جهبز شئىن البيئت
قطبع نىعيت البيئت
اإلدارة املركسيت لنىعيت امليبه

ملخص
نتبئج الرحلت احلقليت األويل " أغسطس " 2011
لربنبمج الرصذ البيئى للبحرياث املصريت
" حبرية املنسلت "

مقدمة:

تمثل البحيرات الشمالية ( البردويل  -المنزلة – البرلس – ادكو – مريوط) أهمية اقتصادية بالغة حيث يبمغ إنتاجها من األسماك حوالى

 %77من اإلنتاج االجمالى لجميع البحيرات المصرية .ونظ ار لما تتميز به من أعماق ضححمة وحركحة ميحاا هادوحة وةصحوبة عاليحة انهحا
تعتبر مربى وحضحانات طبيعيحة لمةتمحن أنحواع األسحماك االقتصحادية لحيس طحط داةحل هحلا البحيحرات ولكحن أيضحا لمسحواحل المصحرية محن
البحر المتوسط بالكامل .ونظ ار لما تتعرض له هحلا البحيحرات محن عمميحات صحرن مسحتمرل لمةتمحن أنحواع المموثحات الصحناعية والصححية
والزراعية مما يؤثر عمى كل من جودل ونوعية مياا هلا البحيرات وانتاجها السحمكى .لحللك حان البرنحام المطتحرح لمرصحد البيوحى لمبحيحرات
الشححمالية يهححدن الححى المتابعححة الدوريححة لهححلا البحي حرات لموقححون عمححى الظححرون البيويححة والمموثححات المححؤثرل عميهححا ححى األوقححات و األمححاكن

المةتمفة بغرض وضع برنام قومى لمحد من تأثير هلا المموثات ووقن التدهور المستمر لمبحيرات ووضع الةطحط المسحتطبمية لحمايتهحا
وحل مشاكمها وتنميتها المستدامة.

وصف البحيرة:

تطع بحيرل المنزلة عمى الجانح

الشحرق لفحرع نهحر النيحل (دميحاط) جنحو سحاحل البححر المتوسحط .وتحرتبط البحيحرل بحالبحر المتوسحط ةح ل

تحتححين ضححيطتين تعر ححا ببوجححاز الجميححل الجديححد والطححديم .وتحححد بحي حرل المنزلححة الم حزارع السححمكية والطححرو واأل ارض ح الزراعيححة وكححللك ترعححة
الس ح م .,وتسححتطبل البحي حرل الميححاا مححن عححدد أربعححة مصححارن رويسححية (بحححر البطححر -حححادوس -السححرو -ارسححكور) باإلضححا ة إلححى تص حرين
المزارع السمكية المتاةمة وكلا األراض الزراعية المحيطة .وتعتبحر بحيحرل المنزلحة ححوض محاوى ضححل تتحراوح عمحق الميحاا بحالبحيرل بحين

2,53-33سم ,ى حين بمغ متوسط عمق مياهها حوال  1,7سم.
تم أةل عينات ماوية من البحيرل والمصارن األربعة التى تصرن عمى البحيرل بغرض إجراء التحاليل الهيدروكيمياوية  ,األم ح المغليحة
 ,الطياسححات البكتريولوجيححة  ,مسححتويات الفم حزات الثطيمححة  ,المبيححدات الكمورونيححة ومشححتطاتها والهيححدروكربونات البتروليححة الكميححة باإلضححا ة إلححى

تطححدير كتمححة الهاومححات النباتيححة والحيوانيححة ود ارسححة بعححض الة حواو الجيوكيمياويححة بهححا .وتمححت عمميححة الرصححد مححن ة ح ل ( )11نططححة كمححا
بالجدول موزعة لتشمل مساحة البحيرل والمصارن الت تص

عميها كما هو موضح بالةريطة التالية:

المحطة

الموقع

1

أمام مصرف بحر البقر

2

أمام بوغاز الجميل

3

غرب البشتير

4

التمساح

5

لجان

6

ديشدي (في منطقة مميئة بالنباتات المغمورة)

7

الحمرة (أقصي شمال البحيرة ,منطقة مالحة)

8

أبوات الكبير (شمال مصرف السرو)

9

الدبجو (في منطقة مميئة بالنباتات المغمورة جنوب مصرف السرو)

10

الزرقاء (في منطقة مميئة بالنباتات المغمورة بالقرب من مصرف فاراسكور)

11

الجنكة أمام مصرف حادوس
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و يما يم بيان بنتاو تحميل عينات المياا التى جمعت من البحيرل ة ل شهر مايو .2311

نوعية المياه لبحيرة المنزلة
الخواص الييدروكيميائية
درجة الحرارة :

تراوحححت درجححة حح اررل الميححاا مححا بححين ( 33.63 –28.13درجححة موويححة) حيححث ُسححجمت أقححل قيمححة ح المحطححة ( 11الجنكححة أمححام مصححرن
البحيرل ( 29.38درجة مووية).
حادوس) بينما ُسجمت أعمى قيمة محطة ( 5لجان) بمتوسط عام

الشفافية:

تراوحححت قححيم الشححفا ية لميححاا البحيحرل بححين ( 43 – 5سححم) حيححث سححجمت أقححل قححيم ح محطحة ( 1أمححام مصححرن بحححر البطححر) بينمححا سححجمت

أعمى قيمة بالمحطة ( 5لجان) بمتوسط عام

البحيرل (23.13سم).

المموحة:

تراوحت قيم المموحة بين ( )% 16.43 – 1.78وقد ُسجمت أقل قيمة
البحيرل (.)%7.14
(البوجاز) بمتوسط عام

درجة التوصيل الكيربى:

محطة  ( 6ديشدي ) بينما ُسحجمت أعمحى قيمحة ح محطحة 2

تراوحححت الطححيم بححين ( 26.84 – 3.42ممم ح سححيمن/سححم) وقححد ُسححجمت أقححل قيمححة ح محطححة  ( 6ديشححدي) وأعمححى قيمححة ح محطححة 2
البحيرل ( 12.24ممم سيمن/سم).
(البوجاز) بمتوسط عام
3

تركيز أيون الييدروچين (األس الييدروجينى):
أوضحت النتاو أن مياا البحيرل تطع

ُسجمت أقل قيمة
(.)8.56

الجان

الطموي حيث تراوحت قيم األس األيدروجينى لمياا البحيرل بين ( , )8.75 –8.38وقد

محطة ( 11الجنكة أمام مصرن حادوس) وأعمى قيمة بمحطة ( 2أمام بوجاز الجميل) بمتوسط عام

األكسجين الذائب -:

أوضحت النتاو أن قيم األكسجين اللاو

البحيرل كانت تتوزع توزيعاً جير منتظم حيث ت شت قيم األكسجين اللاو

(جر البشتير) و ( 11الجنكة أمام مصرن حادوس) و ُسجمت أعمى قيمة ( 6.21مميجرام/لتر)
(  2.73مميجرام/لتر ).

األكسچين المستيمك حيوياً (:)BOD

تراوحت قيم األكسيجين المستهمك حيوياً بين ( 73.58 -6.54مميجرام/لتر) بمتوسط عام

الطيمة الصغرو

محطة ( 3جر البشتير).

محطة ( 13الزرقاء) وأعمى قيمة

البحيرل

بالمحطات 3

محطة  8بمتوسط عام

البحيرل

البحيرل ( 24.53مميجرام/لتر) وقد ُسجمت

األكسچين المستيمك كيميائياً (:)COD

تراوححت قحيم األكسحيجين المسحتهمك كيمياويحاً بحين ( 153.63 –6.43مميجحرام/لتحر) بمتوسحط عحام ( 83.23مميجحرام/لتحر) وقحد ُسحجمت أقححل
قيمة محطة ( 4التمساح) وأعمى قيمة محطة (11الجنكة أمام مصرن حادوس).

الكبريتيدات -:

لم يتم تسجيل وجود الكبريتيدات

محطات البحيرل. .

الكموروفيل-أ والمواد العالقة الكمية:


يتراوح تركيز الكمور يل ما بين (  123.57 -16.43ميكرو جرام  /لتر كمورو يل) وللك ح المحطحات ( 13الزرقحاء) & 11
(الجنكة أمام مصرن حادوس) بمتوسط عام لمبحيرل ( 57.28ميكرو جرام  /لتر كمورو يل).



بالنسححبة لمم حواد العالطححة الكميححة طححد تراوحححت بححين 47.75ح ح  171.53مميج حرام/لتححر ح المحطححات ( 6ديشححدي) & ( 2أمححام تحححة
البوجاز) بمتوسط عام لمبحيرل ( 86.63مميجرام/لتر).

المغذيات:

ه ح عبححارل عححن مركبححات نيتروجينيححة لاوب ححة ححى المي ححاا الطبيعي ححة وتعت ححبر ه ححلا المركب ححات المص ححدر الرويس ححى لتغلي ححة الكاون ححات ححى البيو ححة

الماويحة (األمونيا  -النيتريتات  -النترات  -النيتروجين الكمى).


تراوحححت قححيم األمونيححا مححابين(3.31ح ح  3.61مميج حرام  /لتححر نيتححروجين) ح المحطححات ( 8أبحوات الكبيححر) & ( 3جححر البشححتير)
بمتوسط عام لمبحيرل ( 3.43مميجرام  /لتر نيتروجين).



تراوح ححت ق ححيم النيتري ححت ب ححين ( 138.47 - 2.29ميكروجح حرام  /لت ححر نيتحححروجين) بالمحط ححات ( 8أبح حوات الكبي ححر) & ( 3جحححر



بينما جاءت قيم النترات بين(3.34ح  3.27مميجرام  /لتر نيتروجين) بالمحطحات ( 13الزرقحاء) & ( 3جحر البشحتير) بمتوسحط

البشتير) بمتوسط عام لمبحيرل ( 24.13ميكروجرام  /لتر نيتروجين).
عام لمبحيرل  3.11مميجرام  /لتر نيتروجين.



وقد جاءت قيم تركيزات النيتروجين الكمى بين ( 19.56 – 1.83مميجرام  /لتر نيتروجين) بالمحطة ( 5لجان) والمحطحة ( 1
أمام مص

مصرن بحر البطر)عم الترتي

بمتوسط عام لمبحيرل ( 4.36مميجرام  /لتر نيتروجين).

الفـوسـفور ( الفوسفات الفعال والكمى) -:


تراوح تركيز الفوسفور الفعال بين ( 571.83 - 34.22ميكروجرام  /لتر وسفور) حيث كانت المحطة ( 9الدبجو) ه األقحل
تركيز ,

حين أن محطة  (11الجنكة أمام مصرن حادوس) ه األعمى تركيز بمتوسط عام لمبحيحرل ( 173.3ميكروجحرام

 /لتر وسفور).
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تراوح تركيز الفوسفور الكمى ما بين ( 2313.35 – 139.41ميكروجرام/لتر وسفور) وقد ُسجمت أقحل قيمحة ح المحطحة 13
(الزرقاء) وأعمى قيمة محطة (11الجنكة أمام مصرن حادوس) بمتوسط عام لمبحيرل ( 738.11ميكروجرام/لتر وسفور).

السميكات الفعالة -:

المحطحات ( 11الجنكحة أمحام مصحرن ححادوس) & 7

تراوحت قيم السميكات الفعالة بين (3.14ح  7.97مميجحرام  /لترسحميكا) وللحك ح

(الحمرل) عمى التوال بمتوسط عام لمبحيرل( 6.32مميجرام  /لترسميكا).

الفمزات الثقيمة -:


تراوح تركيز الكادميوم ى مياا البحيرل بين ( 1.259 – 0.241ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 0.635ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز عنصر الكروم بين ( 9.863 – 3.566ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 5.176ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز النحاس بين ( 18.133 – 4.249ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 11.304ميكروجرام/لتر) .



تراوح تركيز الحديد بين ( 191.986 – 55.899ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 108.943ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز المنجنيز بين ( 44.961 – 7.095ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 24.244ميكروجرام/لتر) .



تراوح تركيز النيكل بين ( 9.131 - 2.832ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 5.230ميكروجرام/لتر).



تراوح تركيز الرصاو بين ( 36.504– 19.286ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 30.566ميكروجرام/لتر).



وتراوح تركيز الزنك بين ( 161.694– 29.114ميكروجرام/لتر) بمتوسط عام ( 66.679ميكروجرام/لتر).

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



تراوحت مجموع تركيزات مركبات ( )PCBsبين ( 2.252 – 0.702نانوجرام/لتر بمتوسط عام
تراوحححت مجمححوع تركيحزات مركبححات المبيححدات الكميححة ( )TPبححين

(0.476

–

1.128

(1.404

نانوجرام/لتر).

نححانوجرام/لتححر) بمتوسححط

(0.675

نححانوجرام/لتححر)

بعينات مياا البحيرل.

الييدروكربونات البترولية الكمية -:

تراوححت متوسححطات التركيحز الكمححى لممحواد الهيدروكربونيححة اللاوبحة ححى ميحاا البحيحرل محابين (- 0.20

لجميع عينات البحيرل

(0.50

1.24

ميكروجحرام/لتحر) بمتوسححط كمححى

ميكروجرام/لتر).

الدالئل البكتيرية (ميكروبيولوجى) -:

 .1مححن وجهححه نظححر الصحححة العامححة األدميححة وةاصححة الصححيادين نتيجححة تعححاممهم مححع الميححاا وعنححد تطبيححق معيححار جححودل الميححاا
يكححون جميححع المحطححات المدروسححة قححد تعححدت الحححدود المسححموح لمبكتريححا المشححار إليهححا متححأثرل بميححاا المصححارن المموثححة عححدا

المحطات رقم ( 4التمساح)  ,ورقم ( 7الحمرل) شمال البحيرل ,ورقم ( 8أبوات الكبير)  ,ورقم ( 9ألحديجو) جنحو جحر
البحيرل تعتبر جير مموثة لكونها ى نطاق الحدود المسموح بها.
.2

مرابى األسماك ى مياا البحيرل (مياا البحيرل كمها) أن اعداد البكتيريا المشار إليها يفوق الحد المسموح به

محطات البحيرل متأثرل بمياا المصارن المموثة.

جميع

اليائمات النباتية -:


شمحمت الد ارسحة  11محطحة لتغحطى أجحزاء بححيرل المنزلة كمهحا.



رصحدت البححيرل  88نحوع من الهاومحات النباتيحة ( 47جنس) الت انتمت إلحى  5مجاميحع.



كانح ححت السح ححيادل لم ححدياتومات حيح ححث رصح ححدت ( 37نوعح ححا) إنتمح ححت إلح ححى 15جنح ححس بنسب ح حة  % 53.53بالنسبح ححة لممجمح ححوع الكمح ححى
لمهاوم ححات النباتي ححة تمته ححا الطحال ح

الةض حراء (  29نححوع) تنتم ححى إل ححى  18جن ححس بنسب ححة  % 33.19بالنسب ححة لممجم ححوع الكم ححى

لمهاوم ح ححات النباتي ح ححة ,بينم ح ححا سج ح ححمت الطحالح ح ح

ثناوي ح ححة الس ح ححوط  5أنح ح حواع تنتم ح ححى إل ح ححى  4أجن ح ححاس بنسب ح ححة  %13.34و سحجم ح ححت

األيوجمينحات نسبحة  %3.93حيحث سجحمت  8أنواع منتميحة إلحى جنحسين  ,ثحم الطحالح
 8أجناس بأقحل بنسبحة .%2.34
5

الةضحراء المزرقححة  9أنحواع تنتمححى إلححى



تراوحححت الكثا ححة العحدديححة لمهاومححات النباتيححة بيححن  313× 631.9و  313× 24.6وحححدل/لححتر لممحطحه  ( 1أمحام مصحرن بحححر

البطر)  ,المحطه( 9جنو مصرن السرو)عمحى التوالحى.

الدياتومات -:

سجمت الدياتومححات  37نوعحا تنتمحى إلحى  15جنحس بنسبحة  %50.50وكانحت السحيادل لألنواع Cyclotella meneghiniana

( )%33.58و )%9.67( Melosira varians Agardhو )4.14%(Nitzchia colesteriumعمحى التوالحى بالنسبحة لممجمحوع
الكمحى لمهاومحات النباتيحة لكحل محطحة.


المواجحة لمصحرن بحراليطر كانحت السحيادل لل  )%36.14( Cyclotella meneghinianaوAgardh

المحطحة رقم 1

 )%19.94( Melosira variansو )4.62%(Nitzchia colesteriumبالنسبحة لممجمحوع الكمحى لمهاومحات النباتيحة
لممحطة.



أما الحمحطه ( )3جر البشتير لل

 %42.23 Cyclotella meneghinianaوMelosira varians Agardh

 %16.89بالنسبحة لممجمحوع الكمحى لمهاومحات النباتيحة


أما المحطة رقم ( 5لجان) كانحت السحيادل لل  )%26.62( Cyclotella meneghinianaبالنسبحة لممجمحوع الكمحى
لمهاومححات النباتيحة.



اما المحطة  9سادتها  Cyclotella glomerata 36.56%و )%13.6(Cyclotella meneghinianaعمى التوالى



سححادت ال  Cyclotella meneghinianaالمحطححات  2و 4بنسححبة  %22.95و  %38.28عمححى الت حوالى النسححبه لممجمححوع



سححجمت اقححل قيمححة لمححدياتومات ححى المحطححة  11امححام مصححرن حححادوس و المحطححه  6ديشححدو وهححى منططححه مميوححه بالنباتححات

الكمى لكل محطه).

الماويه

الطحالب الخضراء-:


كونححت الطحالح ح

الةضح حراء  %33.19بالنسب ححة لممجم ححوع الكم ححى لمهاوم ححات النباتي ححة بالبح ححيرل وكانححت السيح ححادل لمح ح Chlorella

 )%12.39( vulgaris Bejerو  )7.53 %( Ankistrodesmusو Ankistrodesmus falcatusبسيادة ()%3.11
و  % 6.21Scenedesmusوبسح ححيادل bijuga

 )3.11%) Scenedesmusوكان ح ححت لمطحال ح ح

المح ح ححطات  2و  6و 7و 8و 13و 11حي ح ححث ك ح ححونت نس ح ح

الةض ح حراء الس ح ححيادل ح ححى

( %49.35و %47.39و  %58.9و %56.79و %39.59و

 %71.93بالنسبحة لممجمحوع الكمحى لمهاومحات النباتيحة لكل محطه)


وكانت السيححادل لمح  Chlorella vulgaris Bejerى المحطات  2و 6و 13وبنس

عمى التوالى لكحل محطحه (9.82% ,

) 19.9%, 41.08%و  Scenedesmusححى المحطححات  8و 13و11و بنس ح

( %33.55و  %13.13و )%21.11

و

 Crucigeniaحى المحطحات  6وبنسحبه ) ) %19.42و

 Ankistrodesmusحى المحطحات  7و 11وبنسح

( %48.38و )%21.27بالنسبحة لممجمحوع الكمحى لمهاومحات النباتيحة.

الطحالب الخضراء المزرقو -:

كونححت قيمححة عدديححة  313× 4,3وحححدل/لتححر بنسححبة  % 2,34بالنسححبة لمهاومححات النباتيححة ظهححر منهححا  9أن حواع منتميححة إلححى  8أجنححاس

وكانحت السحيادل لطحمح

Merismopedia minima

لممحطحات  9و 13و %11.94( 11و %13.13و %7.14عمحى التحوالى

بالنسب ححة لممجم ححوع الكم ححى لمهاومح ححات النباتي ححة لكححل محطححه ,سححجمت أكبححر قيمححة عدديححة لمطحال ح

(الزرقا) و المحطة رقم  11امام مصرن حادوس .

اليائمات الحيوانية -:
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الةض حراء المزرقححة لممحطححة رقححم 13

دلت نتاو تحميل عينات العوالق الحيوانية التى جمعت من البحيرل ة ل شهر أجسطس 2311بطمة عدد األنواع واحتمت الروتيفيرات

المركححز األول تمتهححا البروتححوزوا و مجححدا يات األرجححل ححى المركححز الثححانى واةتمححن عححدد االن حواع بححين المحطححات ليمثححل تنوعححا كبي ح ار ححى
محطححات  11- 6- 3 -1بينمححا كححان عححدد االن حواع قمححي

ححى محطححات  .4-2وكححان متوسححط الكثا ححة العدديححة لمعوالححق الحيوانيححة ححى

المحط ححات المةتمف ححه 313×532.7كاون ححا /م 3واحتم ححت مجموع ححة الكوبيب ححودا المرك ححز األول م ححن حي ححث الكثا ححة العددي ححة تمته ححا مجموع ححة
الروتيفرات اما باقى المجموعات كانت نسبتها ضويمه.

وبمغت الكثا ة العددية أقصاها ى محطه  1المتحأثرا بميحاا مصحرن بححر البطحر وبحالعكس كانحت محطحة  2و 4أقحل المحطحات انتاجيحة
أما بالنسبة لألنواع الساودل ى البحيرل أجمبها كان ممث بمجموعة الروتيفيرات

الحيوانات القاعية -:

أعمححى نسححبة لمكاونححات الطاعيححة كانححت متمثححل بمجموعححة االسححتركودا حيححث ان متوسححط الكثا ححة العدديححة بمحطححات الد ارسححة وصححمت الححى

 2366كاون /متر مربحع وبنسحبة  %62محن المجمحوع الكمحى لمكاونحات الطاعيحة ويمحى تمحك المجموعحة الديحدان عديمحة االشحواك قحدرت ب ح ح
 863كاون /متر مربع بنسبة  .%26ومجموعة يرقات الحشرات تمثمت بنسبة  236( %6.2كاون /متر مربع).

النباتات المائية -:
المحطة  :1تواجد كال من النباتات الطافية ورد النيل  Eichhornia crassipesو خس الماء Pistia stratiotes
المحطة  :3كان النبات السائد ىو خس الماء P. stratiotes

المحطة  :5ساد النبات المائي المغمور نخشوش الحوت  Ceratophyllum demersumو النباتات الطافية ورد النيل

 Eichhornia crassipesو خس الماء  Pistia stratiotesو النبات القائم حديث النمو البوص
australis
المحطة  :6ساد فييا النبات المغمور  C. demersumوالنبات الطافي ورد النيل  E. crassipesو النبات القائم
Polygonum amphibium
المحطة  :10انتشرت النباتات المغمورة حورية الماء الشوكية  Najas marinaو  Echinochloa stagninaو نخشوش
Phragmites

الحوت  C. demersumو بقايا النبات الطافي خس الماء Pistia stratiotes
المحطة  :11ساد يها النبات الطا

ةس الماء منفردا P. stratiotes
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ثالثاً  :الرواســـب

الطاعية من نفس المواقع التى تم جمع عينات المياا من البحيرل بغرض إجراء التحاليل والطياسات التالية طبطا

تم جمع عينات الرواس

لمطرق الطياسية لكل منها -:

المحتوى العضوى -:

اوضحت النتاو ان الكربون العضوو ى الرسوبيات السطحيه الحديثة لبحيرل المنزلة تت اروح قيمها بين اعمى قيمة  %6.41ى

محطة  5واقل قيمة  % 2.38ى محطة  3مع متوسط قدرا  .%3.59دلت النتاو عمى ان اعمى محتوو لممادل العضوية ى بحيرل
المنزلة  % 11.54ى محطة  5واقل محتوو  % 3.74ى محطة  3مع متوسط .% 6.46

المحتوى المائى المطمق-:

أوضحت النتاو أن المحتوي الماو لمرسوبيات سجل اعم قيمة  %75.6سجمت عند محطة ( ,)5واقل قيمة  %43.7عند محطة

( )3بمتوسط ..% 59.2

الفسفور الكمي -:

رسوبيات البحيرل جيرمتشابه حيث ُسجمت أعمى قيمة ( 1546.35ميكروجرام/جرام)
أوضحت النتاو أن تركيزات الفوسفور الكم
البحيرل 997.28
محطة , 13بمتوسط عام
محطة  , 5بينما كانت أقل قيمة ( 493.11ميكروجرام/جرام) مسجمة

ميكروجرام/جرام

النيتروچين الكمي -:
تراوحت نتاو نس
 4بمتوسط عام

النيتروچين الكم

البحيرل (.)% 2.28

رسوبيات بحيرل المنزلة بين اقل قيمة %1.42ى محطة  11وأعمى قيمة %3.4

محطة

العناصر الثقيمة -:

 تراوحت تركيزات الحديد بين ( 16387 -1227ميكروجرام/جرام) . تراوحت تركيزات المنجنيز بين ( 1794 – 224ميكروجرام/جرام) . -تراوحت تركيزات الزنك تتراوح ما بين (-14.21

 443.29ميكروجرام/جرام).

 تراوحت تركيزات النحاس تتراوح ما بين( 72.15 –13.73ميكروجرام/جرام). تراوحت تركيزات النيكل بين ( 63.47 -12.32ميكروجرام/جرام). تراوحت تركيزات الكروم بين ( 136.98–9.49ميكروجرام/جرام). بينما تراوحت تركيزات الرصاو بين ( 73.33–5.36ميكروجرام/جرام). سجل الكادميوم مستويات منةفضة جدا برواسحساسية جهاز المطياس.

البحيرل ة ل الد ارسة الحالية وصمت

معظم الحاالت إل أقحل مكحن مسحتوو

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

ت ح حراوح مجمح ححوع تركي ح حزات لمركبح ححات ينيح ححل متعح ححددل الكمح ححور ( )PCBsمح ححابين (  3,328 - 3,357نح ححانوجرام/ج ح حرام) بمتوسح ححط 3,399
نانوجرام/جرم ,بينما تراوحت تركيحزات المبيحدات الكميحة ( )TPمحابين ( 3,374 - 3,335نحانوجرام/جحرام) (المنزلحة  )3بمتوسحط 3,354
نانوجرام/جرام.

الييدروكربونات البترولية -:

تراوح متوسط التركيز الكمى لممواد الهيدروكربونية الكمية مابين  3,35ميكروجرام/جرام مسجمة عنحد محطحة المنزلحة  4 & 3إلحى 3,2,

ميكروجرام/جرام مسجمة عند محطة المنزلة  11بمتوسط كمى  3,13ميكروجرام/جرام.
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