وزارة الذولت لشئىن البيئت
جهبز شئىن البيئت
قطبع نىعيت البيئت
اإلدارة املركسيت لنىعيت امليبه

ملخص
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مقدمة

تمثل البحيرات الشمالية ( البردويل  -المنزلة – البرلس – ادكو – مريووط) أهميوة اتتاوادية بال وة حيوث يبموا هنتان وا موك اواوما حووال

 %77مك اإلنتواج اجنموال لنميول البحيورات الماورية .ونظو ار لموا تتميوز بو موك أضموا حوحمة وحركوة ميواخ هاد وة وةاووبة ضاليوة ان وا
تعتبوور مرب و وححووانات طبيعيووة لمةتمووس أن وواع اواووما اجتتا وادية لوويس ووط داةوول هوورخ البحي ورات ولكووك أيحووا لما وواحل الما ورية مووك
البحوور المتواووط بالكاموول .ونظو ار لمووا تتعوورض لو هوورخ البحيورات مووك ضمميووات اوورس ماووتمرة لمةتمووس أنوواع المموثووات الاووناضية والاووحية
واك البرنواما الم تورح لمراود البي و لمبحيورات

والزراضية مما يوثثر ضمو كول موك نوودة ونوضيوة ميواخ هورخ البحيورات لوانتان وا الاومك  .لورل
الشمالية ي دس ال المتابعة الدورية ل رخ البحيرات لموتووس ضمو الظوروس البي يوة والمموثوات الموثثرة ضمي وا و اووتوات واومواكك المةتمةوة
ب وورض وحوول برنوواما توووم لمحوود مووك تووثثير هوورخ المموثووات ووتووس التوودهور الماووتمر لمبحي ورات ووحوول الةطووط الماووت بمية لحمايت ووا وحوول
مشاكم ا وتنميت ا الماتدامة.

وصف البحيرة

ت وول بحي ورة البردويوول و محا ظووة شوومال اووينال وتشو ل معظووع الاوواحل الاوويناوم ضم و البحوور المتواووط وتمتوود بطووول  58كووع ت ريبووا وياوول

أتا و ضوورض ل ووا  22كووع وتبمووا ماوواحت ا ح ووال  086كووع ،2وتعتبوور بحي ورة البردويوول مووك أهووع البحي ورات الما ورية لكون ووا أتوول البحي ورات
الشمالية تموثا كما أن ا تحتوم ضم أنواع ضالية النوودة موك اواوما والتو ياودر معظوع انتان وا لمةوارج وتود بموا متواوط اجنتواج الاونوم
مووك بحي ورة البردويوول حووال  2.2الووس طووك وهوورا يمثوول حووال  ٪5.8مووك انمووال انتوواج البحي ورات الما ورية  ،وهو مووك البحي ورات الحووحمة
ضاليوة المموحووة حيوث يتوراوح العمو ب وا بوويك ( 2 -6.2متوور) ويةاول البحيورة ضوك البحوور المتواووط شوريط اوواحم رممو يتوراوح ضرحو مووك

 566ع ال و  5كووع وتتاوول بووالبحر المتواووط ضووك طري و

تحتوواك اووناضيتاك يطم و ضمي ووا الب ووا يز حيووث يحوودث تبووادل لمميوواخ بوويك البحي ورة

والبحر المتواط مك ةالل ضممية المد والنزر.
تع أةر ضينوات ما يوة موك البحيورة ب ورض هنورال التحاليول ال يدروكيميا يوة  ،اوموالح الم ريوة  ،ال يااوات البكتريولونيوة  ،ماوتويات الةموزات
الث يمووة  ،المبيوودات الكمورونيووة ومشووت ات ا وال يوودروكربونات البتروليووة الكميووة باإلحووا ة هل و ت وودير كتمووة ال ا مووات النباتيووة والحيوانيووة ود اراووة
بعض الةواص النيوكيميا ية ب ا .وتمت ضممية الراد مك ةالل ( )52ن طة كما بالندول موزضة لتشمل مااحة البحيورة كموا هوو موحو
بالةريطة التالية:
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وفيما يمي بيان بنتائج تحميل عينات المياه التى جمعت من البحيرة خالل شهر أغسطس .3122

الخواص الهيدروكيميائية

نوعية المياه لبحيرة البردويل

درجة الحرارة -:

تراوحت درنة الح اررة المانمة بيك ( 21.56- 22.28درنة م وية) وتد ُانمت أتل تيمة بمحطة( 5التمول) .بينما ُانمت أضمو تيموة
بمحطة ( 8واط البحيرة ) بمتواط ضاع لمبحيرة ( 25.11درنة م وية).

الشفافية -:

تراوحت تيع الشةا ية بيك  266-16اع حيث كانت أتل تيم بمحطة ( ) 5وأضم تيم بالمحطة ( )56وتال ال ال اع.

المموحة -:

و ي الدرااة الحالية أوححت النتا ا التوا

ورل

مل الدرااات الااب ة حيث كانت مموحة مياخ البحيرة أضم مك مثيالت ا ي البحر المتواط

نتينة لححالة بحيرة البردويل وتعرض مياه ا لمتبةر الماتمر .كما تتةاوت درنة مموحة البحيرة تةاوتا واححا بيك المحطات

المةتمةة تبعا ل رب ا أو بعدها مك البوا يز ،حيث ت ل ي المحطات الم ابمة لمبو از وتد ُانمت أتل تيمة ( 25.72ملجم/لتر)بمحطة 56
(أماع بو از .)5بينما ُانمت أضم تيمة (  56.69ملجم/لتر ) .بمحطة ( 52الرابعة) وكاك المتواط العاع(  15.62ممنع/لتر).

درجة التوصيل الكهربى -:

ُانمت أتل تيمة ( 85.11مممي ايمك/اع ) أماع بو از ( 5بمحطة  )56بينما ُانمت أضم تيمة ( 22.1مممي ايمك/اع) بمحطة 52
(الرابعة) وكاك المتواط العاع ي البحيرة  76.27مممي ايمك/اع.

تركيز أيون الهيدروچين (األس الهيدروجينى) -:

أوححت النتا ا أك مياخ البحيرة ت ل ي النانب ال موي وتراوحت تيع تركيز أيوك ال يدرونيك لمياخ البحيرة بيك ( )5.18 –5.62وتد

ُانمت أتل تيمة بمحطة ( 5الروا ) وأضم تيمة بمحطة ( 0الامارة) بمتواط ضاع ي البحيرة . 5.22

األكسجين الذائب -:
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تراوح تركيز اوكاچيك الرا ب بيك ( 0.52 – 2.51ممينراع/لتر)  ،وتد ُانمت أتل تيمة ي التمول (محطة  )5وأضم تيمة بمحطة 8
(واط البحيرة) بمتواط ضاع ي البحيرة ( 8.26ممينراع/لتر).

األكسچين المستهمك حيويا (-:)BOD

تراوحت تيع اوكاينيك المات م حيويا بيك ( 2.22 -6.52ممينراع/لتر) وتد ُانمت أتل تيمة بمحطة ( 52الرابعة) وأضم تيمة ي
محطة ( 7النمس) بمتواط ضاع ي البحيرة  5.21ممينراع/لتر.

األكسچين المستهمك كيميائيا (-:)COD

تراوحت تيع اوكاينيك المات م كيميا يا بيك ( 21.56 –5.85ممينراع/لتر) بمتواط ضاع ي البحيرة ( 52.22ممينراع/لتر) وتد ُانمت
أتل تيمة ي محطة ( 56البو از  )Iوأضم تيمة بمحطة ( 7النمس) نتينة لنشاط الايد ي هرخ المنط ة.



أوححت النتا ا الحالية أك تيع اوكاچيك المات م حيويا وكيميا يا ي بحيرة البردويل أتل مك مثيالت ا ي باتي البحيرات الشمالية

حيث تعتبر بحيرة البردويل مك أن

الماطحات الما ية داةل نم ورية مار العربية.

الكبريتيدات -:

أوحووحت النتووا ا ضوودع تاوونيل أي ونووود لمكبريتيوودات ووي ميوواخ البحيورة نتينووة لزيووادة تركيووز اوكاووچيك الوورا ب ووي ميوواخ البحيورة طووال العوواع
وكرل ضدع ونود ماادر تموث ي البحيرة مما يدل ضم ن ال ونودة مياخ بحيرة البردويل.

 بم ارنة الةاا ص ال يدروكيميا ية ةالل الدرااة الحالية لبحيرة البردويل بمثيالت ا مك الماموح ب ا دوليا وند اآلت :



انل اوس اجيدرونين ) (pHماتويات ي حدود الماموح ب ا دوليا ( )0.6 -2.6بنميل مواتل البحيرة (متواط ضاع .)5.22



انل اجكانيك الرا ب ماتويات ي حدود الماموح ب ا دوليا ( 1.6-52.0ممينراع/لتر) بمعظع مواتل البحيرة بااتثنال المحطة
 2.51( 5ممينراع/لتر).



انل اجكانيك المات م حيويا ( )BODماتويات ي حدود الماموح ب دوليا ( 2.6-0.6ممينراع/لتر) بنميل مواتل البحيرة.

الكموروفيل-أ والمواد العالقة الكمية-:


يتراوح محتوم الكمورو يل مك (6.55ميكرونراع  /لتر ) ورل بالمحطة ( )7و ( 5.02ميكرونراع /لتر ) بمحطة(2باب الروا )
ومتواط محتوم الكمورو يل



البحيرة(  6.8ميكرونراع  /لتر) .

المواد العال ة تتراوح ( 52.10- 8.01ممينراع  /لتر) بالمحطات (( 5& )55الاياديك) مل متواط ضاع لمبحيرة ( 2.18
ممينراع  /لتر) .



ماتويات الكمورو يل-أ وندت ي حدود أتل بكثير مك الحدود الماموح ب ا دوليا (  516 -8.6ميكرونراع/لتر) ي نميل
المحطات بالبحيرة حيث أن ا لك تتعدم 5ميكرونراع/لتر  ،بنميل محطات البحيرة ماضدا محطة 2

 5.02ميكرونراع/لتر

(متواط ضاع  6..ميكرونراع/لتر).



المواد العال ة الكمية وندت

حدود الماموح ب ا دوليا ( 28ممينراع/لتر) بنميل محطات البحيرة (متواط ضاع 2.18

ممينراع/لتر).

المغذيات -:

هي ضبارة ضك مركبات نيترونينية را بوة

الميواخ الطبيعيوة وتعتوبر هورخ المركبوات الماودر الر ياو لت ريوة الكا نوات و البي ووة الما يووة

(اومونيا  -النيتريتات  -النترات  -النيترونيك الكم ).


تركيز اومونيا يتراوح بيك( 6.65و و و و و و 6.26ممينراع  /لترنيترونيك )

المحطات ( )2 & 52مل اضطال متواط ضاع

لمبحيرة يال ال (  6.67ممينراع  /لترنيترونيك).



تبيك أك النتريت نابت تميمة ويتراوح بيك ( 5.82ميكرونراع  /لتر نيترونيك ) بالمحطات  7&0و(  2.76ميكرونراع  /لتر
نيترونيك) بالمحطة ( 5الاياديك) بمتواط ضاع لمبحيرة  2.27ميكرونراع  /لترنيترونيك .
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تراوحت تيع النترات بيك ( 6.65و و و و  6.52ممينراع  /لترنيترونيك )
لمبحيرة(  6.68ممينراع  /لترنيترونيك).



أما النيترونيك الكم

كاك أتل تركيز(6.75ممينراع  /لترنيترونيك)

المحطات ( )2( & )56ضم التوال  ،بمتواط ضاع
محطة ( 56أماع تحة البو از) واوضم تركيز(

 5.57ممينراع  /لترنيترونيك ) بمحطة ( )52نتينة لنشاط الاياديك (مينال ايد) بمتواط ضاع لمبحيرة ( 5.20ممينراع /
لترنيترونيك).

الفـوسـفور ( الفوسفات الفعال والكمى) -:


أظ رت التحاليل أك تركيز الةواةور الةعال يتراوح بيك (  2.17 – 6ميكرونراع  /لتر واةور ) حيث انمت أتل تيمة



التوالي

بمحطة (  ) 52وأضمي تيمة بمحطة ( ) 8بمتواط ضاع لمبحيرة 5.62ميكرونراع  /لتر واةور.
أما تركيز الةواةور الكم

يتراوح بيك(265.2-57.25ميكرونراع  /لتر واةور) بالمحطات ( )56(&)52ضم

بمتواط ضاع لمبحيرة (  12.27ميكرونراع  /لتر واةور) .

السميكات الفعالة -:

كانت تيع الاميكات حعيةة

لتراميكا)

تتراوح بيك ( 6.65ممينراع  /لتراميكا) بالمحطة ( 56أماع البو از) و ( 5.01ممينراع /

المحطة ( )52بمتواط ضاع لمبحيرة (  6.72ممينراع  /لتراميكا) .

الفمزات الثقيمة -:


تراوح تركيز الكادميوع بيك( 6.721 – 6.252ميكرونراع/لتر) بمتواط ضاع ( 6.272ميكرونراع/لتر) .



تراوح تركيز ضنار الكروع بيك ( 2.102 – 5.565ميكرونراع/لتر) بمتواط ضاع ( 2.808ميكرونراع/لتر) .



تراوح تركيز النحاس بيك ( 25.862 -1.515ميكرونراع/لتر) بمتواط ضاع ( 56.612ميكرونراع/لتر).



تراوح تركيز الحديد بيك ( 76.222– 57.582ميكرونراع/لتر) بمتواط ضاع ( 22.211ميكرون ارع/لتر) .



تراوح تركيز المنننيز بيك ( 55.272 – 5.551ميكرونراع/لتر) بمتواط ضاع (  2.272ميكرونراع/لتر) .



تراوح تركيز النيكل بيك ( 1.572 – 2.225ميكرونراع/لتر) بمتواط ضاع ( 2.282ميكرونراع/لتر) .



تراوح تركيز ضنار الرااص بيك ( 27.658 – 57.781ميكرونراع/لتر) بمتواط ضاع (28.512ميكرونراع/لتر) .



تراوح تركيز ضنار الزن بيك ( 75.277 – 58.026ميكرونراع/لتر) بمتواط ضاع ( 25.801ميكرونراع/لتر) .

المبيدات ( )TPومركبات البايفينيل متعددة الكمور (-: )PCBs

تراوح منموع تركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPوتركيزات مركبات ينيل متعوددة الكموور ( )PCBsموابيك  6,8نوانونراع/لتور(ماو ط

هبموويس) هلو  5,75نووانونراع/لتوور (محطووة الناوور) بمتواووط  5,62نووانونراع/لتوور ،بينمووا تراوحووت تركيوزات المبيوودات الكميووة مووا بوويك 5.62
نانونراع/لتر (محطة شمال الروا ) هل  2,21نانونراع/لتر (محطوة النوالس) بمتواوط  5,55نوانونراع/لتور بعينوات ميواخ بحيورة البردويول
ضم الترتيب.

الهيدروكربونات البترولية الكمية -:

تراوح متواط التركيز الكم لممواد ال يدروكربونية الكمية مابيك 6.55ميكرونراع/لتر ضند محطة شمال الروا هلو  2,66ميكرونوراع/لتور

ضند محطة الروح بمتواط كم 22و .ميكرونراع/لتر.

الدالئل البكتيرية (ميكروبيولوجى) -:
 .5مك ون

نظر الاحة العامة اودمية وةااة الاياديك نتينة تعامم ع مل المياخ وضند تطبي معيار نودة المياخ المركورة

ضالي وند أك نميل محطات البحيرة ت ل

 .3ي مرابي اواما

نطا الحدود الماموح ب ا مك أضداد البكتريا المشار هلي ا وتعتبر بحيرة نظيةة.

ي مياخ البحيرة (مياخ البحيرة كم ا) ثك اضداد البكتيريا المشار هلي ا لع تتعدم الحدود الماموح ب ا

محطات البحيرة  ،وبنال ضم رل تعتبر البحيرة كم ا ير مموثة واالحة لتربية وايد اواما .

الهائمات النباتية -:
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نميل

- 5توودر المتواووط العوواع لمبحي ورة ووي هوورا المواووع ب  2 56 × 21.857وحوودة  /لتوور وهووي حووعس ماتوودر ووي مواووع اوويس 2656
بحوالي  2.2حعس ( 256 × 56.77وحدخ/لتر) .كما انمت أضمي كثا ة ي المحطتيك  56 ،2وأتل تيمة ي محطة (.)7

- 2او ووادت البحي و ورة ضمومو ووا الو وودياتومات بناو ووبة  %55.65أمو ووا المنموضو ووات اوةو وورم مو ووك الطحالو ووب الةح و ورال والةح و ورال المزرتو ووة
واويونمينووات مثمووت بح ووالي  %2.61وبالناووبة لثنا يووة الاوووط مثمووت ب  %2.57وضمومووا اوونمت اويونمينووات ووي محطووة ()5
ط دليل ومثشر ضمي ونود تموث ضحوي.

- 2لع تانل ي هرا المواع الاميكو النيميت بعكس مواع .2656
- 1تووع تاوونيل ال و  Ciliopheraووي محطووة ( )7وديووداك النموواتودا ووي المحطووة  2 ، 5وكوورل الديووداك ضديوودة اوشووا

ووي المحطووة

الثانيووة .كمووا اوونل بعووض ال واتوول ووي محطووة ( )0وهوورا مثشوور ضمووي تموووث هوورخ المحطووات .باإلحووا ة هلووي موواركر مووك تبوول ضووك
ظ ور اويونمينا ي محطوة ( )5كمثشور ضموي التمووث العحووي ب ورخ المحطوة وايحوا الطحالوب الةحورال المزرتوة ب وا باإلحوا ة
هلي بعض المحطات اوةري.
 الدياتومات

اوونمت الوودياتومات أضمووي كثا ووة ل ووا ووي المحطووة رتووع ( )56وب يم و توودرها  256 × 52.752ةميووة  /لتوور  ،تمت ووا المحطووة رتووع ()2

 256 × 75.526ةمية  /لتر ومثمت ب  22 ،52نوضا ضمي التوالي .
 ثنائية االسواط:

مثمت ب  27نوضا وبنابة  %2.57وهي تمت الدياتومات وانمت أضمي تيمة ل ا ضنود المحطوات  52 ،55 ،2وبكثا وة ،0.8 ،5.1
2 56 X 7.2ةمية  /لتر ضمي التوالي.

 الطحالب الخضراء:

مثمووت بناووبة ح و يمة ( %5.61مووك منموووع ال ا مووات) ومثمووت ب 0أن وواع ووي المحطووات . 52 ، 7 ، 2 ، 5وب وويع ضدديووة توودرها
 215 ، 720 ، 821 ، 2550ةمية  /لتر ضمي التوالي ويعتبر أضمي كثا ة نابيا ل ا ي محطة (.)5

 الطحالب الخضراء المزرقة:

انمت بنابة أتل مك الااب ة ( )%6.21ومثمت ب 2أنواع ي المحطات  52 ، 7 ، 1 ، 2 ، 2 ، 5وبكثا ة ضددية تدرها ، 761

 201 ، 205 ، 272 ، 566وحدة  /لتر ضمي التوالي .

الهائمات الحيوانية

اوونمت المحطتوويك الرابعووة ( بو وواز  )IIوالحاديووة ضشورة ( الناوور) توود احتوتووا أضمو ال وويع العدديووة مووك ال ا مووات الحيوانيووة نتينووة زيووادة
أض ووداد ال شو وريات مندا يو و اورن وول بنا ووبة  % 05 ، % 85ضمو و التو ووالي والرةوي ووات مكون ووة  % 22 ، % 11ضمو و التو ووالي بالنا ووبة

لممحطتوويك ومعظووع مكونووات المحطتوواك مووك الكا نووات البحريووة ووي اواوول وضم و العكووس وود احتوووت المحطتوواك الثامنووة(الووروا ) والثانيووة
ضشرة(رابعة) اتل ال يع العددية .
 تع نمل العينات مك  52محطة ي بحيرة البردويل لتعييك وت دير كميات وأنواع ال ا مات الحيوانية ةالل أ اطس .2655

 تكو وووك التركيو ووب النو وووضي مو ووك او ووبعة طوا و ووس مو ووك ال ا مو ووات الحيوانيو ووة متمثمو ووة و ووي اووليو ووات التو ووي حو وومت المث بو ووات والنراو وويات
.Foraminifera and Tintinnids
 طا ةوة المةاوميات  Phylum Arthropodsممثموة بشوعبة ال شوريات  Class Crustaceanالتوي كونوت أضمو ناوبة موك منمووع
ال ا مووات الحيوانيووة و البحي ورة بناووبة بم ووت  . % 25وتوود تمثم وت بيرتووات ال ش وريات مندا يووة اورنوول Nauplii larvae of
 copepodsمكونو  % 26,0موك المنمووع الكمو لم ا موات تمي وا نووع  Oithona nanaمكووك  ، % 22,0اموا بوات ال شوريات
مندا ية اجرنل كونت .% 5,7

 تمي وا الرةويوات  Molluscsالتوي تمثموت وي يرتوات الرةويوات اوةا حية الةياشويع  Veligers of lamellibranchesأو(روات
الماراضيك  )Bivalvesمكونو  % 50موك المنمووع الكموي وأيحوا الرةويوات نناحيوة اورنول Pteropod shellsمتمثموة وي نووع
 Limacina inflataمكونة نابة  % 26,0مك منموع ال ا مات الكمية بالبحيرة .
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الحيوانات القاعية

تع تانيل  22نوع مك الكا نوات ال اضيوة حيوث اك الكا نوات ال اضيوة الحيوة كانوت متمثموة و ضودد أاااوا وي تواع البحيورة  ،والنباتوات
الما يوة  hydrophyteمووك نوووع  Halophila stipulaceaو نوووع

 Posidoniaبالمحطووات أرتوواع  2و  0-1و  2و 56

حيوث تودرت متواوط الكثا وة بناوبة  %20مووك المنمووع الكمو لالحيوال ال اضيوة  .ويتكووك ال يكوول العواع لمحيوانوات ال اضيوة أاااوا مووك
ااداس ار ة كماية مك الرةويات روات الاود تيك والبطن ودميات واجطوموات وشوممت هورخ البنيوة  16نوضوا موك الكا نوات ال اضيوة
الحيووة شووممت ضمو  1منوواميل  ،تووع راوود  5منوواميل مووك اجحيووال ال اضيووة موون ع  0منوواميل اوونمت بكثا ووة ضدديووة ضاليووة حيووث توودرت
 %27و  %20و  %52و  %56و %2و  %5ضمو التووال لكول موك Polychaeta, Sea grasses , bivalves, Ostracoda,
Nematoda, Oligochaeta,
 مك اجنواع الاا دة مك اجحيال ال اضية الت تع رادها ه كالتال :
- 5الديداك ضديدة اجشوا ( -2 ، )Neries, Capitellaالنيموتودا ( -2 ، )Enoplusالديداك ضديمة اجشوا
( -1 ،)Enchitraeusالحشا ش البحرية ( -8 ، )Posidonia, Halophelaالرةويات رات الاد تيك
( -0 ، )Brachiodontesاواتركودا (.)Sclerochilus

النباتات المائية -:

المحطة  :5العشب الما ي  Cymodocea nodosaكاك هو الوحيد و الاا د
المحطة  :2تواند العشب  C. nodosaو الطحمب اوةحر Caulerpa prolifera
المحطة  :2الطحمب اوةحر  C. proliferaهو الوحيد و الاا د

المحطووة  :1توانوود العشووب الثعبوواني  Zostera marinaو الطحمووب اوةحوور  Posidonia oceanicaو الطحمووب اوةحوور
 Cystoseira mediterraneaو الطحمب اوةحر الةيطي Chaetomorpha sp.
المحطة  :8تواند العشب الثعباني  Z. marinaو الطحمب اوةحر C. prolifera
المحطة  :0ااد العشب اوةحر C. nodosa

المحطة  :7تواند العشب اوةحر الثعباني  Z. marinaو الطحمب اوحمر Corallina officinalis
المحطة  :2تواند العشب  C. nodosaط اا دا
المحطة  :56ااد العشب اوةحر الثعباني Z. marina

ثانيا  :الرواســـب
الحجم الحبيبى
اتح اك الراوبيات ال اضية لبحيرة البردويل معظم ا تحتوي ضمي الحنع الرممي بناب تتراوح ما بيك اضمي تيمة  %27.88ضند محطة

رتع ( )56واتل تيمة ل ا  %2.1ضند محطة رتع ( )5مل متواط  ،%02.62بينما تراوحت نابة ال ريك مابيك اضمي تيمة  %27.0ضند
محطة ( )5واتل تيمة  %2.18ضند محطة ( .)56مل متواط تدرخ  .% 27.25مك المالحظ ان مك ضدد  52ضينة وند اك
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 %50.00مك العينات مك الرمل الةالص و  % 58.34مك العينات تحتوم ضم نابة اضم مك الرمل مكونة ()Muddy sand

بينما نابة  %5.22تتكوك مك ال ريك وايحا  %16.66مك الو (.)sandy mud

المحتوى العضوى -:

أوححت النتا ا أك الكربوك العحوي ي الراوبيات الحديثة لبحيرة البردويل تراوح بيك اضمي تيمة  %1.62ضند محطة ) ،)1واتل تيمة

 %6.60ضند محطة ( )10بمتواط تدرخ  ،% 5.12ودلت النتا ا ضمي اك محتوي المادة العحوية يتراوح بيك اضمي تيمة  %7.28ضند
محطة ( ،)5واتل تيمة  %6.55ضند محطة ( )10مل متواط تدرخ .% 2.87

المحتوى المائى -:

أوححت النتا ا أك اضمي تيمة  %71.4ضند محطة ( ،)52واتل تيمة  %58.2ضند محطة ( )1مل متواط تدرخ .% 18.2

الفوسفور الغير عضوى

أوححت النتا ا أك تركيزات الةواةور المتاح أو ال ير ضحوي ي راوبيات الحوض الر ياي لبحيرة البردويلُ .انمت أضم تيمة
( 828.11ميكرونراع/نراع) ي محطة  .56بينما ُانمت أتل تيمة ( 51.85ميكرونراع/نراع) ي محطة .2بمتواط ضاع ي البحيرة

 222.25ميكرونراع/نراع .

الفوسفور العضوى -:

محتوم راوبيات بحيرة البردويل مك الةواةور العحوي انمت تيع اتل مك الةواةور ال ير العحوي .وتد ُانمت أضم
( 221.57ميكرونراع/نراع) ي محطة  5الت تنمل بيك كون ا مك ال ريك وتحتوم ضم اضم نابة مك المادة العحوية واضم
نابة مك المحتوم الما

تيمة

والةاةور الكم  ،بينما كانت أتل تيمة ( 51.87ميكرونراع/نراع) مانمة ي محطة  .56بمتواط ضاع ي

البحيرة  20.01ميكرونراع/نراع .

الفسفور الكمي -:

تيمة

أوححت النتا ا أك توزيل الةاةور الكمي ي راوبيات البحيرة يرمتشاب مل توزيل الةواةور العحوي  .وتد ُانمت أضم
( 081.57ميكرونراع/نراع) ي محطة  5بينما ُانمت أتل تيمة (  565.62ميكرونراع/نراع) ي محطة  .55بمتواط ضاع ي
البحيرة  228.28ميكرونراع/نراع .

النيتروجين الكمى

انمت ناب نتا ا النيتروچيك الكمي ي راوبيات بحيرة البردويل اضم تيمة % 0.925

 %ي محطة 11بمتواط انوي ضاع ي البحيرة (.)% 0.73



محطة  2بينما ُانمت أتل تيمة 0.549

نظو و ار لع وودع ون ووود ما ووارس تم ووي بمةمةات ووا داة وول البحيو ورة ل وورا تحت وووي بحيو ورة البردوي وول ضمو و أت وول تركيو وزات م ووك المو وواد الةا ووةورية

والنيتروچينية المونودة ي الراوبيات م ارنة بباتي البحيرات.
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العناصر الثقيمة -:

 يتراوح تركيز الحديد بيك(56065 – 822ميكرونراع/نراع) بمتواط ( 8622ميكرونراع/نراع) . -يتراوح تركيز المنننيز مك ( 185 -02ميكرونراع/نراع) بمتواط ( 220ميكرونراع/نراع).

 يتراوح تركيز الزن مك ( 525.80 – 2.58ميكرونراع/نراع) بمتواط ( 10.65ميكرونراع/نراع). يتراوح تركيز النحاس بيك ( 55.56 – 2.25ميكرونراع/نراع) بمتواط ( 0.00ميكرونراع/نراع). يتراوح تركيز النيكل بيك ( اةر –  20.68ميكرونراع/نراع) بمتواط ( 0.85ميكرونراع/نراع). -يتراوح تركيز الكروع بيك ( 86.22 – 5.15ميكرونراع/نراع) بمتواط ( 21.17ميكرونراع/نراع).

 يتراوح تركيز الرااص بيك ( 1.55 - 6.65ميكرونراع/نراع) بمتواط ( 5.02ميكرونراع/نراع). انل الكادميوع ماتويات منةةحة ندا بروااب البحيرة ةالل الدرااة الحالية وامت ي معظع الحاجت هلي أتل مكك ماتومحاااية ن از الم ياس.

المبيدات ) (TPومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكمور )-: (PCBs

تراوح منموع تركيزات مركبات المبيدات الكمية ( )TPمابيك  6,622نانونراع/نراع (محطة الروح ) هل  6,607نانونراع/نراع

(محطة النار) بمتواط  6,61نانونراع/نراع،وتركيزات مركبات ينيل متعددة الكمور ( 6,615 )PCBsنانونراع/نراع (محطة الروا )
هل  6,51نانونراع/نراع (محطة النالس) بمتواط  6,672نانونراع/لتر بعينات الروااب ببحيرة البردويل ضم الترتيب.

المواد الهيدروكربونية برواسب بحيرة البردويل خالل أغسطس 3122

تو وراوح متوا ووط التركي ووز الكمو و لممو وواد ال يدروكربوني ووة الكميو ووة م ووابيك  6,62ميكرونو وراع/نو وراع ضن وود محط ووة الروحو و هل و و 6,27

ميكرونراع/نراع ضند محطة شمال الروا بمتواط كم 65و .ميكرونراع/نراع.

 المواد الهيدروكربونية اآلرماتية البترولية متعددة األنوية
تراوح متواط التركيز الكم المواد ال يدروكربونية اآلرماتية البترولية متعددة اونوية ( )PAHsمابيك  6,525ميكرونراع/نراع ضند
محطة النار هل  0,51ميكرونراع/نراع ضند محطة الروا  ،بمتواط  2,22ميكرونراع/نراع .لع يتعدم رل التركيز اوةير ببحيرة
البردويل الحد المثثر ال ميل  ERLوالرم يبما  2207نانونراع/نراع ،وكرل
26216نانونراع/نراع مك منموع المواد ال يدروكربونية اآلروماتية
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لع يتعدم الحد المتواط المثثر  ERMوالرم يبما

