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مقدمة

متثل البحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بالغة نظيا ملا تتميز به من أعماق ضحلة وحيكة مياه هادئة وخرصوبة عاليةة
فانها تعترب ميبى وحضانات طبيعية ملختلف أنواع األمساك االقترصادةة لةي

فقةد داخةل هةله البحةريات ونظةيا ملةا

تتعيض له هله البحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أنواع امللوثات الرصناعية والرصحية والزراعية مما ةةثثي

على كل من جودة ونوعية مياه هله البحةريات وننتاجهةا السةم ى .لةلل فةاا الربنةاممل املقةلر لليصةد البي ةى

للبحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابعة الدورةة هلله البحريات للوقوف على الظيوف البي ية وامللوثةات املةثثية عليهةا
فى األوقات و األماكن املختلفة بغيض وضع بيناممل قةومى للحةد مةن تةهثري هةله امللوثةات ووقةف التةدهور املسةتمي
للبحريات ووضع اخلطد املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية:

حبرية قاروا هي ثالث أكرب البحريات يف مجهورةة مرصي العيبية وتعترب من أقدم البحريات الطبيعية يف العامل
مي ن اعتبار حبرية

ومتثل اخلزاا اليئيسي ملياه الرصيف الزراعي لألراضي املنزرعة يف حمافظة الفيوم وبلل
ً
ً
قاروا مفتار التنمية واليقي حملافظة الفيوم حيث تلعب دورا رئيسيا يف كمية األراضي املنزرعة باملنطقة .وتقع

حبرية قاروا يف منخفض الفيوم اللي ةوجد يف الرصحياء الغيبية على بعد مائة وثالثة كيلو مل جنوب غيب
ً
ً
القاهية وتبلغ مساحتها حوايل  05ألف فداا وةلاور عمقها ما بني مخسة أمتار شيقةا نىل أثني عشي ملا
ً
ً
غيبةا ومنسوب سطح املياه فيها  50م وتلاور نسبة امللوحة فيها  20-23جم/لل .وتعد حبرية قاروا جزءا من
حبرية مورة

القدمية التي زارها املثرخ هريودوت عام أربعمائة ومخسني قبل امليالد .وتوجد يف حبرية قاروا

جزةية تعيف بالقيا اللهبي.

متت عملية اليصد من خالل ( )05نقاط موزعة لتشمل مساحة البحرية

احملطة
0

وصف املوقع
أمام مرصيف البط
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أمام األوبيج
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أقرصى مشال شيق البحرية
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أمام لساا أبو نعمة

0

خور معيوف (وسد البحرية)

6

مشال جزةية القيا(وسد البحرية)
2

7

أمام مرصيف الوادى

8

أمام قيةة مرصي للتعمري

9

غيب البحرية

05

مالحة ميزار (أقرصى غيب البحرية)

نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

ج
تياوحت درجة حيارة مياه حبرية قاروا بني ( 2556 –3059درجةة م وةةة) وقةد سةتلت أقةل قيمةة يف حمطةة 0
ج
(أمام مرصيف البط  .بينما ستلت أعلةى قيمةة يف حمطةة ( 05أقرصةى غةيب البحةرية) مبتوسةد عةام يف البحةرية
( 38508درجة م وةة).

الشفافية -:

ج
كانت أقل قيمة للشفافية  30سم يف حمطة ( 7أمام مرصةيف الةوادي) ،بينمةا سةتلت أعلةى قيمةة 025سةم يف

حمطة ( 0وسد البحرية) مبتوسد عام يف البحرية ( 8950سم).

امللوحة -:

ً
ً
ً
أوضحت النتائمل تتفاوت درجة ملوحة البحرية تفاوتا واضحا بني احملطةات املختلفةة تبعةا لقيبهةا أو بعةدها مةن
ج
مدخل مياه املرصارف بالبحرية ،حيث تقل يف احملطات املقابلة للمرصارف وقد ستلت أقل قيمة  00508جم يف حمطة 7
ج
(أمام مرصيف الوادي) .بينما ستلت أعلى قيمة  28588جم يف حمطة ( 05أقرصى القطاع الغيبي للبحرية) مبتوسةد
عام يف البحرية  22568جم.

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياور درجة التوصيل ال هيبي ملياه حبرية قاروا بني ( 33588مللي سيمن/سم ) أمام مرصيف الوادي (حمطة
ج
 )7بينما ستلت أعلى قيمة ( 00527مللي سيمن/سم) أقرصى القطاع الغيبةي للبحةرية ( حمطةة )05وكةاا املتوسةد
العام يف البحرية ( 55576مللي سيمن/سم).

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتياوحت قيم تيكيز أةوا اهليدروجني ملياه
ج
البحرية بني ( .)8550 – 7528وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة ( 7أمام مرصيف الوادي) وأعلى قيمة يف حمطة 8

(أمام مرصي للتعمري بالقطاع الغيبي) مبتوسد عام يف البحرية .8505

األكستني اللائب -:

أوضحت النتائمل تفاوت تيكيز األكسچني اللائب تفاوتا بسيطا بني القطاعات املختلفة للبحرية حيث تياور
ج
بني  7585–557مليتيام/لل وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) وأعلى قيمة يف حمطة3
(أمام األوبيچ) مبتوسد عام يف البحرية ( 0565مليتيام/لل).
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ً
األكسيتني املستهل حيوةا (-: )BOD

ج
ً
أوضحت الدراسة تياور قيم األكسچني املستهل حيوةا بني ( 056 -550مليتيام/لل) وقد ستلت أقل قيمة يف

حمطة ( 7أمام مرصيف الوادي) وأعلى قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) مبتوسد عام يف البحرية 5595

مليتيام/لل.

ً
األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD

ج
تياوحت قيم األكسيتني املستهل كيميائيا بني ( 72503 -03539مليتيام/لل) حيث ستلت أقل قيمة يف

حمطة ( 6مشال جزةية القيا) وأعلى قيمة يف احملطة ( 2أقرصى مشال شيق البحرية) مبتوسد عام يف البحرية (6050

مليتيام/لل).

ال ربةتيدات -:

ً

أوضحت الدراسة عدم تستيل أي وجود لل ربةتيدات يف مياه البحرية نتيتة لزةادة تيكيز األكسچني

اللائب يف مياه البحرية طوال العام.

مبقارنة مستوةات املتغريات اهليدروكيميائية لبحرية قاروا والىت مت احلرصول عليها خالل الدراسة احلالةة
ً
مبثيالتها من احلدود املسمور بها دوليا ملياه البحريات وجد اآلتى:




ستل األس األةدروجيىن ) (pHمستوةات يف حدود املسمور بها ( )955-655جبميع مواقع البحرية.
ً
ستل األكستني اللائب يف حدود املستوةات املسمور بها دوليا ( 0356-5مليتيام/لل) جبميع مواقع البحرية

باستثناء حمطة  (0أمام مرصيف البط ).
ً
ستل األكستني املستهل بيولوجيا ) (BODأقل من احلدود املسمور بها دوليا ( أقةل مةن 6مليتةيام/لةل)

جبميع مواقع البحرية.

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:

 تياور قيم ال لوروفيل -أ (  057520 – 2525مي يو جيام  /للكلوروفيل ) وذل فى احملطة ( 0أمام
مرصيف البط ) & ( 2أقرصى مشال شيق البحرية) مبتوسد عام للبحرية  2056مي يو جيام /

للكلوروفيل .

 وبالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت بني  36580ة  5759مليتيام/لل يف حمطة ( 6مشال جزةية
القيا وسد البحرية)  ،وحمطة ( 0أمام مرصيف البط ) على التوايل مبتوسد عام 2259

مليتيام/لل.

مبقارنة نتائمل الدراسة احلالية مبثيالتها من احلدود املسمور بها دوليا وجد التاىل:

 مستوةات ال لوروفيل-أ وجدت فى احلدود املسمور بها دوليا (  055 -055مي يوجيام/لل) يف مجيع
احملطات بالبحرية .

 كانت قيم املواد العالقة ال لية أعلى من احلدود املسمور دوليا ( 30مليتيام/لل) يف مجيع احملطات

املغةلةات -:

(متوسد عام  2259مليتيام/لل).

هي عبارة عن ميكبات نيلوجينية ذائبةةة فةى امليةةاه الطبيعيةةة وتعتةةرب هةةله امليكبةةات املرصةةدر اليئيسةةى
لتغلةةة ال ائنةات فى البي ةة املائيةة (األمونيا  -النيلةتات  -النلات  -النيلوجني ال لى).


تياور تيكيز األمونيا بني ( 55780 – 55002مليتيام/لل) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة ( 5أمام لساا أبو
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نعمة) .بينما ستلت أعلى قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) مبتوسد عام يف البحرية (55206
مليتيام/لل).


مل ةتم تستيل وجود للنيلةتات يف حمطة  05مالحة ميزار (أقرصى غيب البحرية ) بينما ستلت أعلى قيمة



تياور تيكيز النلات بني ( 55577 – 55525مليتيام/لل) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة (05مالحة ميزار

 05530مي يوجيام/لل يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) مبتوسد عام يف البحرية ( 00593مي يوجيام/لل).

أقرصى غيب البحرية ) .بينما ستلت أعلى قيمة يف حمطة ( 7أمام مرصيف الوادي) مبتوسد عام يف البحرية
( 55587مي يوجيام/لل).


تياور تيكيز النيلوچني ال لي بني ( 0507 – 2509مليتيام/لل) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة ( 0أمام
مرصيف البط ) بينما ستلت أعلى قيمة يف ( 2أقرصى مشال شيق البحرية) مبتوسد عام (5569
مليتيام/لل).

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:


تياور تيكيز األورثوفوسفات بني ( 00757 – 6655مي يوجيام/لل) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة ( 6مشال

جزةية القيا وسد البحرية) .بينما ستلت أعلى قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصيف البط ) مبتوسد عام يف
البحرية ( 8553مي يوجيام/لل).


تياور تيكيز الفسفور ال لي بني ( 32056 – 03855مي يوجيام/لل) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة (0خور
معيوف وسد البحرية)؛ بينما ستلت أعلى قيمة يف حمطة ( 2أقرصى مشال شيق البحرية) ،مبتوسد عام يف
البحرية ( 00656مي يوجيام/لل).

السلي ات الفعالة -:

تياور تيكيز السيلي ات بني ( 05503 – 05508مليتيام/لل) وقد ستلت أقل قيمة يف حمطة (0خور معيةوف

وسد البحرية)؛ بينما ستلت أعلى قيمة يف حمطة ( 0أمام مرصةيف الةبط ) ،مبتوسةد عةام يف البحةرية (03520

مليتيام/لل).

مبقارنة نتائمل الدراسة احلالية باملستوةات الدولية ملياه البحريات اتضح ماةلى :

 األمونيا وجدت يف احلدود املسمور بها دوليا ( 353 - 0..5.مليتيام) (متوسد عام  55206مليتيام/لل).

 النيلةتات وجدت يف احلدود املسمور بها دوليا ( 055 – 65مي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية
( 00593مي يوجيام/لل).

 النلات وجدت عامة أقل من احلدود املسمور بها دوليا ( 0557– 0555مليتيام/لل) يف مجيع مناطق
البحرية (متوسد عام  55587مليتيام/لل).

 وحبساب النيلوجني العضوي وهو قيمة الفيق بني النيلوجني ال لى والنيلوجني الغري عضوي وجد عامة
أكثي من احلدود املسمور بها دوليا  055مليتيام/لل يف معظم احملطات.

 ميكبات الفسفور الفعال أعلى من احلدود املسمور بها دوليا ( 62 -06مي يوجيام/لل) ب ل قطاعات البحرية
( 00757-66مليتيام/لل).
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 ميكبات الفسفور ال لية وجدت أنها أعلى من احلدود املسمور بها دوليا ( 055 – 30مي يوجيام/لل فسفور)
يف كل مناطق البحرية ( 32056 – 03855مليتيام/لل).

الفلزات الثقيلة:


تياور تيكيز احلدةد ما بني ( 3379586 –70508مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (520950550



تياور تيكيز النحاس ما بني ( 0357 – 7556مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 9532مي يوجيام/لل).

مي يوجيام/لل).







تياور تيكيز الزن ما بني (  96528 – 9586مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  2358مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال يوم ما بني (  03595 – 5508مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 0592مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز الني ل ما بني (3255 – 9505مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  05500مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز ال ادميوم ما بني (  0353 - 0523مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  5مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز اليصاص ما بني ( 5050 – 23530مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 2057مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزئبق ما بني ( 55223 - NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 5508مي يوجيام/لل.

املبيدات ( )TPوميكبات الباةفينيل متعددة ال لور (-: )PCBs

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsمابني  2886 ،نانوجيام/لل (قاروا )05
نىل  03898نانوجيام/لل (قاروا  )0مبتوسد  00839نانوجيام/لل .

 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPمابني  2895نانوجيام/لل (قاروا  )7نىل  07850نانوجيام/لل
(قاروا  )2مبتوسد  00857نانوجيام/لل،

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني  5822مي يوجيام/لل عند

حمطة  0نىل  3808مي يوجيام/لل عند حمطة  5مبتوسد كلى 0809مي يوجيام/لل.

الدالئل الب تريةة (القولوا ال لية – الربازةة  -السبحية) -:

أوضحت النتائمل أا العدد االحتماىل للب لةا الدالة على التلوث مبخلفات الرصيف الرصحى فى مياه حبرية قاروا

تياوحت بني 305 × 0055 - 52و  305 × 355 -00و 305× 35 - 05خلية  055 /سم 2ل ل من ب لةا القولوا
ال لية والربازةة والسبحيات الربازةة على التواىل .ومن املالحظ أا احملطة رقم  ( 0أمام مرصيف البط ) واحملطة
رقم ( 7أمام مرصيف الوادى) ستال أعلى األعداد للب لةا الدالة على التلوث بالنسبة للبحرية وذل
تهثيهما مبياه الرصيف الرصيف الزراعى ملرصيفى البط

اهلائمةات النباتيةة

والوادى وماحتملة من خملفات الرصيف الرصحى.

اهلائمات

توزةع وكثافة اهلائمات النباتية :
-

ةيجع اىل

أسفيت الدراسة عن تعيةف  02نوع مةن العوالةق النباتيةة ببحةرية قةاروا خةالل أغسةط

 3503و التةي

تنتمى نىل سبعة عائالت أساسية ( 35الدةاتومات و  7اخلضياء املزرقة و  8الطحالب اخلضياء و  6السةوطيات

و  0ال يةبتوفيسي و  5الطحالب اللهبية و  2الالةوجلينوفيسى) .
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-

أظهيت نتائمل توزةعات العد ال لى للعوالق النباتية أا أقرصى كثافة له ستلت يف احملطة رقم  2حيث بلغةت

 5 05x760خلية/لل ،ثم تناقص نىل أدنى كثافة هلا يف احملطة رقم  0بقيمة مقدارها  5 05x035خلية/لل .أما
عن التوزةع اجلغيايف فقد لوحظ تقسيم البحرية ايل ثالث اقسام شةيق ووسةد وغةيب البحةرية كةاا اجلانةب

الشيقي للبحرية ممثال يف احملطة رقم  2أكثي احملطات كثافة للعوالق النباتية ثةم تناقرصةت ال ثافةة بةدا مةن

احملطة رقم  5وحتي احملطة رقم ( 6وسد البحرية) ثم لوحظ ازدةاد طفيف مية اخيي للعوالق النباتيةة بةدءا
من احملطة رقم  7وحتي احملطة رقم ( 05غيب البحرية).

-

أظهيت نتائمل الفحص املعملي أا السوطيات هي أكثي جمموعات العوالق النباتية كثافة حيث انها شهدت
ازدهارا ملحوظا يف مجيع ارجاء البحرية .كما أوضحت النتائمل السيادة املطلقةة لةة (السةوطيات ) علةى بةاقي

اجملموعات م ونة  %7059من اجملموع ال لى للعوالق النباتية بنسبه تلاور بني  % 5550و  %92باحملطةات  0و

 8على التوايل .كما لوحظ أا توزةةع هةله األنةواع كةاا شةبة متتةان

يف احملطةات املختلفةة مةن البحةرية .

وأوضحت النتةائمل السةيادة املطلقةة لالنةواع التاليةة مةن هةله اجملموعةةProrocentrum emarginatum :
. Prorocentrum micans,

-

وأظهيت النتائمل أا ( )Prorocentrum micansاكثةي انةواع هةله اجملموعةة كثافةة م ونةا نسةبة  %9059مةن
امجايل العد ال لي للسوطيات كما مت رصده بهعداد كبريه يف معظم احملطات املختارة .ةليه ( Prorocentrum

 )emarginatumم ونا نسبة  %255من امجايل العد ال لي هلله اجملموعة .
-

جاءت الدةاتومات يف امليكز الثاني من حيث زةةادة ال ثافةة م ونةة نسةبة قةدرها  % 0557مةن امجةايل العةد

ال لى للعوالق النباتية ولقد مت رصد  35نوع من هله ال ائنات واحتفظت احملطةة رقةم  2بةهعلي كثافةة مةن
هله االنواع حيث بلغت  5 05x 035خلية/لل بنسبة  % 0057من نمجايل العد ال لي هلله اجملموعة .

-

كما أوضحت النتائمل سيادة االنةواع التاليةة.Syndra ulna, Cyclotella glomerata , Cyclotella ocellata :

وأظهيت النتائمل أا اكثي انةواع هةله اجملموعةة كثافةة هةي ( )Cyclotella glomerataم ونةة نسةبة قةدرها

 %5750من امجايل العد ال لي للدةاتومات كما مت رصد هلا النوع مةن العوالةق النباتيةة برصةورة كبةريه يف

اجلانب الشيقى من البحرية .بينما ( )Cyclotella ocellataو( )Syndra ulnaش ال نسةبة  % 856ل ةال منهمةا
من امجايل العد ال لي هلله اجملموعة .

-

ش لت الطحالب اخلضياء املزرقة نسبة قدرها  % 5من اجملموع ال لى للعوالق النباتية و مثلت هله اجملموعة

بةةة  2أنةةواع ( )Aphanocapsa elachista ver.confertaبنسةةبه  % 0258و  Chroococcus dispersusبنسةةبه
 % 0050و  Lyngbya limneticaبنسبه  . )% 0050وكانت هله االنواع هي األكثي كثافة باحملطات املختارة خالل
تل املوسم .كما ستلت اعلي كثافة للطحالب اخلضياء املزرقةة بةاحملطتني  0و  2بنسةبة  % 0953ل ةال منهمةا
علي التوايل من نمجايل العد ال لي هلله اجملموعة .

-

أمةةا عةةن بةةاقي اجملموعةةات الطحلبيةةة مثةةل الطحالةةب اخلضةةياء و الطحالةةب اللهبيةةة وال يةبتوفيسةةي و
االةوجلينوفيسي فقد ظهيت برصورة غري منتظمة و ش لت نسبه  253و 359و  556و  % 356علي التةوايل مةن

امجاىل ال ثافة ال لية للعوالق النباتية .

اهلائمات احليوانية
ماةلى:

دلت نتائمل حتليل عينات العوالق احليوانية الةىت مجعةت مةن البحةرية خةالل شةهي أغسةط
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 3503علةى

ستلت متوسد كثافة اهلوائم احليوانية خالل فرصل الرصةيف فةى حبةرية قةاروا حةواىل 855860كةائن/م.2

وكانت أعلى كثافة للهوائم احليوانية خالل الدراسة فى احملطةة 3حيةث سةتلت حةواىل  0068905كةائن/م 2بينمةا
ستلت أقل كثافة للهوائم احليوانية  333807كائن/م 2فى احملطة  7املوجودة فى وسد البحرية .
ت ونت اهلوائم احليوانية فى جبرية قاروا خالل فرصل الرصيف أساسا مةن جمموعةة

حواىل  % 73من األعداد ال لية للهوائم احليوانية .بينما بلغت نسبة جمموعة
ال لةةى للهةةوائم احليوانيةةة ،نىل جانةةب جمموعةةة

حيةث شة لت

حةواىل  % 33مةن العةدد

الةةىت كانةةت نةةادرة الوجةةود ( %052مةةن أعةةداد اهلةةوائم

احليوانية) و بعض انواع من الريقات تنتمى للمتموعة الغري بالن وتينيةة الةىت كونةت حةواىل  % 050مةن جمموعةة
اهلوائم احليوانية.

احليوانات القاعيةة

مت رصد مثانية عشي نوعا من الالفقارةات القاعية ببحرية قاروا ( 0جوفمعوةةات و 6مفرصةلية األرجةل و 5

دةداا حلقية و  7رخوةات) .وقد أظهيت النتائمل التباةن الواضةح يف كثافةة الالفقارةةات القاعيةة ببحةرية قةاروا

خالل املوسم احلايل .ستلت أعلى كثافة قدرها  555كائن/م 3باحملطة رقم( 6مشال جزةية القيا وسةد البحةرية)

بينما كانت احملطة رقم ( 0أمام مرصيف البط ) هي األفقي بهله احليوانات (متوسد  55كائن/م.)3

النباتات املائية

معظم الدراسات النباتية ملنطقة قاروا توضح نا الغطاء النباتي متناثي جدا يف البي ات الرصحياوةة حول

البحرية ،حيث ةقترصي نىل حد كبري مبنطقة جبل قطيانى أو مبناطق ال ثباا اليملية القيةبة من شاطئ

البحرية.

تتميز النباتات بالبحرية وتقسم لثالثة انواع اما نباتات جفافية او ملحية او مائية حيث ةت وا الغطاء النباتي

بالقيب من البحرية من األنواع-:
مع وجود كثافة من النوع

كما تعترب جمتمعات الشناا

.

النامية بالقيب من شاطىء البحرية من أهم

واكثي االنواع انتشار حول حبرية قاروا وخاصة فى اجلزء اجلنوبى الغيبى للبحرية .وفى املناطق الزراعية حول

البحرية هناك جبانب الغطاء الطبيعي امل وا من بعض جانب األنواع الربةة هناك تنوع كبري من النباتات املائية
وفى املناطق املتامخة هلا

أو اليطبة مثل

ةتواجد ب ثية وةنتشي االنواع-:

.

نوعية اليواسةةةب
مت مجع عينات اليواسب القاعية من نف

املواقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية وذل خالل شهي أغسط

 3503بغيض نجياء التحاليل والقياسات التالية طبقا للطيق القياسية ل ل منها -:

احملتوى العضوي

اوضحت النتائمل اا ال يبوا العضوى فى اليسوبيات السطحيه احلدةثة لبحرية قاروا تلاور قيمها بني اعلي

قيمة  %8527غيب البحرية (حمطة  ،)9و اقل قيمة  %3557وسد البحرية (حمطة .)0
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كما دلت النتائمل على اا اعلى حمتوى للمادة العضوةة ةلاور بني اعلي قيمة  % 05503غيب البحرية (حمطة ،)9

و اقل قيمة  %2506وسد البحرية (حمطة .)0

احملتوى املائي

ةعترب احملتوي املائي لليسوبيات من أهم العوامل املثثية يف العمليات ال يميائية و الفيزةائية و البيولوجية

التي تثثي علي اليسوبيات يف النظام البي ي وبدراسة احملتوي املائي املطلق ليسوبيات القاع احلدةثة لبحرية

قاروا أوضحت النتائمل أا اعلي قيمة  %75598امام مرصيف البط
الوادي (حمطة .)7

(حمطة  ،)0واقل قيمة 27555امام مرصيف

الفوسفور الغري عضوى

ج
أوضحت النتائمل أا تيكيزات االفسفور الغري عضوي ( الفسفورالفعال) يف رسوبيات حبرية قاروا ستلت أقةل قيمةة
ج
( 05956مي يوجيام/جيام) يف حمطة ( 6مشال جزةية القيا) ،بينما ستلت أعلى قيمة ( 07056مي يوجيام/جيام)
يف حمطة  (0أمام مرصيف البط ) .مبتوسد عام يف البحرية  02950مي يوجيام/جيام.

الفوسفور العضوى

حمتوى رسوبيات حبرية قاروا من الفوسفور العضوي ستلت قيم اقل مةن الفوسةفور الغةري العضةوي .وقةد

ج
ستلت أقل قيمةة ( 07250مي يوجةيام/جةيام) يف حمطةة  0وسةد البحةرية .بينمةا كانةت أعلةى قيمةة ( 36053

مي يوجةةةيام/جةةةيام) مسةةةتلة يف حمطةةةة  ( 7أمةةةام مرصةةةيف الةةةبط ) .مبتوسةةةد عةةةام يف البحةةةرية 33057
مي يوجيام/جيام.

الفسفور ال لي

أوضحت النتائمل أا تيكيزات الفسفور ال لي يف احملطات القيةبة من املرصارف أعلةى مةن بةاقي احملطةات .وقةد
ج
ج
ستلت أقل قيمة ( 25756مي يوجيام/جيام) يف حمطة  .0بينما ستلت أعلى قيمة ( 52658مي يوجةيام/جةيام)
يف حمطة  ( 0أمام مرصيف البط ) .مبتوسد عام يف البحرية ( 26050مي يوجيام /جيام) .

النيلوجني ال لى

نتائمل النيلوچني ال لي يف رسوبيات حبرية قاروا توضةح أا لةه توزةةع غةري منةتظم داخةل البحةرية ،وقةد
ج
ج
ستلت أقل قيمة ( 903مي يوجيام/جيام) يف حمطة ( 8أمام مرصي للتعمري) غيب البحرية بينمةا سةتلت أعلةى

قيمةةة ( 0096مي يوجةةيام/جةةيام) يف حمطةةة  ( 0أمةةام مرصةةيف الةةبط )  ،مبتوسةةد عةةام يف البحةةرية 0599
مي يوجيام/جيام.

العناصي الثقيلة

 -ةلاور تيكيز احلدةد بني ( 3559 0523مليتيام/جيام) مبتوسد قدره ( 9533مليتيام/جيام).

 ةلاور تيكيز املنتنيز من ( 522597 -069522مي يوجيام/جيام) مبتوسد عام ( 390590مي يوجيام/جيام). -ةلاور تيكيز الزن بني ( 5655 -8523مي يوجيام/جيام) مبتوسد (32553مي يوجيام/جيام).

 ةلاور تيكيز النحاس من ( 88572 – 00520مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 5050مي يوجيام/جيام). ةلاور تيكيز الني ل بني ( 55563 -0528مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 35567مي يوجيام/جيام). -ةلاور تيكيز ال يوم بني ( 6058 – 0052مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 56536مي يوجيام/جيام).

 تياور تيكيز عنرصي ال وبالت بني  07505 -3502مي يوجيام /جيام مبتوسد عام  05502مي يوجيام/جيام. ةلاور تيكيز اليصاص بني (02537 -8569مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 00508مي يوجيام/جيام).9

 ةلاور تيكيز ال ادميوم بني ( 6555 – 5555مي يوجيام/جيام) مبتوسد (0555مي يوجيام/جيام).-

ةلاور تيكيز الزئبق بني ( 55552 – 55530مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 5526مي يوجيام/جيام).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور )(PCBs

تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات ( )PCBsبني ( 55530 – 55030نانوجيام/جيام) مبتوسد عةام لليواسةب (55307

نانوجيام/جيم) ،وتياوحت تيكيزات املبيدات ال لية ( )TPمابني ( 55287 – 55590نانوجيام/جةيام) مبتوسةد عةام
( 55336نانوجيام/جيام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكيبونات البلولية

تياور متوسد اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ال لية مابني  5852مي يوجةيام/جةيام عنةد حمطةة  6نىل 5805

مي يوجيام/جيام عند حمطة  2مبتوسد كلى  5856مي يوجيام/جيام.
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