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مقدمة

متثل البـحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بـالغة نظيا ملا تتميز بـه من أعماق ضحلة وحيكة مياه هادئة

وخرصوبـة عالية فانها تعتبـي ميبـى وحضانات طبـيعية ملختلف أنواع األمساك االقترصادةة ليس فقط داخل
هذه البـحريات ونظيا ملا تتعيض له هذه البـحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أنواع امللوثات

الرصناعية والرصحية والزراعية مما ةؤثي على كل من جودة ونوعية مياه هذه البـحريات وإنتاجها السمكى.

لذلك فان البـينامج املقرتح لليصد البـيئى للبـحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابـعة الدورةة هلذه البـحريات

للوقوف على الظيوف البـيئية وامللوثات املؤثية عليها فى األوقات و األماكن املختلفة بـغيض وضع بـينامج

قومى للحد من تأثري هذه امللوثات ووقف التدهور املستمي للبـحريات ووضع اخلطط املستقبـلية حلماةتها

وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البـحرية

حبرية املنزلة هى أكرب البحريات الشمالية من حيث املساحة (تقيةبا %06من جمموع مساحة البحريات

جمتمعة) حيث تبلغ مساحة البحرية حواىل  066ألف فدان ,وتقع جنوب ساحل البحي املتوسط على

اجلانب الشيقى لفيع نهي النيل (دمياط) ,وتعترب البحرية حوض مائى ضحل ةرتاوح متوسط عمق املياه

بها  0101مرت ,وحيدها من الشيق قناه السوةس ومن الغيب فيع دمياط ومن الشمال البحي املتوسط
باالضافة اىل املزارع السمكية والقيى واألراضي الزراعية وكذلك تيعة السالم .وتترصل البحرية بالبحي

املتوسط عن طيةق فتحتني ضيقتني تعيفا ببوغاز اجلميل اجلدةد والقدةم تسمحا بتبادل املياه واالحياء

بني البحرية والبحي .وتعد البحرية مبثابة خزان ملياه اليي املنرصيفة من األراضي الزراعية حيث ةرصب

فى البحرية أربعة مرصارف رئيسية هى (حبي البقي -حادوس -السيو -فارسكور) باإلضافة إىل صيف املزارع
السمكية املتامخة وكذا األراضي الزراعية احمليطة.

ةشغل نشاط االستزراع السمكي مساحات كبرية من البحرية وذلك يف جهة الشمال الغيبي وفى اجلنوب

حيث ةبلغ متوسط االنتاج السمكى  06ألف طن سنوةا ومتثل أمساك البلطى أكثي من  %01من أنواع

األمساك فى البحرية.

متت عملية اليصد من خالل ( )00نقطة موزعة لتشمل مساحة البحرية واملرصارف التي ترصب عليها
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امساء ومواقع احملطات لبحرية املنزلة خالل 1600-1601
اسم احملطة

رقم احملطة

أمام مرصيف حبي البقي

0

أمام بوغاز اجلميل

1

غيب البشتري

3

التمساح

4

جلان

1

دةشدي (يف منطقة مليئة بالنباتات املغمورة)

0

احلمية (أقرصي مشال البحرية ,منطقة ماحلة)

7

أبوات الكبري (مشال مرصيف السيو)

8

الدجبو (يف منطقة مليئة بالنباتات املغمورة جنوب مرصيف السيو)

9

الزرقاء (يف منطقة مليئة بالنباتات املغمورة بالقيب من مرصيف فاراسكور)

06

اجلنكة أمام مرصيف حادوس

00

اخلرصائص اهليدروكيميائية:

النتائـج

 .0درجة احليارة

درجة حيارة املياه من أهم العوامل املـؤثية علـى البيئـة املائيـة ككـل حيـث تـؤثي علـى نشـاط كـل

الكائنات احلية املوجودة يف املسطحات املائية مـن أمسـاك وهائمـات حيوانيـة ونباتيـة وبكتريةـا .هـذا
باإلضافة لتأثريها على كـل اخلرصـائص الفيزةائيـة والكيميائيـة للميـاه وقـد تياوحـت درجـة احلـيارة

املسجلة يف الدراسة احلالية بني أقل درجـة حـيارة ( 01166درجـة) مسـجلة يف ططـة ( 00اجلنكـة أمـام

مرصيف حادوس) خـالل ـهي فرباةـي 1600بينمـا كانـت القيمـة العظمـى( 19116درجـة) مسـجلة يف
احملطتني  1و( 0جلان ودةشدى) خالل هي أغسطس 1601وكان املتوسط السنوي العـام لدرجـة حـيارة

.1

مياه البحرية  11186درجة مئوةة.

فافية املياه

تعرب درجة فافية املياه على مدى قدرة الضوء على النفاذ خالل املياه,حيث تياوح قيم فافية املياه

بني ( 066 -0616سم ) .حيث مت تسجيل أقل قيمة لدرجة الشفافية يف احملطـة ( 0أمـام مرصـيف حبـي

البقي) يف أ ـهي أغسـطس  1601وفرباةـي ومـاةو 1600بينمـا سـجلت أعلـى قيمـة يف احملطتـني  9و06

(الدجيوى والزرقا) خالل هيى فرباةي ومـاةو  1600علـى التـواىل مبتوسـط سـنوي عـام يف البحـرية
 41184سم.
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 .3امللوحة

ةقرصد مبلوحة املياه (جمموع األمالح الذائبة يف املاء) .أوضـحت النتـائج أن هنـاك تفاوتـا ملحونيـا بـني

ملوحة املياه بالقيب من البحي املتوسط ( عند البوغاز) وبني بـاقي قطاعـات البحـرية ,تياوحـت درجـة
ج
امللوحة بني أقل قيمة  (g/l) 0110يف ططة ( 0دةشدى) خالل هي مـاةو  1600بينمـا سـجلت أعلـى

قيمة  (g/l)07117يف ططة ( 1بوغاز اجلميل) خالل هي نوفمرب  1601مبتوسط عام يف البحرية 3109
).(g/l

 .4درجة التوصيل الكهيبي

درجة التوصيل الكهيبي هو تعبري عن قدرة املياه لتوصيل التيار الكهيبي ,تياوحت درجة التوصيل

الكهيبي بني أقل قيمة ( 1140مللي سيمن/سم ) يف ططة ( 0دةشـدى) خـالل ـهي أغسـطس 1601
ج
بينما سجلت أعلى قيمة ( 18146مللي سيمن/سم) يف ططة ( 1بوغاز اجلميـل) خـالل ـهي نـوفمرب
 1601وكان املتوسط السنوي العام يف البحرية  0111مللي سيمن/سم.

 .1تيكيز أةون اهليدروجني )(pH

ةلعب تيكيز أةون اهليدروجني دورا هاما يف تيسيب أو ذوبان املعادن الثقيلة يف املسطحات املائية .وقد

اكدت النتائج ان مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتياوحت قـيم تيكيـز أةـون اهليـدروجني مليـاه
البحرية بني أقل قيمة  7109يف ططة ( 3غيب البشتري) يف هي أغسطس  1601وأعلى قيمـة  9146يف

ططة ( 4بوغاز التمساح) وذلك يف هي فرباةي  .1600مبتوسط سنوي عام يف البحرية .8137

 .0األكسجني الذائب )(DO

األكسجني الـذائب يف امليـاه لـه الـدور األكـرب واملـؤثي علـى ايـع اخلرصـائص الكيميائيـة والفيزةائيـة
واحليوةة داخل املسطحات املائية كما أنه أحد األسباب اليئيسية يف بقاء ايـع الكائنـات احليـة حيـث
بدونه متوت هذه الكائنات وتتحول املسطحات املائية إىل مستنقعات .حيث كان توزةع قيم األكسيجني

الذائب يف البحرية توزةعا غري منتظم مع مالحظة أنه مل ةتم تسجيل أي قيمة لألكسجني يف احملطـة0

(أمام مرصيف حبـي البقـي) طـوال العـام نتيجـة للملوثـات املختلفـة التـي ةلقيهـا املرصـيف وتسـتهلك
ج
األكسچني الذائب يف هذه احملطة ,بينما سـجلت أعلـى قيمـة 00111مليجـيام/لـرت يف ططـة  ( 4امـام

بوغاز التمساح ) خالل هي فرباةي  1600مبتوسط سنوي عام يف البحرية  1146مليجيام/لرت.

األكسجني احليوي املمتص )(BOD

األكســجني احليــوي املمــتص هــو كميــة األكســجني املســتهلك لتحلــل الكائنــات الدقيقــة للمــواد

العضوةة,وكانت قيم األكسچني املستهلك بيولوجيا تياوحت بني أقل قيمة  0119مليجيام/لرت باحملطة

( 8ابوات الكبري) يف هي فرباةي  1600وأعلى قيمة  019178مليجيام/لرت مبحطة ( 0أمام مرصـيف حبـي
البقي) خالل هي ماةو  1600مبتوسط سنوي عام يف البحرية ( 30103مليجيام/لرت)

األكسجني الكيميائي املستهلك )(COD
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توضح قيمة األكسجني املستهلك كيميائيا كمية األكسجني الالزم ألكسدة املواد العضـوةة املوجـودة يف
املياه وحتوةلها إىل ثاني أكسيد الكيبون وماء ,وتياوحت قيم األكسيجني املستهلك كيميائيا بـني أقـل

قيمة  40138مليجيام/لرت يف ططة ( 1بوغاز اجلميـل) خـالل ـهي مـاةو  1600وأعلـى قيمـة 084166

مليجيام/لرت يف ططة  1اةضا(بوغاز اجلميل) خالل هي فرباةي  1600مبتوسط سنوي عام يف البحـرية
(018110مليجيام/لرت).

 .7الكربةتيدات )(H2S

توجد الكربةتيـدات يف املـاء يف صـورة كربةتيـد اهليـدروجني الـذي ةنـتج مـن حتوةـل الكربةتـات إىل
كربةتيــدات للحرصــول علــى األكسـجني بواســطة البكتريةــا الكربةتيــة املوجــودة يف اليســوبيات .ومــن

الدراسة أوضحت وجود الكربةتيدات يف ميـاه حبـرية املنزلـة خاصـة أمـام مرصـيف حبـي البقـي نتيجـة

للمخلفات املختلفة التي تستقبلها البحرية يف هذه املنطقة .وكانت أعلـى قيمـة  30118مليجـيام/لـرت

مسجلة يف ططة( 0أمام مرصيف حبي البقي) يف هي ماةو  1600نتيجة لزةادة النشاط البكتريي ,بينما
مل ةــتم تســجيل أي وجــود للكربةتيــدات يف معظــم احملطــات وكــان املتوســط الســنوي العــام 1131

مليجيام/لرت ,كما مت تسجيل للكربةتيدات فى احملطتني  3و( 00غيب البشتري و اجلنكة).

مبقارنــة املتوســطات الســنوةة لــبعري املتغــريات اهليدروجيافيــة خــالل الدراســة احلاليــة
مبثيالتها من املستوةات املسموح بها دوليا وجد اآلتى:

 وجدت مستوةات األس اهليدروجيىن يف حدود املسموح بها دوليا (( )016 – 916متوسط عام .)8137

وجدت مستوةات االكسجني الذائب يف حدود املسموح بها دوليا يف ايع احملطات (0110 – 411



مليجيام/لرت) باستثناء احملطات  3 ,0حيث وجدت اقل من هذه املستوةات ( 0138 ,NDمليجيام/لرت)
على الرتتيب (متوسط عام .)mg/l 1146

وجدت مستوةات االكسجني احليوي املمتص يف احلدود املسموح بها دوليا ( 016-316مليجيام/لرت) يف



ايع احملطات فيما عدا احملطة  1100( 8مليجيام/لرت على الرتتيب) مما ةؤكد زةادة احلمل العضوى



مبياه البحرية (متوسط عام البحرية .) mg/l 30103

مت مقارنة املتوسطات السنوةة للمتغريات اهليدروكيميائية خالل العام احلاىل واالعوام السابقة من
الدراسة والىت أ ارت إيل وجود تفاوت غري ملحوظ ملستوةات كل من هذه املتغريات.

الكلورفيل – أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح املغذةة

 .0الكلورفيل-أ

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

مستوى النشاط احليوى باملياه ,قيم الكلوروفيل فى البحـريه كانـت كبـرية والفـيوق بينهـا متفاوتـة
حيث تياوحت قيم الكلوروفيل بني  215.17 –1.74ميكيوجـيام/لـرت وذلـك باحملطـات ( 8أبـوات) و 3
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(أمام مرصب مرصيف حادوس) بشهي أغسطس (الرصيف) ,كمـا كانـت أقـل قيمـه للمتوسـط الشـهيى
(الفرصلى) 10191ميكيوجيام/لرت بشهي فرباةي (الشتاء) وأكرب قيمه 80118ميكيوجيام/لـرت فـى ـهي

أغسطس (الرصيف) فى حني كانت أقل قيمه للمتوسط السنوى 1119ميكيوجيام/لرت ممثلـه باحملطـة 8

(أبوات) وأعلى قيمه068148ميكيوجيام/لرت ممثله مبحطه ( 3امام مرصيف حـادوس) معطيـا متوسـط

سنوى عام للبحرية 40171ميكيوجيام/لرت.

 .1املواد العالقة الكلية )(TSM

سجلت املواد العالقة الكليه أقل قيمه للمحتوى 9186مليجيام/لرتباحملطة ( 8أبوات) بشهي أغسطس

(الرصيف) بينما أكرب قيمه للمحتوى كانت 079101مليجيام/لرت باحملطة (0أمام مرصيف حبي البقي)
وذلك فى

هي ماةو (اليبيع) ,وكان أقل متوسط

هيى (فرصلى) 34164مليجيام/لرت فى

هي

أغسطس (الرصيف) بينما كانت أعلى قيمه  74187مليجيام/لرت فى هي ماةو (اليبيع) ,كما سجلت
احملطة  ( 8أبوات) أقل قيمه 13181مليجيام/لرت للمتوسط السنوى وأعلى قيمه 039181مليجيام/لرت

كانت مبحطة ( 1أمام فتحة البوغاز) مبتوسط سنوى عام للبحرية 16111مليجيام/لرت.

 .3االمالح املغذةة

هـى عبـارة عـن ميكبـات ذائبـة فى امليـاه الطبيعيــة وتعتــرب هــذه امليكبــات املرصــدر اليئيســى
لتغذةـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خرصوصـا الكائنـات الدقيقــة مثــل البكرتةــا والطحالــب كمــا
تعتبـي أساسيـة فى عمليـة التمثيــل الغذائــى للنباتــات واحليوانــات فــى هــذه البيئــة وهـذه

األمالح عبارة عن ميكبات نيرتوجينية ,فوسفورةة وسليكات.

 .4امليكبات النرتوجنية

 االمونيا )(NH4-N

االمونيا احدى صور النتريوجني املفضلة كغذاء لكثري من اهلائمات النباتيـة و الطحالـب .سـجلت

األمونيا أقل تيكيز 61663مليجيام/لرت باحملطة ( 8أبـوات) بشـهي نـوفمرب (اخليةـف) بينمـا أعلـى

تيكيز كان 9106مليجيام/لرت باحملطة ( 0امام مرصيف حبي البقي) وذلـك فـى ـهي مـاةو (اليبيـع),

وكان أقل متوسط هيى (فرصلى) 6113مليجيام/لرت فـى ـهي أغسـطس (الرصـيف) بينمـا كانـت

أعلى قيمه 0193مليجيام/لـرت فـى ـهي مـاةو (اليبيـع) ,كمـا سـجلت احملطـة ( 06أمـام مرصـيف

فاراسكور) أقل قيمه 6161مليجيام/لرت للمتوسط السنوى وأعلى قيمه 1139مليجـيام/لـرت كانـت
مبحطــة (0أمــام مرصــب مرصــيف حبــي البقــي ) معطيــا بــذلك متوســط ســنوى عــام للبحــرية
1.267مليجيام/لرت.
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النيرتةتات ()NO2-N

ةنتج النيرتةت نتيجة اكسدة البكرتةا للمواد الغري عضوةة للحرصول على الطاقة وهذا الغاز
بدوره غري مستقي فهو ةؤكسد اىل نرتات بواسطة بكرتةا معينة او خيتزل اىل امونيا بواسطة

بكرتةا أخيى معاكسة لالوىل .وةعترب غاز النيرتةت من الغازات السامة ووجوده برتكيزات عالية

ةؤكد على وجود مرصدر للتلوث.

تياوحت قيم تيكيز النرتةتات بني أقل قيمه مطلقه  6174ميكيوجيام/لرت وذلك فى

أغسطس

باحملطة

(الرصيف)

06

(أمام

مرصيف

فاراسكور)

وأعلى

قيمه

هي

كانت

330101ميكيوجيام/لرتوذلك فى هي فرباةي (الشتاء) باحملطة ( 0دةشدى) ,كما كانت أقل قيمه
للمتوسط الشهيى (الفرصلى) 13164ميكيوجيام/لرت فى

030109ميكيوجيام/لرت فى

هي أغسطس (الرصيف) وأكرب قيمه

هي فرباةي (الشتاء) فى حني كانت أقل قيمه للمتوسط السنوى

1109ميكيوجيام/لرت ممثله مبحطة ( 9أمام مرصيف السيو) وأعلى قيمه 107117ميكيوجيام/لرت

ممثله مبحطه ( 1جلان) معطيا متوسط سنوى عام للبحرية 78149ميكيوجيام/لرت

النرتات )(NO3-N

النرتات هى أكثي صور النيرتوجني ثباتا فـى البيئـة املائيـة وهـى الغـذاء األساسـى لكثـريا مـن

اهلائمات النباتية والطحالب .وقد سجلت النرتات أقل تيكيز 61663مليجيام/لرت باحملطـة ( 9أمـام

فاراسكور) ,وذلك فى

هي أغسطس (الرصيف) بينما أعلى تيكيز كان  0116مليجيام/لـرت باحملطـة

( 0دةشدى) وذلك فى هي فرباةي (الشتاء) ,وكان أقل متوسط هيى (فرصلى)  6163مليجيام/لـرت
فى هي أغسطس (الرصيف) بينما كانت أعلى قيمه  6140مليجيام/لرت فى هي فرباةي (الشـتاء),

كما سـجلت احملطـات ( 06&9أمـام مرصـيفى السـيو وفاراسـكور) أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى

61611مليجيام/لرت وأعلى قيمه 6100مليجيام/لرت كانت مبحطة ( 1جلان) معطيـا بـذلك متوسـط

سنوى عام للبحرية  61080مليجيام/لرت.

 النيرتوجني الكلى ()TN

ســجل النيرتوجــني الكلــى أقــل تيكيــز 0110مليجــيام/لــرت مبحطــه ( 7احلمــية) بشــهي أغســطس

(الرصيف) بينما أعلى تيكيز كان 03133مليجيام/لرت باحملطة ( 0مرصب مرصيف حبي البقي) وذلك فى
هي نوفمرب(اخليةف)  ,وكان أقل متوسط هيى (فرصلى)  1180مليجيام/لرت فـى ـهي أغسـطس

(الرصيف) بينما كانت أعلى قيمه 4180مليجيام/لرت فـى ـهي نـوفمرب(اخليةـف)  ,أمـا املتوسـط
السنوى فرتاوح بني  0198مليجيام/لرت باحملطة ( 8أبـوات) و  06164مليجـيام/لـرت ططـة ( 0امـام

مرصيف حبي البقي) وكان املتوسط السنوى العام للبحرية  3190مليجيام/لرت.

 ميكبات الفوسفور

ةعترب الفوسفور عنرصي اساسى للكائنات املائيـة ووـوهم  ,نظـيا الن الفوسـفور عنرصـي غـري غـازى
وةوجد فى الطبيعية على هيئة امـالح فوسـفورةة غـري ذائبـة لـذلك فهـو بطبعيـة احلـال ةوجـد
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برتكيزات قليلة فى البيئة املائية .ةزداد تيكيز الفوسـفور فـى املسـطحات املائيـة نتيجـة للرصـيف
الرصحى او الرصيف الرصناعى او الزراعى مما ةؤدى اىل العدةد من املشاكل البيئية حيـث مت رصـد

تلك امليكبات كما ةلى:

 .0الفوسفور الفعال )(PO4-P

تفاوتت قيم الفوسفور الفعال بدرجة كبرية جدآ حيـث تياوحـت قـيم تيكيـزات الفوسـفور

الفعال بني 1196.35 -3.17ميكيوجيام/لرت وكانت باحملطات ( 9أمـام مرصـيف السـيو) و( 3أمـام
مرصيف حادوس ) وذلك فى ـهي فرباةـي (الشـتاء) ,كمـا سـجل ـهيى أغسـطس (الرصـيف) &

نوفمرب (اخليةف) أقل متوسط هيى أوفرصـلى (103109 &103144ميكيوجـيام/لـرت) فـى حـني
سجل هي فرباةي (الشتاء) أعلى متوسط هيى 463118ميكيوجيام/لرت  ,أما املتوسط السنوى

فــرتاوح بــني أقــل قيمــة 0131ميكيوجــيام/لــرت باحملطــة (9أمــام مرصــيف الســيو) وأعلــى قيمــة
890160ميكيوجيام/لرت باحملطة ( 0امام مرصب مرصيف حبي البقي) مبتوسط سنوى عام للبحـرية
366171ميكيوجيام/لرت.

 .1الفوسفور الكلى

تياوحت قيم تيكيزات الفوسفور الكلى بني 0110143- 36148ميكيوجيام/لرت وكانت باحملطة 9

(أمام مرصيف السيو) بشهي فرباةي(الشتاء) وططة ( 0امام مرصب مرصيف حبي البقي) وذلك فى ماةو,

كما سجل هي نوفمرب(اخليةف) أقل متوسط هيى أوفرصلى 331137ميكيوجيام/لرت فى حني سجل هي

ماةو(اليبيع) أعلى متوسط هيى 179134ميكيوجيام/لرت  ,أما املتوسط السنوى فرتاوح بني أقل قيمة
 47100ميكيوجيام/لرت باحملطة ( 9أمام مرصيف السيو) وأعلى قيمة 0000188ميكيوجيام/لرت باحملطة 0

(امام مرصب مرصيف حبي البقي ) مبتوسط عام للبحرية 409174ميكيوجيام/لرت

 السيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تتواجد السيلكات فى الدةاتومات غري املتكلسة وهـى طحالـب جمهيةـة وحيـدة اخلليـة جـدرانها

مشبعة بالسيليكا وتتواجد بالرتبة ,سـجلت السـليكات أقـل تيكيـز 1.80مليجـيام/لـرت باحملطـه 1
(أمام فتحة البوغاز ) وذلك فى

هي فرباةي(الشتاء) بينما أعلى تيكيز (18.57مليجيام/لرت) كـان

باحملطة  ( 4أمام مرصيف  )7وذلك فى

هي أغسطس (الرصيف)  ,وكان أقل متوسط هيى (فرصلى)

 1103مليجيام/لرت فى هي فرباةي(الشتاء) بينما كانت أعلى قيمه  03144مليجيام/لرت فى ـهي

أغسطس (الرصيف) ,كمـا سـجلت احملطـة ( 1أمـام فتحـة البوغـاز) أقـل قيمـه للمتوسـط السـنوى
3181مليجيام/لرت وأعلى قيمه 00141مليجـيام/لـرت كانـت مبحطـة  ( 0أمـام مرصـيف حبـي البقـي)
معطيا بذلك متوسط سنوى عام للبحرية 8186مليجيام/لرت.

الفلزات الثقيلة

أتضح من نتائج الدراسة احلالية ما ةلي:

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز احلدةد ما بني (11409

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز املنجنيز ما بني (11607
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1411918ميكيوجيام/لرت).

981147ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز النحاس ما بني ( 71009 01609ميكيوجيام/لرت).
 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الزنك ما بني (1100

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الكيوم ما بني (61130

 10170ميكيوجيام/لرت).

 81433ميكيوجيام/لرت).

 301947ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز النيكل مابني (6103

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الكادميوم ما بني (6167

8191ميكيوجيام/لرت).

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز اليصاص ما بني ( 111119 6111ميكيوجيام/لرت).

املبيدات

 تياوح املتوسط السنوي لرتكيز الزئبق ما بني (ND

610104ميكيوجيام/لرت).

تياوح جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة الكلورمابني  06404نانوجيام/لـرت عنـد ططـة MZ3

إىل  36603نانوجيام/لرت عند ططة  MZ9مبتوسط  16311نانوجيام/لرت وتيكيزات ميكبـات املبيـدات
الكليــة ( )TPمــابني  66740نــانوجيام/لــرت (ططــة  )MZ11إىل  06303نــانوجيام/لــرت (ططــة )MZ3
مبتوسط  06607نانوجيام/لرت .كما تياوحت جمموع ميكبات  TP & PCBsمابني  16817نانوجيام/لرت

عند ططة  MZ3إىل  46087نانوجيام/لرت عند ططة  MZ9مبتوسط كلى  36339نـانوجيام/لـرت كمـا

تياوحت قيم تيكيزات ميكبات املبيدات الكلية (.(ng/l)61740 )TP

اهليدروكيبونات البرتولية

تياوح متوسط الرتكيزات الكلية للمواد اهليدروكيبونية الذائبة فى مياه حبرية املنزلة مـابني 66079

ميكيوجيام/لرت عند ططة

إىل  66948ميكيوجـيام/لـرت والـىت مت رصـدها عنـد ططـة

مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية ةبلغ  66108ميكيوجيام/لرت.

امليكيوبيولوجى

تعترب مياه اجملارى واحدة من أخطي املشاكل على الرصحة العامة فى معظم دول العامل الثالث ,ألن

أغلب هذه الدول ليس لدةها

بكات صيف صحى متكاملة  ,بل وفى بعري املدن التوجد

بكات

صيف صحى وحتتوى مياه اجملارى على كمية كبرية من امليكبات العضوةة واعداد رهيبة من

الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية والالهوائية وتؤثي هذه الكائنات يف امليكبات العضوةة وغري

العضوةة مسببة نقرصا يف االكسجني إذا ألقيت يف البحريات وبذلك ختتنق الكائنات التي تعيش فيها

وقد متوت .وعند موت الكائنات البحيةة تبدأ البكرتةا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل الهوئيا
بتحليلها طدثة تعفن وفسادا يف طبيعة املياه.

مت استخدم مقياس اجملموعة األوروبية ()European commission, 1988

ملياه

واطئ

واالستحمام وهو نفس املقاةس املرصيى ( )Ministry of health, 1996 and 2000والذى أقي احلدود

املسموح بها يف هذه املياه ,وبناءا عليه وعند تطبيق معيار جودة املياه املذكورة عاليه وإستخدام

متوسطات أعداد البكرتةا للفرصول األربعة فتكون نتائج الدراسة احلالية كاآلتى:
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من وجهه نظي الرصحة العامة فقد تعدت أعداد البكرتةا املشار إليها احلدود املسموح بها متأثية

مبياه املرصارف امللوثة فى مخسة ططات ( )00 ,06 ,1 ,3 ,0فقط وذلك على مدار فرصول السنة
بينما نيلت أعداد البكرتةا فى احلدود املسموح بها فى باقى احملطات عاي مدار العام.

* فى ميابى األمساك فى مياه البحرية تعدت احلدود املسموح للبكرتةا املشار إليها متأثية مبياه

املرصارف امللوثة فى ايع احملطات على مدار فرصول العام عدا احملطات  06 ,9 ,7 ,4 ,1فقد نيلت

أعداد البكرتةا فى احلدود املسموح بها على مدار العام.

اهلائمات النباتية

تشكـل اهلائمـات النباتيـة جـزءا أساسيـا إلنتــاج املـواد العضوةـة بالبحـرية  ,كمــا متثــل املستــوى
األول من اهلـيم الغذائـى والوجبة األساسـية للكائنـات احليوانيـة بالبحيـية.

واتضح من نتائج الدراسة احلالية ما ةلى :متوسـط اإلنتاجيـة للهائمـات النباتيـة فى الدراسه احلاليه
( ) 1600 - 1601كانت  306× 77113وحـدة/لـرت بينما كـان متوسـط اإلنتاجيـة للهائمـات النباتيـة فى
الدراسه لعام ( 306× 88110 ) 1601 - 1604وحـدة/لـرت وبذلك قد حدث نقص عن ما سجل خالل العام
السابق بينما حدثت زةاده عن ما سجل خالل ( 306× 100168 ) 1604 - 1603وحـدة/لـرت وبذلك قد حدث
نقص فى الكثافه العددةه عن العام السابق له حيث كـان متوسـط اإلنتاجيـة للهائمـات النباتيـة خالل

( 306× 94111)1603-1601وحـدة/لـرت وبذلك قد حدث زةاده فى الكثافه العددةه عن العام السابق له
حيث كـان متوسـط اإلنتاجيـة للهائمـات النباتيـة خالل  306× 061100( 1601 -1600وحـدة/لـرت) وكذلك

زةاده فى الكثافه العددةه عن عام  306×34611(1600 -1606وحـدة/لـرت).

اهلائمات احليوانية

اهلائمات احليوانية هي كائنات حية تنتمى للمملكة احليوانية تعيش هائمة يف البيئات املائية

املختلفة سواء كانت بيئات حبيةة أو عذبه أو خمتلطة  .وتتميز اهلائمات احليوانية بعدم قدرتها علي
احليكة املوجهة كونها تتحيك تبعا حليكة التيار املائي  .وتيجع أهميتها إيل أنها متثل احللقة الثانية يف

قاعدة اهليم الغذائي يف البيئة املائيــة بعد اهلائمات النباتية.

دلت دراسة الرتكيب النوعي والكمي لعينات العوالق احليوانية التي اعت خالل فرصلى الرصيف
(سبتمرب  ) 1601والشتاء (ةناةي  ) 1600من حبرية املنزلة من  00ططه على ماةلي:

 -بلغ عدد األنواع خالل فرتة الدراسة  11نوعا ممثله ب 18نوعا من العجليات1 ,نوعا من األوليات و

7أنواع من متفيعة القيون و 9نوع من جمدافية األرجل 0 ,أنواع اخيي.

تتفق النتائج مع ما أ ارت الية الدراسات السابقة يف البحرية فقد ا ارت الدراسات السابقة على سيادة

تنوع العجليات على باقي األنواع بالبحرية .أما بالنسبة لألنواع املسجلة من العوالق احليوانية فقلت عن
األعوام السابقه حيث فى العام املاضى كان عدد األنواع  09نوعا وفى عام  1604-1603سجلت  07نوعا أما

فى عام  1603-1601سجلت  77نوعا وفى عام  1601 - 1600سجلت  87نوعا وفى  1600 – 1606سجلت

81نوعا.

الكائنات القاعية
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متثل األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحيةة فهـى إحـدى احللقـات اهلامـة يف السلسـلة الغذائيـة
حيث تنتشي عادة بكثية يف مناطق املد واجلزر كما انها تغطى معظـم قيعـان البيئـات املائيـة وتعتـرب

غذاءا هاما ومفضال عند كثري من احليوانات البحيةة االقترصادةة كما أن بعضـها ميكنـه مقاومـة التلـوث

وةعترب كا فا له  .ا ارت النتائج اخلاصة بفحص التكوةن النوعى للكائنات القاعية املـاكيو خـالل الفـرتة
َ
اغسطس  1601وفرباةي  1600حيث مت تسجيل عدد  11نوعا من النباتـات املائيـة والالفقارةـات القاعيـة
املاكيو حيث سجلت االصداف الكلسية الفارغة لليخوةات واالطومات وانابيـب الدةـدان عدةـدة اال ـواك
َ
َ
الكلسية وكانت األكثي تكيارا وكثافة .ومت تسجيل  00نوع من الالفقارةـات القاعيـة املـاكيو احليـة خـالل

فرتة الدراسة تتكون أساسا يف قاع البحرية.

النباتات املائية

التنوع النباتى فى حبرية املنزلة كان ضعيفا جدا كالعادة فى صيف  1601و

تاء  ,1600نتيجة

التلوث و صيف امللوثات بدون معاجلة .فقد انتشي ورد النيل أمام مرصيف حبي البقي الشدةد التلوث (ططة

 )0و فى وسط البحرية و أمام مرصيف حادوس (ططة  .)00كما رصد النبات الطافى خس املاء ( Pistia
 )stratiotesو أما أمام مرصيف السيو فقد تواجد حامول املاء  Potamogetonو حورةة املاء الشوكية Najas

 marinaالذى ةتحمل التلوث و رصد أةضا بالقيب من مرصيف فياسكور ,كما رصد أةضا النبات القائم
 Scirpus maritimusالذى ةتحمل درجات امللوحة العالية صيفا و

تاءا .فى تاء  1600تواجدت االعشاب

و النباتات املائية الىت تنمو فى املياه دةدة التلوث .أمام مرصيف حبي البقي و أةضا النبات القائم اهلوائى

 .Typha capensisكما رصدت االعشاب املائية رجل غياب املاء Ranunculus ( common water crowfoot

 )aquatilisو العشب  Polygonumفى ططة  .0و انتشي ورد النيل فى معظم البحرية و أمام املرصارف

(السيو و جلان) .أما فى احملطات الىت تقع فى منترصف البحرية (ططات  0و  9و  )06الىت تبعد قليال عن
مرصادر التلوث املبا ي فقد تواجدت النباتات املغمورة خنشوش احلوت  C. demersumو حورةة املاء

الشوكية  Najas marinaو حامول املاء الرصغري  .baby pondweedو سوف تتدهور حالة حبرية املنزلة اىل
االسوأ اذا مل ةتم معاجلة امللوثات قبل صيفها فى مرصارف تدخل اىل املنزلة.
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احلجم احلبيىب



اليواسب

احلجم اليملي )(Sand

حتتوي اليسوبيات القاعية لبحرية املنزلة علي املتوسط الكلى من ( )1601-1669للحجم اليملي

بنسب ترتاوح ما بني اعلي قيمة ( )%0011عند ططه  0واقل قيمه ( )%00131عند ططه  1مع

متوسط قدره(  .)%38168بينما اعلي قيمة للحجم اليملى للمرصارف سجلت فى مرصيف فياسكور

 % 30101واقل قيمة سجلت فى مرصيف حبي البقي  %00180مع املتوسط الكلى قدره . %13110



الغيةن ])[Mud (Silt & Clay

حتتوي اليسوبيات القاعية لبحرية املنزلة علي املتوسط الكلى للحجم الناعم ( )Silt & Clayمن

( )1601 – 1669بنسب ترتاوح بني اعلي قيمة ( )%80100فى ططة  1و اقل قيمة  % 3818سجلت فى

ططة  0مع املتوسط الكلى  . %06101بينما سجلت املرصارف اعلي قيمة %83104مرصيف حبي البقي

واقل قيمه فى مرصيف فياسكور  %08181مع املتوسط الكلي . ,%74138



الكيبون العضوي و احملتوي العضوي

تياوحت نسب املتوسط الكلى لنسبة الكيبون العضوى فى حبرية املنزلة فى  1601 -1669ما بني

اعلى قيمة  % 4191فى ططة  8واقل قيمة فى ططة  0حيث سجلت  %3160مع متوسط قدرة

 %4161بينما سجل مرصيف حبي البقي اعلي قيمة  %3141ومرصيف هادوس اقل قيمة  %1114مع
متوسط قدرة . %1101



تياوحت نسب املتوسط الكلى لنسبة احملتوى العضوى فى حبرية املنزلة فى  1601 -1669ما بني

اعلى قيمة  %8190فى ططة  8واقل قيمة فى ططة  0حيث سجلت  %1110مع متوسط قدرة
 %7113بينما سجل مرصيف حبي البقي اعلى قيمة للمحتوى العضوى  %0100بينما سجل مرصيف

هادوس اقل قيمة  %4163مع متوسط قدرة . %4170



احملتوي املائي املطلق

بدراسة احملتوي املائي املطلق ليسوبيات القاع احلدةثة لبحرية املنزلة فى الفرته من  1669وحىت

 1601أوضحت النتائج أن املتوسط الكلى ةرتاوح بني اعلي قيمة  %73عند ططه( ,)8واقل قيمة %17

عند ططىت (  )0مع متوسط قدرة  . %04بينما سجل مرصيف حبي البقي اعلى قيمة  %17وسجل

مرصيف فياسكور اقل قيمة  %46مع متوسط قدرة .%16

املغذةات



الفسفور الغري العضوي

أوضحت النتائج أن تيكيزات األورثوفوسفات ( الفسفور الفعال أو الغـري عضـوي) يف رسـوبيات حبـرية

املنزلة قد تياوحت قيمة املتوسط الكلى لرتكيز الفسفور الفعـال بـني  106-907ميكيوجـيام/جـيام)

فى ططىت  06 & 00مع متوسط قدرة 068ميكيوجيام/جيام .امـا بالنسـبة للمرصـارف فـان اعلـى
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قيمــة للفســفور الغــري عضــوى فــى مرصــيف حبــي البقــي 0638ميكيوجــيام/جــيام واقــل قيمــة 001

ميكيوجيام/جيام فى مرصيف فياسكور مع متوسط قدرة  840ميكيوجيام/جيام.



الفسفور العضوي

سجل املتوسط الكلى حملتوى رسوبيات حبرية املنزلة من الفسفور العضوي سجلت قيم اقل من
ج
الفسفور الغري العضوي ,وقد سجلت أعلى قيمة (376ميكيوجيام/جيام) يف ططة  , 0بينما كانت
أقل قيمة (161ميكيوجيام/جيام) مسجلة يف ططة  4مبتوسط قدرة 140ميكيوجيام/جيام .بينما
بالنسبة للمرصارف سجل مرصيف حبي البقي اعلى قيمة  140ميكيوجيام/جيام واقل قيمة سجلت فى

مرصيف فياسكور 018ميكيوجيام/جيام مبتوسط قدرة  094ميكيوجيام/جيام.



الفسفور الكلي

أوضحت النتائج أن املتوسط الكلى لتوزةع الفوسفور الكلي يف رسوبيات حبرية املنزلة للفرتة من

 1669وحىت  1601ةرتاوح بني اعلى قيمة  0107ميكيوجيام/جيام فى ططة  00واقل قيمة 167

ميكيوجيام/جيام فى ططة  06مع متوسط قدرة  814ميكيوجيام/جيام وقد سجل مرصيف حبي
البقي اعلى قيمة للفسفور الكلى 0184ميكيوجيام/جيام بينما سجل مرصيف فياسكور اقل قيمة

 811ميكيوجيام/جيام مع متوسط قدرة  0646ميكيوجيام/جيام.



النيرتوجني الكلي

اوضحت نتائج املتوسط الكلى النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية املنزلة فى الفرتة من 1669

وحىت  1601ان اعلى قيمة للنيرتوجني الكلى هى  % 3161فى ططة  8واقل قيمة  %1160فى ططة
 7مع املتوسط  . %1100بالدراسة وجد ان قيم النيرتوجني الكلى فى املرصارف تياوحت اعلى قيمة
فى مرصيف حبي البقي %3167بينما سجل مرصيف السيو  %1113مع متوسط قدرة .%1170

الفلزات الثقيلة

 ترتاوحت القيم لرتكيز احلدةد ما بني 08110 -4016ميكيوجيام/جيام ومتوسط 8007ميكيوجيام/جيام
 ترتاوحت القيم لرتكيز املنجنيز ما بني  0183 – 169ميكيوجيام/جيام ومتوسط 010ميكيوجيام/جيام.
 تياوحت القيم لرتكيز الزنك من 011108 -08118ميكيوجيام/جيام ومتوسط  11109ميكيوجيام/جيام

 تياوحت القيم لرتكيز النحاس من  87187 –7176ميكيوجيام/جيام ومتوسط  36141ميكيوجيام/جيام
 تياوحت القيم لرتكيز النيكل من70168 -8104ميكيوجيام/جيام ومتوسط  34111ميكيوجيام/جيام

 تياوحت القيم لرتكيز الكيوم من  001180 –14104ميكيوجيام/جيام ومتوسط 10104ميكيوجيام/جيام

 تياوحت القيم لرتكيز اليصاص من 101116–00178ميكيوجيام/جيام ومتوسط 09117ميكيوجيام/جيام
 تياوحت القيم لرتكيز الكادميوم من  0101 – 6171ميكيوجيام/جيام ومتوسط 6190ميكيوجيام/جيام
 تياوحت القيم لرتكيز الزئبق61071 -61631ميكيوجيام/جيام ومتوسط  61680ميكيوجيام/جيام

املبيدات

تياوح جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة الكلور  PCBsمابني  66140نانوجيام/جيام ططة

 1إىل  06679نانوجيام/جيام أمام ططة  06مبتوسط  66808نانوجيام/جيام.
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وتيكيزات ميكبات املبيدات الكلية ( )TPمابني  66091نانوجيام/جيام (أمام ططة  )06إىل 66433

نانوجيام/جيام (ططة  )8مبتوسط  66184نانوجيام/جيام.

اهليدروكيبونات البرتولية

سجلت مستوةات املواد اهليدروكيبونية الكلية بيواسب البحرية املختلفة (جدول  ,15الشكل )03

مابني  66163ميكيوجيام/جيام مسجلة عند ططة املنزلة  8إىل  66017ميكيوجيام/جيام مسجلة أمام
املنزلة  3مبتوسط كلى  66337ميكيوجيام/جيام.

الفلزات الثقيلة:

األمساك

من بني امللوثات املائية وأهمها على اإلطالق الفلزات الثقيلة والتي تعترب من أهم املؤ يات والدالئل علي
وجود تلوث يف النظام البيئي املائي .وةيجع ذلك لثبات هـذه الفلـزات الشـدةد يف البيئـة املائيـة .تـدخل
الفلزات الثقيلة ايل البيئة املائية عن طيةق املخلفات األدمية والزراعية والرصناعية والتـي ةـتم امترصاصـها
وتيسيبها يف رسوبيات القاع وتكون عالية الرتكيز ودليل قوي علي وجود التلوث .وعنـدما تزةـد تيكيـزات

العناصي الثقيلة عن احلدود املسموح بها عامليا فقد تؤدي ايل العدةد من املشاكل الرصحية لإلنسان

إختص مسك البلطى اجلاليلى املتواجد ببحرية املنزلة خالل أغسطس  1601بأقل تيكيز لعنرصي

النحاس ) ˃ (0.6377µg/gالبلطى األخضي ) ˃ (0.7521µg/gالبلطى احلسانى )˃ (0.9647µg/g

القياميط ) ˃ (1.2590µg/gمسك البلطى النيلى ) .(1.4061µg/gوقد أوضحت الدراسة أن متوسط

الرتكيز العام ألربعة أنواع السمك البلطى فى هذا الشهي ( .(0.9401±0.3389µg/gمن جهة أخيى وخالل

فرباةي 1600فقد سجل القياميط أعلى تيكيز لنفس العنرصي ˃ اجلاليلى ˃ احلسانى ˃ النيلى ˃ األخضي

) , (0.5069 ˃ 0.4415 ˃ 0.4251 ˃ 0.3924 ˃ 0.3597µg/gبينما سجل متوسط البلطى بأنواعه األربعة

( .(0.4047±0.0636µg/gسجل هذا العنرصي أكثي من ضعف تيكيزه فى أغسطس عنه فى فرباةي .بالنسبة
للمتوسط السنوى فقد سجل البلطى اجلاليلى أقل متوسط سنوى ).(0.5396µg/g

بينما بينما سجل

البلطى النيلى أعلى متوسط سنوى ) .(0.8993µg/gوسجل كل من البلطى األخضي واحلسانى والقياميط

متوسطات سنوةة ) (0.5559; 0.6949 & 0.8829µg/gوسجل املتوسط السنوى لنفس العنرصي لبحرية
املنزلة خالل الشهيةن ( .(0.7145±0.1722µg/gومبقارنة هذه الرتكيزات باملستوةات العاملية فإن النتائج

احلالية أقل بكثري من احلدود املسموح بها عامليا ).(30 µg/g

سجل القياميط لعنرصي الزنك فى رحلىت أغسطس  1601وفرباةي  1600أعلى تيكيز لبحرية املنزلة

من ) (15.8172 & 17.4122µg/gبالتواىل .وسجل البلطى اجلاليلى والبلطى احلسانى أقل تيكيز
) (10.2386 & 10.8192µg/gفى أغسطس وفرباةي بالتواىل .من جهة أخيى فقد سجل نفس العنرصي

بأغسطس تيكيزات متقاربة ) (11.9658; 11.3631 & 11.2970µg/gلكل من البلطى النيلى واألخضي

واحلسانى بالتواىل .وقد أوضحت الدراسة أن املتوسط العام لسمك البلطى بأنواعه األربعة

) .(11.2161±0.7178µg/gأما خالل فرباةي 1600فقد سجل نفس العنرصي لكل من البلطى النيلى واألخضي
واجلاليلى متوسطات ) (13.3917; 13.5461 & 15.1116µg/gبالتواىل ,.مسجال متوسط لالربع أنواع
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) .(13.2171±1.7774µg/gإرتفع تيكيز العنرصي فى فرباةي  1600عنه فى أغسطس  1601جبميع أنواع
األمساك املدروسة بإستثناء البلطى احلسانى .وقد سجل املتوسط السنوى للعنرصي أعلى قيمة للقياميط

) (16.6147µg/gوأقل قيمة للبلطى احلسانى ) , (11.0581µg/gبينما سجل كل من البلطى النيلى
واألخضي واجلاليلى هذه املتوسطات السنوةة ) ,(12.6788; 12.4546 & 12.6751µg/gمسجال متوسط

سنوى لكل البحرية خالل الشهيةن ( .(13.0962±2.0795µg/gوقد خلرصت الدراسة أن مستوةات

الرتكيزات هلذا العنرصي فى ايع األمساك اجملمعة من البحرية أقل من املسموح بها عامليا ).(40µg/g
فى حبرية املنزلة سجل البلطى النيلى أعلى تيكيزاته له لعنرصي الكيوميوم فى

أغسطس 1601وفرباةي (4.3313 & 2.2313µg/g) 1600

هيى البحث

بالتواىل .وسجل كل من البلطى اجلاليلى

واحلسانى أقل تيكيزات هلما ) (2.3188 & 1.6188µg/gبالتواىل ,وذلك خالل نفس الشهيةن .سجل كل
من البلطى األخضي واحلسانى والقياميط لنفس العنرصي فى

هي أغسطس (3.1063; 3.4125 & 1601

) 2.8438µg/gبالتواىل ,مسجال متوسط عام لسمك البلطى بأنواعه األربعة ) .(3.2922±0.8319µg/gأما

فى فرباةي  1600سجل كل من مسك البلطى األخضي والقياميط ) (2.0563µg/gوسجل البلطى اجلاليلى
)(1.8375µg/g

فى

نفس

الشهي,

مسجال

متوسط

عام

لسمك

البلطى

بأنواعه

األربعة

) .(1.9359±0.2658µg/gتضاعفت تقيةبا تيكيزات الكيوميوم بشهي أغسطس  1601عنه بشهي فرباةي
 .1600سجل البلطى النيلى أعلى متوسط سنوى له خالل فرتة الدراسة

) (3.2813µg/gتاله البلطى

األخضي ) (2.5813µg/gثم البلطى احلسانى ) (2.5156µg/gثم القياميط ) (2.4500µg/gوأخريا البلطى
اجلاليلى ) .(2.0781µg/gمسجال متوسط سنوى لكل البحرية خالل الشهيةن (.(2.5813±0.4372µg/g
ومبقارنة هذه الرتكيزات باملستوةات العاملية فإن النتائج احلالية أعلى من حدود املسموح بها عامليا (10

).µg/g

تياوح تيكيز عنرصي النيكل خالل أغسطس  1601وفرباةي  1600من )(2.5443 & 1.5163µg/g

للبلطى احلسانى إىل ) (5.1667 & 5.9110µg/gللقياميط .سجل البلطى النيلى واألخضي واحلسانى لنفس

العنرصي خالل هي أغسطس  (4.1897; 3.8293 & 3.5209µg/g) 1601مسجال متوسط عام لسمك البلطى

بأنواعه األربعة ) .(3.5209±0.7060µg/gمن جهة أخيى فقد سجل أةضا البلطى النيلى واألخضي واحلسانى
لنفس العنرصي خالل

هي فرباةي  (2.1588; 1.6705 & 2.5186µg/g) 1600مسجال متوسط عام لسمك

البلطى بأنواعه األربعة ) .(1.9661±0.4590µg/gلوحظ إرتفاع تيكيزات هذا العنرصي فى أغسطس عنها فى
فرباةي لكل أنواع البلطى  ,بعكس القياميط فقد لوحظ العكس .سجلت املتوسطات السنوةة للقياميط

) ˃ (5.5384µg/gالبلطى النيلى ) ˃ (3.1740µg/gالبلطى اجلاليلى ) ˃ (3.0198µg/gالبلطى األخضي.

) ˃ (2.7499µg/gالبلطى احلسانى ) ,(2.0303µg/gمسجال متوسط سنوى لكل البحرية خالل الشهيةن

( .(3.3025±1.3247µg/gومبقارنة هذه النتائج باحلدود املسموح بها فإن الدراسة أوضحت أن ايع

الرتكيزات أقل من احلدود املسموح بها عامليا ). (10.00µg/g

تياوح متوسط تيكيز عنرصي اليصاص من ) (0.7025µg/gللبلطى اجلاليلى إىل )(1.2083µg/g

للبلطى النيلى ,مبتوسط عام للبلطى بأنواعه األربعة ) (0.9554±0.2616µg/gوذلك خالل أغسطس .1601

وسجل البلطى األخضي ) (1.1521µg/gواحلسانى ) (0.7587µg/gوالقياميط ) .(1.1240µg/gومن جهة

اخيى خالل فرباةي  1600سجل نفس العنرصي أقل تيكيز فى البلطى األخضي ) (0.4215µg/gبينما سجل
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أعلى تيكيز ) (1.3910µg/gلسمك القياميط وسجل كل من البلطى النيلى واجلاليلى واحلسانى
متوسطات ) (0.4496; 1.1521 & 0.9554µg/gبالتواىل .وسجل مسك البلطى متوسط لالربع أنواع

) .(0.7447±.0.3660µg/gومن الواضح أةضا أن الرتكيزات فى أغسطس  1601تزداد عنها فى فرباةي
 1600فى كل من البلطى النيلى واألخضي ,بعكس باقى األنواع املدروسة .وسجلت املتوسطات السنوةة لكل
من البلطى النيلى و األخضي واجلاليلى واحلسانى و القياميط & (0.8290; 0.7868; 0.9273; 0.8571

) 1.2575µg/gبالتواىل ,مسجال متوسط سنوى لكل البحرية خالل الشهيةن (.(0.9315±0.1893µg/g
أنيهيت النتائج أن هذه الرتكيزات أقل من املسموح بها عامليا ). (2.00µg/g

سجلت حبرية املنزلة متوسط تيكيز لعنرصي الكادميوم حلوم األنواع األربعة لسمك البلطى

) (0.3507±0.1441µg/gوذلك خالل أغسطس  .1601وسجل أقل تيكيز لنفس العنرصي فى البلطى احلسانى
) (0.1992µg/gوسجل أعلى تيكيز فى البلطى النيلى ) .(0.5146µg/gوسجلت تيكيزات كل من مسك
البلطى األخضي واجلاليلى و القياميط ) (0.4233, 0.2656 & 0.3901µg/gبالتواىل .أةضا فى هي فرباةي

 1600سجل البلطى احلسانى أقل تيكيز له ) (0.7636µg/gوأعلى تيكيز كان من نرصيب القياميط
) (0.9960µg/gمن جهة أخيى سجل كل من البلطى النيلى واألخضي واجلاليلى متوسطات

;(0.8466

) 0.8134 & 0.8300µg/gبالتواىل .وسجل مسك البلطى متوسط لالربع أنواع ).(0.8134±0.0359µg/g
من املالحظ تضاغف تيكيزات الكادميوم بشهي فرباةي  1600عنها بشهي أغسطس  .1601وسجلت
املتوسطات السنوةة لكل من البلطى النيلى و األخضي واجلاليلى واحلسانى و القياميط ;(0.6806; 0.6184

) 0.5478; 0.4814 & 0.6931µg/gبالتواىل ,مسجال متوسط سنوى لكل البحرية خالل الشهيةن

( .(0.6042±0.0897µg/gوأنيهيت النتائج أن هذه الرتكيزات أقل من املسموح بها عامليا ). (1.00µg/g

سجل مسك البلطى لرتكيز عنرصي الزئبق بأنواعه األربعة متوسط ) (0.0559±0.0107µg/gفى

أغسطس  1601و ( (0.0496±0.0066µg/gفى فرباةي  .1600وسجل كل من البلطى النيلى تاله القياميط
تاله البلطى اجلاليلى ثم األخضي ثم احلسانى )(0.0683; 0.0625; 0.593; 0.0531 & 0.0428µg /g

بالتواىل فى أغسطس  ,1601بينما سجل مسك البلطى احلسانى أعلى تيكيز تاله القياميط ثم البلطى

اجلاليلى ≥ البلطى النيلى واخريا البلطى األخضي )(0.0586; 0.531; 0.0488; 0.0485 & 0.0426µg/g

بالرتتيب فى فرباةي  .1600لوحظ زةادة تيكيز هذا العنرصي فى موسم فرباةي عنه فى أغسطس بإستثناء

البلطى احلسانى .وسجلت املتوسطات السنوةة لنفس العنرصي لبحرية املنزلة لكل من البلطى النيلى و
األخضي واجلاليلى واحلسانى و القياميط ) (0.0584; 0.0479; 0.0541; 0.0507 & 0.0578µg/gبالتواىل,

مسجال متوسط سنوى لكل البحرية خالل الشهيةن ( .(0.0537±0.0045µg/gوقد أنيهيت النتائج أن

تيكيزات عنرصي الزئبق أقل ومل تتعد احلدود املسموح بها عامليا جلودة مياه البحرية ).(1.0 µg/g
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