد العالقة الكلية)(TSM

ســجلت أقــل قيمــه ( 8085ملجــم/لــرت) للمتوســط الســنوى للمــواد العالقــة الكليــه وكانــت أعلــى قيمــه (73090

ملجم/لرت) وبذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية ( 00035ملجم/لرت)

ااملح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبــة فـى امليــاه الوبيعيــة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر الرئيســى لتغذيــة
الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة ماـل البكرتيـا والوحالــب كمــا تعتبــر أساسيــة فـى

4

عمليـــة التمايـــل الغذائـــى للنباتـــات واحليوانـــات فـــى هـــذه البيئـــة وهــذه األمــلح عبــارة عــن مركبــات

نيرتوجينية  ,فوسفورية وسليكات.

اامونيا )(NH4-N

األمونيا إحدى صور النتريوج

املفضلة كغذاء لكاري مـن اهلائمـات النباتيـة و الوحالـب  ,سـجلت األمونيـا أقـل

قيمه (10114ملجم/لرت) للمتوسط السنوى وأعلى قيمه (10075ملجم/لرت) وذلـك مبتوسـط سـنوى عـام للبحـرية
( 10122ملجم/لرت).

النترييتات NO2-N

تنتج النيرتيت نتيجة اكسدة البكرتيا للمواد الغري عضوية للحصول على الواقة وهـذا الغـان بـدوره زـري مسـتقر

فهو يتريكسد اىل نرتات بواسوة بكرتيا معينة او خيتزل اىل أمونيا بواسوة بكرتيا أخرى معاكسـة لـأوىل  ,ويعتـرب
زان النيرتيت من الغانات السامة ووجوده برتكيزات عالية يؤكد على وجود مصدر للتلو

النرتيتات ب

 ,ترواحت قيم تركيـز

أقل قيمة للمتوسط السنوى للبحرية ( 1025ميكروجرام/لرت) وأعلى قيمة ( 50754ميكروجرام/لرت)

وذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية ( 0054ميكروجرام/لرت).

النرتات )(NO3-N

النرتات هى اكار صور النيرتوج

ثباتا فى البيئة املائية وهى الغذاء ااساسـى لكاـريا مـن اهلائمـات النباتيـة

والوحالب .سجلت النرتات أقل سجلت أقل قيمه للمتوسـط السـنوى للنـرتات ( 10117ملجـم/لـرت) وأعلـى قيمـه

(10140ملجم/لرت) وكا املتوسط السنوى العام للبحرية ( 10121ملجم/لرت).

النيرتوج

الكلى TN

سجل النيرتوج

الكلى أقل متوسط سنوى عام للنيرتوج

الكلى للبحرية ( 10005ملجـم/لـرت) وأعلـى متوسـط

سنوى (00971ملجم/لرت) وكا املتوسط السنوى العام للبحرية ( 1084ملجم/لرت).

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوها ,ونظرا ا الفوسفور عنصر زري زانى ويوجد فى الوبيعيـة
على هيئة املح فوسقورية زري ذائبة لذلك فهو بوبعية احلال يوجد برتكيـزات قليلـة فـى البيئـة املائيـة بينمـا
يزداد تركيز الفوسفور فى املسوحات املائية نتيجة للصرف الصحى او الصرف الصناعى او الزراعـى ممـا يـؤدى اىل

العديد من املشاكل البيئية.

الفوسفور الفعال )(PO4-P

أقـل قيمـه ( 1075ميكروجـرام/لـرت) وأعلـى قيمـه (72019

تراوحت متوسـوات تركيـزات الفوسـفور الفعـال بـ

ميكروجرام/لرت) مبتوسط سنوى عام للبحرية (8073ميكروجرام/لرت) .

الفوسفور الكلى

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ب

أقل متوسط تركيز سنوى للبحـرية ( 00025ميكروجـرام/لـرت) وأعلـى

متوسط تركيز سنوى ( 53001ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 24038ميكروجرام/لرت).

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

سجلت السليكات أقل متوسط تركيز خلل العام ( 10125ملجم/لرت) بينما كا أعلى متوسط تركيز سـنوى (1035

ملجم/لرت) مبتوسط سنوى عام للبحرية ( 1005ملجم/لرت).
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 الفلزات الاقيلة

أتضح من النتائج خلل العام ( )2107-2102ما يلي:










تراوح تركيز احلديد ما ب

تراوح تركيز املنجنيز ما ب
تراوح تركيز النحاس ما ب
تراوح تركيز الزنك ما ب

تراوح تركيز الكروم ما ب
تراوح تركيز النيكل ماب

(  0500275-090743ميكروجرام/لرت).
( 710251-00755ميكروجرام/لرت).

(  790240-80181ميكروجرام/لرت).

(  0250039-040922ميكروجرام/لرت).
( 50170-70172ميكروجرام/لرت).

( 50855-20103ميكروجرام/لرت).

تراوح تركيز الكادميوم ما ب

( 20792-10084ميكروجرام/لرت).

تراوح تركيز الرصاص ما ب ( 250955-90584ميكروجرام/لرت).

تراوح تركيز الزئبق ما ب

( 100050-101173ميكروجرام/لرت).

 املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية الربدويل خلل 2107-2102
تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsماب

( 5017نانوجرام/لرت) إىل ( 41031نانوجرام/لرت)

( 7043نانوجرام/لرت) إىل

مبتوسط سنوى عام ( 21003نانوجرام/لرت) وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPماب
( 08014نانوجرام/لرت) مبتوسط سنوى عام ( 5087نانوجرام/لرت).

 اهليدروكربونات البرتولية

املواد اهليدروكربونية البرتولية مبياه حبرية الربدويل خلل 2107-2102

تراوح متوسوات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه حبرية الربدويل ما ب

إىل  8035ميكروجرام/لرت مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  1052ميكروجرام/لرت.

 1003ميكروجرام/لرت

 امليكروبيولوجى

وتعترب مياه اجملارى واحدة من أخور املشاكل على الصحة العامة فى معظم دول العامل الاالث ,أل أزلب هذه

الدول ليس لديها شبكات صرف صحى متكاملة  ,بل وفى بعض املد اتوجد شبكات صرف صحى وحتتوى
مياه اجملارى على كمية كبرية من املركبات العضوية واعداد رهيبة من الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية

واللهوائية وتؤثر هذه الكائنات يف املركبات العضوية والغري عضوية مسببة نقصا يف ااوكسج

إذا ألقيت يف

البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعيش فيها وقد متوت .وعند موت الكائنات البحرية تبدأ البكرتيا أو

الكائنات الدقيقة التي تعمل اهوئيا بتحليلها حمدثة تعفن وفسادا يف طبيعة املياه.

أوضحت نتائج الدراسة خلل العام ( )2107-2102أ

البكرتيا الدالة على التلو

مبخلفات الصرف الصحى

(بكرتيا القولو الكلية والقولو الربانية والسبحيات الربانية) كانت فى احلدود املسموح بها حسب املقاييس
املصرية واألوروبية ومع ذلك يتريثر تونيعها خلل البحرية وذلك لتبادل مياه البحرية مع مياه البحر املتوسط.
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وتعترب حبرية الربدويل من أنقى حبريات مصر الشمالية فهى ا تستقبل مياه مصارف وتعترب حممية طبيعية

وبناءا على ذلك وعند توبيق معيار جودة املياه كانت النتائج كااتى:

 - 0من وجهه نظر الصحة العامة األدمية وخاصة الصيادين نتيجة تعاملهم مع املياه وعند توبيق معيار جودة

املياه املذكورة عاليه وجد أ مجيع حموات البحرية تقع فى نواق احلدود املسموح بها من أعداد البكرتيا املشار

إليها وتعترب البحرية نظيفة وذلك على مدار الفصول األربعة.

 - 2فى مرابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلها) فري اعداد البكترييا املشار إليها تقع فى نواق احلدود
املسموح بها ولذا فهى تعترب حبرية نظيفة.

 -7عند إستخدام متوسوات أعداد البكرتيا للفصول األربعة:

* من وجهه نظر الصحة العامة تعترب البحرية كلها نظيفة على مدار فصول السنة.

* فى مرابى األمساك فى مياه البحرية تعترب البحرية كلها نظيفة على مدار فصول السنة.

 اهلائمات النباتية

تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزء أساسيـا إلنتــاج املــواد العضويــة بالبحــرية  ,كمــا متاــل املستــوى األول مـن
اهلـرم الغذائـى وكذلك تكـو الغــذاء األساســى للكائنــات احليوانيــة بالبحيــرة  -كمــا يشكــل البلنكتــو

النباتـى واحليوانـى الغـذاء األساسـى لأمسـاك السائـدة بالبحيـرة.

حبرية الربدويل أحدي حبريات مشال الدلتا ومالت باثني عشر حموة وفيما يلي تونيع اهلائمات النباتية بها:
-

سجلت ستة جمموعات من اهلائمات النباتية فى البحرية وهى الـدياتومات وثنائيـة السـول والوحالـب اخلضـراء

-

مالت البحرية  059نوعا من اهلائمات النباتية وهذا أكرب عدد سجل بالبحرية مقارنة بالدراسات السابقة

واخلضراء املزرقة واأليوجلينات والسليكوفلجيليت.
-

سجل بالبحرية عـدد  013نوعـا مـن الـدياتومات  50 ,نوعـا مـن ثنائيـة السـول  9 ,نوعـا مـن الوحالـب اخلضـراء

والوحالب اخلضراء املزرقة  2 ,من اايوجلينات وقد مت تسجيل نوع واحد من السليكوفلجيليت.

اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات حية حيوانية تعيش هائمة يف البيئات املائية املختلفة سواء كانت بيئات حبريـة أو

مياه عذبه أو خمتلوة  ,وتتميز اهلائمات احليوانية بعـدم قـدرتها علـي احلركـة املوجهـة كونهـا تتحـرك تبعـا حلركـة

التياراملائي  ,وترجع أهميتها إيل أنها متال احللقة الاانية يف قاعدة اهلرم الغذائي يف البيئة املائيـــة بعـد اهلائمـات

النباتية .

 احليوانات القاعية

متال األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحرية فهى إحدى احللقات اهلامة يف السلسلة الغذائية حيث تنتشر عـادة
بكارة يف مناطق املد واجلزر كما انها تغوى معظم قيعا البيئات املائية وتعترب زـذاءا هامـا ومفضـل عنـد كاـري مـن
احليوانات البحرية ااقتصادية كما أ بعضها ميكنه مقاومـة التلـو

ويعتـرب كاشـفا لـه تشـري النتـائج خـلل املواسـم

املختلفة بري مناطق الدراسة اكار تنوعا فى عدد اانواع وكاافة عددية.

أوضحت النتائج ايضا بري الكاافة العددية خلل املواسم املختلفة تراوحت ب
ب

 %2908اىل  %0307اى ا يوجـد فـرق كبـري

تواجد وتنوع ااحياء القاعية املاكرو مبناطق الدراسة ومكن ترتيبها كالتاىل :
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أعلى نسبة وكاافة عددية كانت خلل فصل الشتاء بنسبة ( %2908متوسط كاافة عددية  7872كائن/مـرت مربـع) بينمـا

فصل الربيع بنسبة ( %2904متوسط كاافة عددية  7800كائن/مرت مربع)  ,وأقل نسبة كانت خلل فصل اخلري
( %2705متوسط كاافة عددية  2542كائن/مرت مربع) واألقل كاافة فصل الصي

 2132كائن /مرت مربع.
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بنسـبة

بنسبة  %0307مبتوسـط كاافيـة عدديـة

الرواسب

 احلجم احلبيىب

احلجم الرملي

أوضحت الدراسة أ املتوسط السنوى للحجم الرملى فى حبرية الربدويل يـرتاوح بـ

قيمة  % 4045وذلك مبتوسط سنوى .% 5708

الغرين

املتوسط السنوى لنسب الغرين فى حبرية الربدويل يـرتاوح بـ

مبتوسط السنوى .%7508

اعلـى قيمـة  %98082واقـل قيمـة  %8035وذلـك

الكربو العضوي و احملتوي العضوي

تراوح املتوسط السنوى للكربو العضوي لرسوبيات قاع حبرية الربدويل ب

مبتوسط سنوى  , %0025فى حـ
مبتوسط سنوى عام قدرة %207

أعلـى قيمـة  %94022وأقـل

اعلى قيمة  %708واقل قيمـة % 1029

تـراوح املتوسـط السـنوى للمحتـوى العضـوى بـ

احملتوي املائي املولق

تراوح املتوسط السنوى للمحتوي املائي املولق لرسوبيات قاع حبرية الربدويـل مـا بـ

قيمة  %21مبتوسط السنوى العام .%78

 %5029واقـل قيمـة %1082

أعلـى قيمـة  %5901واقـل

مركبات الفوسفور

 .0الفوسفور الغري عضوى

املتوســط الســنوى العــام لرتكيــزات الفوســفور الغــري عضــوى (اورثوفوســفات) يــرتاوح بــ

اعلــى قيمــة 784

ميكروجرام/جرام واقل قيمة  59ميكروجرام/جرام مبتوسط سنوى عام قدرة  228ميكروجرام/جرام.

 .2الفسفور العضوي

املتوسط السنوى للفوسفور العضوى فى حبرية الربدويل سجل اعلى قيمة  214ميكروجرام/جـرام واقـل قيمـة 77

ميكروجرام/جرام مبتوسط سنوى عام قدره  002ميكروجرام/جرام.

 .7الفسفور الكلي

تراوح املتوسط السنوى للفوسفور الكلى فى رسوبيات حبرية الربدويل يـرتاوح بـ

قيمة  052ميكروجرام/جرام مبتوسط سنوى عام قدره  775ميكروجرام/جرام.
 .4النيرتوج

الكلى

يرتاوح املتوسط السنوى للنيرتوج
قيمة  %0030مبتوسط عام .%0059

الكلى فى الرواسب القاعية لبحرية الربدويـل بـ

 الفلزات الاقيلة




تراوح تركيز احلديد ما ب

تراوح تركيز املنجنيز ما ب

تراوح تركيز النحاس ما ب

 819ميكروجـرام/جـرام واقـل

( 0534-20513ميكروجرام/لرت).
( 73-417ميكروجرام/لرت).

( 2007-2509ميكروجرام/لرت).
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اعلـى قيمـة  %2000واقـل








تراوح تركيز الزنك ما ب

تراوح تركيز الكروم ما ب

تراوح تركيز النيكل ماب

( 9057-027095ميكروجرام/لرت).

( 02048-59052ميكروجرام/لرت).

( 5085-44095ميكروجرام/لرت).

تراوح تركيز الكادميوم ما ب

تراوح تركيز الرصاص ما ب

تراوح تركيز الزئبق ما ب

( 1018-1048ميكروجرام/لرت).

( 7043-03072ميكروجرام/لرت).

( 10100-10508ميكروجرام/لرت).

املبيدات

املبيدات ومركبات البايفينيل متعددة الكلور الذائبة فى رواسب حبرية الربدويل خلل 2107-2102
تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsماب

 1001نانوجرام/جرام إىل

1072نانوجرام/جرام مبتوسط  1005نانوجرام/جرام وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPماب

نانوجرام/جرام إىل  0035نانوجرام/جرام مبتوسط  1085نانوجرام/جرام.

1008

اهليدروكربونات البرتولية

املواد اهليدروكربونية البرتولية فى رواسب حبريةالربدويل خلل 2107-2102

سجلت مستويات املواد اهليدروكربونية الكلية برواسب البحرية ماب

ميكروجرام/جرام مبتوسط كلى 1019ميكروجرام/جرام.
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 1017ميكروجرام/جرام إىل 1005

