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مقدمـة

متتد شواطئ البحريات املرة ملسافة 05كم من الدفرسوار مشال حمافظة اإلمساعيلية اىل كربيت جنوبا
وتبلغ مساحة البحريات املرة الصغرى 05كم مربع حواىل  5050فدان تقريبا والبحريات املرة الكربى 450

كم مربع حوايل  09455فدان تقريبا وتعترب البحريات املرة الكربى والصغرى وحبرية التمساح هي الركيزة

األساسية للتنمية السياحية مبحافظة االمساعيلية وهناك قطاع الصيد والثروة السمكية واالستزراع
السمكى والذى يعد من القطاعات املثمرة فى القطاع احمللى نظرا لوجود حبرية التمساح والبحريات املره

وقناة السويس .

وتعانى البحريات املرة من مصادر تلوث بالصرف الزراعى من االراضى الزراعية احمليطة  -كذلك بعض
الصرف الصحى من املنشأت السياحية على شواطئ البجريات او بعض خمرات املياة العذبة على البحريات

 ،وكذلك عملية ردم الشواطئ  ،كل ذلك يؤثر على طبيعة شواطئ البحريات املره  ،موانى وبيئات هذه
البحريات وبالتاىل الثروات احلية املوجوده بها من امساك.

امساء ومواقع احملطات ببحريات املرة خالل 5542-5545

احملطة

العمق (م)

( 4الدفرسوار)

 40م

( 5ابو سلطان)

 42م

( 2ابو سلطان)

 5.0م

( 0فايد)

 45.0م

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

( 9فنارة)

 42م

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

( 0فايد)

( 7فناره)

5م

تقع بالقرب من اجملرى املالحى امام حمطة كهرباء ابو
سلطان

وهى حمطه شاطئية تتأثر مبياه التربيد املنصرفة من حمطة
ابو سلطان

حمطه شاطئية ملنطقة فايد – تتأثر بصرف بعض املصايف

2م

حمطه شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف ابو رمانه

( 45كربيت)

 40م

45

للبحريات املرة وهى بعيده عن أى مصدر للتلوث

 5.0م

( 8ابو رمانه)

( 44كربيت)

تقع فى اجملرى املالحى لقناة السويس فى املدخل الشماىل

حمطه شاطئية تتأثر بالصرف من مصرف فناره

 40م

( 5ابو رمانه)

الوصف

2م

تقع بالقرب من اجملرى املالحى

تقع بالقرب من اجملرى املالحى (ال يتم رصدها)
حمطه شاطئية

البحريات املرة الصغرى
البحريات املرة الصغرى
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اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

درجة حرارة املياه من أهم العوامل املؤثرة على البيئة املائية ككل حيث تؤثر على نشاط كل الكائنات
احلية املوجودة يف املسطحات املائية من أمساك وهوام حيوانية وهائمات نباتية وبكترييا  ،هذا باإلضافة

لتأثريها على كل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه.

و قد تراوح متوسط درجة احلرارة املسجلة يف الدراسـة احلاليـة بـق أقـل متوسـط درجـة حـرارة (47.5

درجة)  ،بينما كانت القيمة العظمى للمتوسط ( 20.05درجة)  ،وكان املتوسط السـنو العـام لدرجـة

حرارة مياه البحرية ( 52.98درجة).

شفافية املياه

تعرب درجة شفافية املياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خالل امليـاه ،وتتفـق الدراسـة احلاليـة مـع
النتائج السابقة حيث وصلت درجة الشفافية يف معظم احملطات خالل الشهور املختلفة إىل قاع البحـرية.

مما جيعل حبرية املرة تتميز مبياهها الرائقة.

امللوحة

يقصد مبلوحة املياه (جمموع األمالح الذائبة يف املـاء) ويف الدراسـة احلاليـة أوضـحت النتـائج أن هنـاك
ً
تفاوتا كبريا بق ملوحة املياه  ،حيث كان تراوحت متوسط درجة امللوحة بق أقل قيمة  48.0جم  /لـ
ُ
 ،بينما سجلت أعلى قيمة  04.79جم  /ل  ،مبتوسط عام يف البحرية  25.89جم  /ل .

درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هو تعبري عن قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي  ،تراوحت متوسط درجـة
ُ
التوصيل الكهربي بق أقل قيمة ( 55.82مللي سيمن/سم)  ،بينما سجلت أعلى قيمة ( 94.55مللي

سيمن/سم)  ،وكان املتوسط السنو العام يف البحرية ( 05.00مللي سيمن/سم).

تركيز أيون اهليدروچق )(pH

ً
يلعب تركيز أيون اهليدروچق دورا هاما يف ترسـيب أو ذوبـان املعـادن الثقيلـة يف املسـطحات املـائي ،

أوضحت الدراسة أن مياه البحرية تقع يف اجلانب القلـو حيـث تراوحـت متوسـط قـيم تركيـز أيـون

اهليدروجق ملياه البحرية أقل قيمة  ، 7.84وأعلى قيمة  ، 8.05ومبتوسط عام للبحرية .8.57

األكسچق الذائب )(DO

األكسچق الذائب يف املياه له الدور األكرب واملؤثر على مجيع اخلصائص الكيميائية والفيزيائية واحليوية

داخل املسطحات املائية كما أنه أحد األسباب الرئيسية يف بقاء مجيع الكائنات احلية حيث بدونه متـوت

هذه الكائنات وتتحول املسـطحات املائيـة إىل مسـتنقعات ةسـنة  ،أوضـحت نتـائج الدراسـة احلاليـة أن

متوسط قيم األكسچق تراوحت بـق أقـل قيمـة  5.52ملجـم/لـ  ،وأعلـى قيمـة  45.24ملجـم/لـ ،

ومبتوسط عام  7.90ملجم/ل .
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األكسچق املستهلك بيولوجيا )(BOD

األكسچق املستهلك حيويا هو كمية األكسچق املستهلك لتحلـل الكائنـات الدقيقـة للمـواد العضـوية ،
وأوضحت الدراسة احلالية أن متوسط قيم األكسچق املستهلك بيولوجيا تراوحت بق أقل قيمـة 5.20

ملجم/ل  ،وأعلى قيمة  45.57ملجم/ل  ،مبتوسط سنو عام يف البحرية  5.09ملجم/ل .

األكسچق املستهلك كيميائيا )(COD

توضح قيمة األكسچق املستهلك كيميائيا كمية األكسچق الالزم ألكسدة املـواد العضـوية املوجـودة يف

املياه وحتويلها إىل ثاني أكسيد الكربون وماء  ،ويف الدراسة احلالية تراوحت قيم األكسيجق املسـتهلك

كيميائيا بق أقل قيمة  2.52ملجم/لـ  ،وأعلـى قيمـة  00.27ملجـم/لـ  ،مبتوسـط سـنو عـام يف
البحرية  40.58ملجم/ل .

الكربيتيدات )(H2S

توجــد الكربيتيــدات يف املــاء يف صــورة كربيتيــد اهليــدروچق الــذ ينــتج مــن حتويــل الكربيتــات إىل

كربيتيدات للحصول على األكسچق بواسـطة البكترييـا الكربيتيـة املوجـودة يف الرسـوبيات  ،أوضـحت

النتائج احلالية عدم وجود الكربيتدات مبياه البحرية عامة خالل الف ة احلالية.

الكلورفيل أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية
الكلورفيل-أ

استخدم الكلوروفيل املوجود فى اهلائمات النباتية كصبغه أساسية ميكن األسـتدالل مـن خالهلـا علـى

مستوى النشاط احليـوى بامليـاه  ،ويف الدراسـة احلاليـة كانـت أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى (5.55

ميكروجــرام/لــ ) وأعلــى قيمــه ( 49.2ميكروجــرام/لــ )  ،معطيــا متوســط ســنوى عــام للبحــرية
(4.02ميكروجرام/ل ).

املواد العالقة الكلية)(TSM

سجلت املواد العالقة الكليه سـجلت أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى  45.00ملجـم/لـ  ،وأعلـى قيمـه

 450.00ملجم/ل  ،مبتوسط سنوى عام للبحرية  25.95ملجم/ل .

االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليــاه الطبيعيــة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر الرئيســى

لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنــات الدقيقــة مثــل البك يــا والطحالــب كمــا
تعتبـر أساسيـة فى عمليــة التمثيــل الغذائــى للنباتــات واحليوانــات فــى هــذه البيئــة وهـذه

األمالح عبارة عن مركبات ني وجينية  ،فوسفورية وسليكات.

االمونيا )(NH4-N

االمونيا احدى صور النتريوجق املفضلة كغذاء لكثري من اهلائمات النباتية و الطحالب  ،حيث سـجلت

أقل قيمه 5.54ملجم/ل للمتوسط السنوى وأعلى قيمه 5.27ملجم/ل و بذلك متوسـط سـنوى عـام

للبحرية  5.55ملجم/ل .

النترييتات NO2-N
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ينتج الني يت نتيجة اكسدة البك يا للمواد الغري عضوية للحصول على الطاقة وهذا الغاز بدوره غري
مستقر فهـو يؤكسـد اىل نـ ات بواسـطة بك يـا معينـة أو خيتـزل اىل أمونيـا بواسـطة بك يـا أخـرى
معاكسة لالوىل  ،ويعترب غاز الني يت من الغازات السامة ووجوده ب كيزات عالية يؤكـد علـى وجـود
مصدر للتلوث  ،حيث كانت أقل قيمه للمتوسط السـنوى 4.50ميكروجـرام/لـ وأعلـى قيمـه 07.05

ميكروجرام/ل وذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية 44.00ميكروجرام/ل .

الن ات )(NO3-N

ً
الن ات هى اك صور الني وجق ثباتا فى البيئة املائية وهى الغذاء االساسى لكثـريا مـن اهلائمـات

النباتية والطحالب  ،حيث سجلت أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى  5.52ملجـم/لـ وأعلـى قيمـه 4.5

ملجم/ل وبذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية  5.48ملجم/ل .

الني وجق الكلى TN

سجل الني وجق الكلى أقل قيمه للمتوسط السنوى  5.45ملجم/لـ وأعلـى قيمـه  0.44ملجـم/لـ

وبذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية  4.87ملجم/ل .

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم  ،نظرا الن الفوسفور عنصـر غـري غـازى ويوجـد
فى الطبيعية على هيئة امالح فوسقورية غري ذائبة لذلك فهو بطبعية احلـال يوجـد ب كيـزات قليلـة

فى البيئة املائية  ،يزداد تركيـز الفوسـفور فـى املسـطحات املائيـة نتيجـة للصـرف الصـحى او الصـرف

الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.

الفوسفور الفعال )(PO4-P

تفاوتــت قــيم تركيــزات الفوســفور الفعــال حيــث تراوحــت قــيم املتوســط الســنوى بــق أقــل قيمــة
4.02ميكروجرام/ل وأعلى قيمة  052.27ميكروجرام/ل وذلك مبتوسط سنوى عـام للبحـرية 25.79

ميكروجرام/ل .

الفوسفور الكلى

تراوحت قيم املتوسط السنوى ل كيزات الفوسفور الكلى بق أقل قيمة  50.27ميكروجرام/ل وأعلى

قيمة  725.57ميكروجرام/ل وذلك مبتوسط عام للبحرية 75.55ميكروجرام/ل .

السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدياتومية غري املتكلسة وهى طحالب جمهرية وحيدة اخلليـة جـدرانها مشـبعة

بالسيليكا وتتواجد بال بة  ،حيث سجلت أقل قيمه للمتوسط السـنوى 5.54ملجـم/لـ وأعلـى قيمـه
4.009ملجم/ل وبذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية 5.52ملجم/ل .

 الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلاليه ما يلي:

 تراوح املتوسط السنو ل كيز احلديد ما بق ( 47.85-0.05ميكروجرام/ل ).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز املنجنيز ما بق ( 5.059-5.445ميكروجرام/ل ).
 تراوح املتوسط السنو ل كيز النحاس ما بق ( 5.597-5.025ميكروجرام/ل ).
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 تراوح املتوسط السنو ل كيز الزنك ما بق ( 9.558-5.875ميكروجرام/ل ).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز الكروم ما بق ( 5.002-5.048ميكروجرام/ل ).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز النيكل ما بق ( 4.555-5.590ميكروجرام/ل ).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز الكادميوم ما بق ( 5.482-5.405ميكروجرام/ل ).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز الرصاص ما بق ( 5.958 – 5.250ميكروجرام/ل ).
 تراوح املتوسط السنو ل كيز الزئبق ما بق ( 5.575-5.420نانوجرام /ل ).

 املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه البحريات املرة خالل 5542-5545

تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بق أقل قيمه للمتوسـط السـنوى

 4.70نانوجرام/ل  ،وأعلى قيمـه  8.44نـانوجرام/لـ  ،وبـذلك متوسـط سـنوى عـام للبحـرية 5.55

نانوجرام/ل .

وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بق أقل قيمه للمتوسـط السـنوى  5.55نـانوجرام/لـ ،

وأعلى قيمه  2.07نانوجرام/ل  ،وبذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية  5.57نانوجرام/ل .

 اهليدروكربونات الب ولية

املواد اهليدروكربونية الب ولية خالل 5542-5545
تراوح متوسطات ال كيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه البحريات املره مابق 5.78

ميكروجرام/ل إىل  5.40ميكروجرام/ل والىت مت رصدها وذلك مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية

يبلغ  4.25ميكروجرام/ل .

 امليكروبيولوجى

وتعترب 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 التوجد 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 االوكسجق إذا ألقيت يف البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعيش فيها وقد متوت .وعند
موت الكائنات البحرية تبدأ البك يا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل الهوئيا بتحليلها حمدثة تعفن

وفسادا يف طبيعة املياه.

) ملياه شواطئ واالستحمام

قد استخدم مقياس اجملموعة األوروبية (

) والذى أقر احلدود املسموح بها يف

وهو نفس املقايس املصرى (

هذه املياه ،وبناءا عليه وعند تطبيق معيار جودة املياه املذكورة عاليه فتكون نتائج الدراسة احلالية

كاآلتى :

 حيث كانت أعلى القيم للبك يا القولونية الكلية ( 080مستعمرة بينما سجلت أقل القيم
(<4مستعمرة لكل  455مللى).
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 حيث كانت أعلى القيم للبك يا املمرضة ( 202.0مستعمرة بينما سجلت أقل القيم <4مستعمرة
لكل  455مللى).

 حيث كانت أعلى القيم للبك يا السباحية ( 429.50مستعمرة بينما سجلت أقل القيم (<4مستعمرة
لكل  455مللى).

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 لألمسـاك السائـدة بالبحيـرة  ،اتضح من

نتائج الدراسة احلالية ما يلى:

 وجود  405نوعا من اهلائمات النباتية الدقيقة ينتمون إىل  72جنسا من الطحالب الدقيقة وكان
توزيع هذه األنواع بالبحريات املرة كآالتي:

 85 نوعا من الطحالب العصوية أو الدياتومات). (Diatoms
 57 نوعا من الطحالب السوطية). (Dinoflagellates
 45 نوعا من الطحالب اخلضراء ). (Chlorophytes

 42 نوعا من الطحالب اخلضراء املزرقة أو السيانوبك يا ). (Cyanophytes
 نوعان من الطحالب اليوجلينية ). (Euglenophytes

 نوع واحد من الطحالب الصفراء الذهبية ).(Chrysophytes

 الدياتومات كانت هى األكثر خصوبة وإزدهارا بالبحريات املرة حيث مثلت حواىل  %84.97من
إمجاىل العدد الكلى للهوائم النباتية مبتوسط سنوى  0482خلية لكل ل وكان ذلك مصحوبا

بسيادة عالية لنوعق هما ،Thalassiothrix frauenfeldii ، Thalassionema nitzschioides

 Chaetoceros lorenzianusو . Skeletonema Costatum

 الطحالب السوطية مثلت حواىل  %5.52من من إمجاىل العدد الكلى للهوائم النباتية مبتوسط
سنوى  089خلية لكل ل وذلك للسيادة العالية نسبيا لنوع يسمى Ceratium furca ,
.Protoperidinium Cerasus , Goniaulax Spinifera



الطحالب اخلضراء املزرقة مثلت حواىل  %9.9من إمجاىل العدد الكلى مبتوسط عددى  045وحدة

لكل ل .

اهلائمات احليوانية

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

بيئات حبرية أو مياه عذبه أو خمتلطة  ،وتتميز اهلائمات احليوانية بعدم قدرتها علي احلركة املوجهة

كونها تتحرك تبعا حلركة التياراملائي  ،وترجع أهميتها إيل أنها متثل احللقة الثانية يف قاعدة اهلرم
الغذائي يف البيئة املائيــة بعد اهلائمات النباتية .

النتائج واملناقشة:

من خالل الدراسة مت التعرف فى البحريات املرة الكربى على  00نوع تنتمى اىل  45جماميع وهى
 جمموعة  Tintinnideaوقد مت التعرف على  9أنواع
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 جمموعة  Foraminiferidaوقد مت التعرف على  0أنواع
 جمموعة  Rotiferaوقد مت التعرف على  0أنواع

 جمموعة  Hydroidaوقد مت التعرف على  5نوع

 جمموعة  Copepodaوقد مت التعرف على  55نوع

 جمموعة  Appendiculariaوقد مت التعرف على  2نوع
 جمموعة  Cladoceraوقد مت التعرف على  5نوع

 ونوع واحد لكال من  Siphonophoraو  Ostracodaو  Chaetognathaو .Nematoda
 هذا باالضافة اىل جمموعة الريقات للكائنات الغري هائمه

من خالل الدراسة مت التعرف فى البحريات املرة الصغرى على  05نوع تنتمى اىل  5جماميع وهى
 جمموعة  Tintinnideaوقد مت التعرف على  9أنواع

 جمموعة  Foraminiferidaوقد مت التعرف على  5نوع
 جمموعة  Rotiferaوقد مت التعرف على  3أنواع

 جمموعة  Hydroidaوقد مت التعرف على نوع واحد
 جمموعة  Copepodaوقد مت التعرف على  52نوع

 جمموعة  Appendiculariaوقد مت التعرف على  3نوع
 جمموعة  Cladoceraوقد مت التعرف على  5نوع.
 ونوع واحد لكال من  Ostracodaو .Nematoda

 هذا باالضافة اىل جمموعة الريقات للكائنات الغري هائمه .

احليوانات القاعية

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

حيث تنتشر عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كما انها تغطى معظم قيعان البيئات 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 بالبحريات املرة ملدة عام

(موسم الصيف  5545حىت موسم الربيع  ) 5542وفيما يلي ملخص ملا مت احلصول عليه من نتائج

قد مت التعرف علي ( )55نوعا تنتمى إىل مخسة شعب رئيسية وهى
& )Pripulida & Polychaeta (Sedentaria , Errantia ) & Mollusca (Gastropoda , Bivalvia
Crustacea (Cirripedia, Decapoda , Amphipoda ) & Echinodermata and Echinodermata .
 شعبة الديدان عديدات األشواك و متثلت ب 5أنواع -:
5 أنواع

Errantia

0 أنواع Sedentaria

 شعبة الرخويات ومتثلت ب  45نوعا:-
 7 أنواع Bivalvia

3 أنواع Gastropoda

 شعيبة القشريات ومتثلت ب  9أنواع:-
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 نوعانCirripedia

 نوعا Amphipoda

 0 انواع Decapoda



شعبة اجللد شوكيات ومتثلت بنوعق أثنق .

النباتات املائية

مت تسجيل ستة اجناس من الطحالب يف منطقتي فايد و أبو سلطان يف البحريات املره تنتمي
لطائفطي الطحالب اخلضراء و الطحالب احلمراء .مل يسجل ا

طحالب بنيه كما مل يسجل ا حشائش

حبريه .مل يتم العثور على الطحالب البنيه او احلشائش البحريه ( -Ulva lactuca Linnaeus

.)Caulerpa racemosa Forsskal

ثانيا :الرواسب القاعية

الرواسب

مت مجع عينات الرواسب القاعية من البحريات املختلفة ولنفس املواقع الىت مت مجع عينات املياه منهـا

بإستخدام الكباش اخلاص بذلك بغرض إجراء التحاليل والقياسات املختلفة عليها -:
 احملتوى املائى املطلق:

النتائج واملناقشة

جاء املتوسط السنو ما بق  % 45.58إىل  % 94.95مبتوسط عام للبحرية قدره . %40.92

 الكربون العضو و احملتو العضو

دلت النتائج علي ان املتوسط السنو حملتو املادة العضوية ( الكربون العضوى) على مدار ف ة الدراسـة

كانت بق  %5.52و  %5.50مبتوسط عام للبحـرية  ، %5.05كمـا ترواحـت النسـبة املئويـة للمـواد العضـوية

الكلية ما بق  %5.25و  %4.94مبتوسط عام للبحرية .%5.80

املغذيات

 .4الفسفور الغري العضو

املتوسط السنوى ل كيزات الفوسفور الغري عضو يف رسوبيات حبرية واد الرسان ت اوح بق اعلى قيمة

 025ميكروجــرام/جــرام  ،و أقــل قيمــة  404ميكروجــرام/جــرام  ،مــع املتوســط الســنوى العــام قــدرة
520ميكروجرام/جرام.

 .5الفسفور العضو

املتوســط الســنوى للفســفور العضــوى ي ـ اوح بــق اعلــى قيمــة  84ميكروجــرام/جــرام  ،واقــل قيمــة 5

ميكروجرام/جرام مع متوسط عام قدرة  25ميكروجرام/جرام.

 .2الفسفور الكلي

املتوسط السنوى للفسفور الكلى فى حبرية الربلس سجل اعلى قيمة  042ميكروجرام/جرام  ،واقـل قيمـة

 485ميكروجرام/جرام  ،واملتوسط السنوى العام للفسفور الكلى سجل  572ميكروجرام/جرام.
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 .0الني وچق الكلي

اوضحت نتائج الني وچق الكلي أن املتوسط السنوى لنسب الني وجق الكلى يـ اوح بـق اعلـى قيمـة

 ، %5.59واقل قيمة ، %5.95مبتوسط عام للبحرية .%5.52

الفلزات الثقيلة

 تراوح املتوسط السنو ل كيز احلديد ما بق ( 8108-0774ميكروجرام/جرام).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز املنجنيز ما بق ( 1.430-00.90ميكروجرام/جرام).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز النحاس ما بق ( 1130.-5.072ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنو ل كيز الزنك ما بق ( 01231-7.55ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز الكروم ما بق ( 96346-0.545ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنو ل كيز النيكل ما بق ( .0340-4.50ميكروجرام /جرام).

 تراوح املتوسط السنو ل كيز الكادميوم ما بق ( 23791-5.455ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنو ل كيز الرصاص ما بق( 24371-7.55ميكروجرام /جرام).
 تراوح املتوسط السنو ل كيز الزئبق ما بق ( .0321-5.942نانو جرام /جرام).

املبيدات

املبيدات ومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور الذائبة مبياه حبرية الربلس خالل 5542-5545

تراوح جمموع تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsمـا بـق أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى

 5.58نانوجرام/جرام  ،وأعلى قيمـه  5.45نـانوجرام/جـرام  ،وذلـك مبتوسـط سـنوى عـام للبحـرية 5.40

نانوجرام/جرام.

وتركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بق أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى  5.59نـانوجرام/جـرام ،

وأعلى قيمه  5.59نانوجرام/جرام  ،وذلك مبتوسط سنوى عام للبحرية  5.45نانوجرام/جرام.

اهليدروكربونات الب ولية

تراوح متوسطات ال كيز الكلى للمواد اهليدروكربونيـة الذائبـة مـابق 5.50ميكروجـرام/جـرام إىل 5.08

ميكروجرام/جرام  ،مبتوسط سنوى كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  5.45ميكروجرام/جرام.
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