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مقدمة

متثل البـحريات املرصيةة أهمية اقترصادةة بـالغة نظيا ملا تتميز بـه من أعماق ضحلة وحيكـة ميـاه هاد ـة و رص بــة

عالية فانها تعتبـي ميبـى وحضانات طبـيعية ملختلف أن اع األمساك االقترصـادةة لـيف فقـا دا ـل هـ ه البــحريات
ونظيا ملا تتعيض له ه ه البـحريات من عمليات صيف مستمية ملختلف أن اع املل ثات الرصناعية والرصحية والزراعية
مما ةؤثي على كل من ج دة ون عية مياه ه ه البـحريات وإنتاجها السمكى .لـ ل فـاا البــينامج املقـح لليصـد

البـيئى للبـحريات املرصيةة ةهدف اىل املتابـعة الدورةة هل ه البـحريات لل قـ ف علـى الظـيوف البــيئية واملل ثـات
املؤثية عليها فى األوقات و األماكن املختلفة بـغيض وضع بـينامج ق مى للحد من تأثري ه ه املل ثات ووقف التده ر

املستمي للبـحريات ووضع اخلطا املستقبـلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البـحرية

تقع بـحرية مية ط فى أقرصى غيبـ منطقة الدلتا مشال مرصي وتنقسم البـحرية إىل عدة أح اض مقطعة بــ اسطة
طيق وجس ر كما أنها ال تترصل مبـاشية بـالبـ حي املت سا ،ولكن تتم عملية ضخ املياه الزا دة إىل البـحي املت سا
عن طيةق حمطة رفع املكف ،ةعتبـي مرصيف القلعة والعم م وك ا تيعة الن بـ ارةة املرصـادر الي يسـية للميـاه فـى

بـحرية مية ط ،حيد البـحرية بـعض املزارع السمكية والقيى السـكنية وكـ ا األراضـل الزراعيـة ،وتبــلغ مسـاحة
البـحرية حاليا ح اىل  6888كيل مح ميبـع اى ما ةعادل  71الف فداا ،وميثل الغطاء النبـاتى بـها ح اىل %6687

من املساحة الكلية للبـحرية ،تعتبـي بـ حرية مية ط ح ض ما ى ضحل تحاو أعماقـه بــني  086مـح و  686مـح

بـمت سا  0886محا.

متت عملية اليصد من الل  70نقاط م زعة لتشـمل أحـ اض البــحرية واملرصـارف التـل ترصـب

عليها

احل ض

احملطة

األح اض السمكية
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احل ض اجلن بـل الغيبـل
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احل ض الشمايل الغيبـل
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امل قع

اول مزرعة  7000فداا (شادر السم )
أ ي مزرعة  7000فداا (احلبـاسات)
أمام مرصيف القلعة

مشال شيق ك بـيي أبـ اخلري

نرصف ح ض 6000فداا

أمام طلمبـات املكف

أول ح ض  5000فداا

أ ي ح ض 5000فداا أمام جنع الشيارمة

أمام التنقية الغيبـية

وسا ح ض  2000فداا
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ن عية امليــــاه

اخل اص اهليدروكيميا ية ملياه البـحرية
درجة احلـيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية مية ط بني ( 29.5 - 21.5درجة مئ ةة) مبت سا عام  28.61درجة مئ ةة .

الشفافية -:

ً

أوضحت الدراسة احلالية نتيجة للمل ثات واملخلفات املتن عة التل تلقى يف البـحرية عن طيةق عـدد مـن املرصـارف،
ل
أصبحت مياه البحرية أقل شفافية بل تتميز بالعكارة ال اضحة حىت وصـلت الشـفافية اىل  20سـم بينمـا سـجلت

أعلى قيمة ( 700سم) مبت سا عام يف البحرية  42سم.

املل حة -:

ل
ً
أوضحت النتا ج أا هناك تفاوتا كبـريا بـني مل حة مياه األح اض املختلفة املك نة للبـحرية ،وقد سجلت أقل قيمة
ٌ
 7.5جم  /لح  ،بينما سجلت أعلى قيمة  9.16جم  /لح  ،مبت سا عام  6.85جم  /لح .

درجة الت صيل الكهيبـل -:

تياوحت قيم الت صيل الكهيبـل بني ( 76.68 – 2.89مللل سيمن/سم) مبت سا عام  6.96مللل سيمن/سم.

األس االةدروجينل -:

تياوحت قيم األس االةدروجيىن ملياه البـحرية بني ( ) 8.4 – 1.8مبت سا عام .8.05

األكسجني ال ا ب -:

أوضحت نتا ج الدراسة احلالية أا تيكيز األكسيجني ال ا بـ يف احملطات املختلفة يف البـحرية ةتـأثي بــقيب احملطـات

مــن مرصــادر التل ـ

(املرصــارف) حيــمل ي ةــتم تســجيل أى قيمــة لقكســلني وقــد ســجلت أعلــى قيمــة 72.12

مليجيام/لح مبت سا عام  1.28مليجيام/لح.

ً
األكسيجني املستهل حي ةا (-: )BOD

ً
تياوحت قـيم األكسـيجني املسـتهل حي ةـا بـني ( 66.6 – 7.21مليجـيام/لـح) مبت سـا عـام يف البحـرية (79.66

مليجيام/لح).

ً
األكسلني املستهل كيميا يا (-: )COD

ً
أوضحت النتا ج أا قيمة األكسلني املستهل كيميا يـا قـد وصـلت اىل أعلـى قيمـة  120مليجـيام/لـح  ،بينمـا
ل
سجلت أقل قيمة  62مليجيام/لح مبت سا عام  606.68مليجيام/لح.

الكبـيةتيدات -:

يف الدراســة احلاليــة أوضــحت النتــا ج أا أقــل قيمــة كانــت  9.40مليجــيام/لــح .بينمــا كانــت أعلــل قيمــة

60.05مليجيام/لح مبت سا  79.16مليجيام/لح.

الكل رفيل-أ  ،امل اد العالقة الكلية -:
 تياو

قيم الكل روفيل -أ بني  47.78 – 4.59ميكيوجيام  /لح  ،مبت سا عام للبحرية  78.52ميكيوجيام/لح ،

وبـالنسبـة للم اد العالقة فقد تياوحت بني أقل قيمة (78.85مليجيام/لح) وأعلى قيمة ( 58مليجيام/لح
مبت سا عام للبحرية  61.64مليجيام/لح.
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املغـ ةات -:

هل عبـارة عن ميكبـات نيحوجينية ذا بــة فى امليـاه الطبـيعيـة وتعتـبـي هـ ه امليكبـــات املرصــدر الي يســى
لتغ ةـة الكا نـات فى البـيئـة املا يـة (األم نيا  -النيحةتات  -النحات  -النيحوجني الكلى).

 تياوحت قيم األم نيا بني  8.1 – 0.77مليجيام  /لح نيحوجني مبت سا عام للبحرية  7.44مليجيام/لح.

 تياوحت قيم النيحةتـات بـني  760.1 – 4.26ميكيوجـيام  /لـح نيحوجـني مبت سـا عـام للبحـرية 45.61
ميكيوجيام/لح.

 تياوحت قيم النحات بني 0.69 - 0.04مليجيام  /لح نيحوجني مبت سا عام  0.27مليجيام/لح

 بـالنسبـه للنيحوجني الكلى فقد أشارت التحاليل اىل أا أقل تيكيز ( 7.7مليجيام  /لح نيحوجني) بينما
أكرب تيكيز ( 76.8مليجيام  /لح نيحوجني) مبت سا عام للبحرية  4.6مليجيام/لحنيحوجني .

الفـ سـف ر ( الف سفات الفعال والكلى) -:

 أوضــحت القياســات أا أقــل تيكيــز للف ســف رالفعال (78.62ميكيوجــيام/لحف ســف ر) فــى حــني أا أعلــى
تيكيز( 161.6ميكيوجيام  /لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية 762.51ميكيوجيام/لح للف سفات الفعالة.

كما تبني من القياسات أا أقل تيكيز للف سف ر الكلى ( 40.6ميكيوجيام  /لحف سف ر) وكانت أعلى تيكيز



(  7162.4ميكيوجيام/لحف سف ر) ومبت سا عام للبحرية  640.4ميكيوجيام/لح.

السليكات الفعالة -:

تياوحت قيم السليكات بني  8.54 – 2.79مليجيام  /لحسليكا مبت سا عام للبحرية  4.64مليجيام/لح.

الفلزات الثقيلة:










تياو تيكيز احلدةد ما بـني (246.6 – 58.76ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  766ميكيوجيام/لح .
تياو تيكيز املنجنيز ما بـني (782.2 – 4.6ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية  56.9ميكيوجيام/لح.
تياو تيكيز النحاس ما بـني ( 22.9 – 6.1ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية 74.6ميكيوجيام/لح.

تياو تيكيز الزن ما بـني (209.6 – 16.6ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 768.2ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز الكيوم ما بـني ( 77.9 –6.2ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 8ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز النيكل ما بـني ( 22.8 - 2.7ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 9.4ميكيوجيام/لح).

تياو تيكيز الكادمي م ما بـني ( 7.9 – 0.12ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية ( 7.78ميكيوجيام/لح).
تياو تيكيز اليصاص ما بـني ( 55.1 – 74.2ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (64.18ةكيوجيام/لح).
تياو تيكيز الز بق ما بـني ( 0.66 – 0.007ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام للبـحرية (0.74ميكيوجيام/لح).

املبـيدات ( )TPوميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر (-: )PCBs

 تياوحت جمم ع تيكيزات ميكبـات البـاةفينيل متعددة الكل ر ( )PCBsمابـني ( 17.6 – 2.72نان جيام/لح)
بـمت سا عام للبـحرية ( 70.45نان جيام/لح)  ،وتياوحت تيكيزات ميكبـات املبـيدات الكلية ( )TPما بـني
( 8.18 – 0.12نان جيام/لح) بـمت سا عام ( 6.7نان جيام/لح).

اهليدروكيبـ نات البـحولية الكلية -:
تياو

مت سطات الحكيز الكلى للم اد اهليدروكيبـ نية ذات األصل البـحوىل مابـني (2.79 – 0.49

ميكيوجيام/لح) بـمت سا عام ( 7.04ميكيوجيام/لح).

الدال ل البـكتريةة (الق ل ا الكلية – البـيازةة  -السبـحية) -:
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تعتبـي بـحرية مية ط زاا ملياه الرصيف املل ثة بـاملخلفات اآلدمية فهى تستقبــل ميـاه املرصـارف الزراعيـة مـن
الل ثال

املياه

مرصارف هى (تيعة الن بـارةة ومرصيفى العم م والقلعـة) وبــناءا عليـه وعنـد تطبــيق معيـار جـ دة
) فتك ا النتا ج كاالتى -:

 .7من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية و اصة الرصيادةن نتيجة تعاملهم مع املياه وعند تطبـيق معيار
ج دة املياه امل ك رة عاليه
 املزرعة السمكية فى شيق البحرية وجد أا احملطة رقم ( 7شيق املزرعة) سجلت أعداد كبرية من
البكحةا املشار إليها تف ق احلدود املسم

كانت أعداد البكحةا فى احلدود املسم

بها وتعترب مل ثة بينما احملطة رقم ( 2غيب املزرعة)

بها وتعترب نظيفة.

 مجيع احملطات فى احل ض الي يسى ( )6 ،5 ،4 ،6واحملطة ( )70فى احل ض الشماىل الغيبى سجلت
أعداد عالية من البكحةا تف ق احلدود املسم

بها وتعترب شدةدة التل

بينما احملطات ()8 ،1

فى احل ض اجلن بى الغيبى واحملطة( )70فى احل ض الشماىل الغيبى كانت أعداد البكحةا فى
بها وتعترب نظيفة.

احلدود املسم

 .2فى ميابى األمساك فى مياه البحرية:

 املزرعة السمكية فى شيق البحرية احملطة رقم ( 7شيق املزرعة) ورقم ( 2غيب املزرعة) فى
شيق البحرية سجلت أعداد كبرية من البكحةا تف ق احلدود املسم

بها وتعترب مل ثة.

 مجيع احملطات فى احل ض الي يسى ( )6 ،5 ،4 ،6واحملطة ( )1فى احل ض اجلن بى الغيبى
واحملطات ( )70 ،9فى احل ض الشماىل الغيبى سجلت أعداد عالية من البكحةا تف ق
احلدود املسم

بها وتعترب شدةدة التل

بينما احملطات ( )8 ،1فى احل ض اجلن بى

الغيبى فقا كانت أعداد البكحةا فى احلدود املسم

ن عية اهلا مات

اهلا مـات النبـاتيـة

بها وتعترب نظيفة.

ت زةع وكثافة اهلا مات النباتية باملزرعة السمكية

اهلا مات النباتية متثل املست ي األول مـن اهلـيم الغـ ا ل وكـ ل تكـ ا الغـ اء األساسـل للكا نـات احلي انيـة

بالبحرية.مثلت البحرية بـ  797ن عا مـن اهلا مـات النباتيـة وتنتمـل إيل مـف جمم عـات وهـل الـدةات مات
والطحالب اخلضياء والطحالب اخلضياء املزرقة وثنا ية السـ ط واألة جلينـات  ،حيـمل ك نـت الـدةات مات  12ن عـا

ةليها  61ن عا من الطحالب اخلضـياء ثـم  29مـن الطحالـب اخلضـياء املزرقـة ثـم  74مـن ثنا يـة السـ ط و  9مـن
األة جلينات.

 oسجلت البحرية مت سا إنتاجية قدره  670 × 265.412وحدة/لح  ،حيمل سـجلت أعلـل إنتاجيـة يف احلـ ض
الي يسل (70 × 465.16
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وحدة/لح  ،وأقل إنتاجية سجلت يف املزرعة السمكية ( 670 × 64.056وحدة/لح).

 oشكلت الدةات مات اجلزء األساسل من األنتاجية بالبحرية حيمل بلغت  %44.66من اجملم ع الكلل للها مـات
وةليها الطحالب اخلضياء ( )%46.65ثم اخلضياء املزرقـة ( )%70865وثنا يـة السـ ط ( )%0.21ثـم األة جلينـات
(.)%7.7
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 oوقد سادت البحرية األن اع التالية من الدةات مات  Nitzschia spp. ، Cyclotella spp.وهل أن اع دالـة علـل
اخلرص بة كما انها تتحمل التل

.

وةعترب الن ع الثانل مؤشي علل التل

 oأما الطحالب اخلضياء فسـادها Selenastrum and Crucigenia spp. ، Scenedesmus spp. ، Chlorella sp
 . sp.باإلضافة إيل ظه ر ال  Carteria sp.يف بعض احملطات مؤشي علل التل

كا نات املياه الع بة.

باإلضافة إيل أنهـا تعتـرب مـن

 oأمــا الطحالــب اخلضــياء املزرقــة فقــد ســادت منهــا األنــ اع التاليــة  Oscillatoriaو  Merismopediaو
 Chroococcusو باإلضافة إيل  Microcystisوهل أن اع دالة علل التل

.

 oأما ثنا ية الس ط مثلت بنسبة قليلة بالبحرية بلغت  %0.21من جمم ع اهلا مات.

 oسجلت األة جلينات يف مجيع األح اض وه ا دليل علل تل ثها وتعترب األة جلينات مؤشي للتل

العضـ ي

بالبحرية باإلضافة إيل ظه ر اليوتيفريا والنمات دا يف بعض األح اض وه ه األن اع دليـل ومؤشـي ر ـي علـل

التل

..

اهلا مات احلي انية

أظهيت النتا ج أا أعلل إنتاجية سجلت يف منطقة احل ض اجلن بل الغيبل مبت سا قدره 70 × 267
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كا ن/مح 6كما سجلت احملطة رقم  1والتل متثل أول ح ض  5000فداا أعلل كثافة عددةة للها مات
احلي انية  670 × 654كا ن/مح 6بينما أخنفضت اإلنتاجية إيل أقل قيمة علل مست ي البحرية يف احملطة رقم

 7والتل متثل مزرعة  7000فداا (شادر السم ) ( 670 × 27كا ن/مح .)6كما أتضح سيادة جمم عة

العجليات الدواره يف احملطات أرقام  70 ،8 ،1 ،6 ،5 ،4 ،2بينما سادت جمم عة الدةداا يف احملطة رقم  6أمام
مرصيف القلعة وهل من اجملم عات الدالة علل التل

احلي انات القاعيـة

العض ي الناتج عن الرصيف الرصحل املنزيل.

سجلت البحرية  72ن عا من أحياء القاع احلية فى البحرية ممثلة لـ  5جمم عات .كانت جمم عة احلشيات

واملمثلة بالط ر الريقى والع ارى املكبلة هى األعلى كثافة ،بنسبة  %44.6من النسبة الكلية ألحياء القاع
بالبحرية ،ةيجع ذل

إىل ت اجد الع ارى املكبلة للحشيات بكثافات عالية فى بعض احملطات؛ باليغم من ندرة

ظه رها مبحطات البحرية املختلفة؛ حيمل سجلت باحملطات ( 5و  9و  )70فقا ،مسجلة أعلى كثافة باحملطة ()9

مك نة نسبة  %84.1من نسبتها الكلية بالبحرية ،وأقلها باحملطة ( )5وبنسبة  .%682؛ ومع ذل احتلت امليكز األول
بني أحياء القاع بالبحرية ،وشاركت مبت سا كثافة كلية  567كا ن/م .2تأتى جمم عة البطنقدميات األكثي تن عا

( 5أن اع) فى امليتبة التالية فى مت سا الكثافة الكلية وشاركت بنسبة %28.5؛ ثم القشيةات (ن عا واحدا)
والدةداا عدمية األش اك والدةداا عدةدة األهالب (ن عاا لكل جمم عة)؛ وشارك ا بالنسب و  72.2و  70.6و ،%4.7

على الحتيب.

شغل الن ع  Melanoides tuberculataامليكز الثانى بني أحياء القاع بالبحرية ومبت سا كثافة كلية 651

كا ن/م .2كاا ه ا الن ع أكثي انتشارا من الن ع اليا د بالبحرية؛ حيمل ت اجد باحملطات ( 7و 2و  4و )1؛ مسجال
أعلى كثافة باحملطة ( )4ومشاركا بنسبة  %88وأقلها باحملطة ( )9وبنسبة  %2.5من نسبتها الكلية بالبحرية .ةليه
الط ر الريقى للكالدوسريا والن ع من الدةداا عدمية األش اك؛ ومبت سا كثافة كلية  780و  744كا ن/م 2على

الحتيب.
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احتل احل ض الشماىل الغيبى امليكز األول بني أح اض البحرية فى الكثافة الكلية ألحياء القاع املسجلة (2490

كا ن/م )2واأل ري فى الحكيب الن عى حيمل سجل فيه الع ارى املكبلة فقا .ةليه فى الحتيب من حيمل الكثافة
الكلية احل ض الي يسى ( 2768كا ن/م ،)2سجلت أقل كثافة كلية باحل ض اجلن بى الغيبى .عم ما اتسمت
أح اض وحمطات البحرية بالفقي الشدةد فى تن ع جمتمع أحياء القاع؛ حيمل تياوحت األن اع املسجلة باألح اض

مابني  7و  5أن اع ،مع زةادة طفيفة باحل ض الي يسى؛ حيمل سجل  9أن اع.

النبـاتات املا ية

حمطة  :5ت اجد النبات الطافى ورد النيل  Eichhornia crassipesو النباتات املغم رة ( Najas marinaح رةة

املاء الش كية) و السي ف  Chara tomentosaو احلام ل الرصغري من ن ع Potamogeton pectinatus

حمطة  :6ساد النبات الطافى ف املاء  Pistia stratiotesو املغم ر خنش ش احل ت Ceratophyllum demersum
حمطة  :9رصد النبات الطافى ف املاء  P. stratiotesو النباتات املغم رة  Chara tomentosaو Najas marina

النباتات املا ية فى حبرية مية ط كانت قليلة التن ع و ت اجدت النباتات الطافية الىت تقاوم التل
 Eichhornia crassipesو ف املاء  Pistia stratiotesفى احل ض الي يسى املعـيوف بـالتل

مثل ورد النيـل

العـاىل (حمطـة  5و .)6

كما ت اجدت النباتات املغم رة مثل حام ل املاء صنف  Potamogeton pectinatusمن الن ع الرصـغري و ح رةـة املـاء

صنف  . Najas marinaكما رصد السي ف  .Chara spفى احل ض الي يسى و أمام حمطة التنقية مما ةـدل ت اجـده
على املياه الغنية بعنرصي الكالسي م ،و رمبا أةضا تك ا املياه احمليطة به أقل تل ثا .و ةؤكد ن عية املاء القليلـة التلـ

ت اجد النباتاا اال رياا  Najasو  Charaفى احل ض الي يسى و أةضـا فـى حمطـة  .9و انتشـي ورد النيـل فـى سـا ي
أجزاء البحرية و ذل لعدم تنقية املياه قبل القا ها فى البحرية.

ن عية اليواســـب

مت مجع عينات اليواسب القاعية من نفف امل اقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية بغيض إجياء التحاليل

والقياسات التالية طبقا للطيق القياسية لكل منها -:

احملت ى العض ي

الكيب ا العض ي يف اليس بيات احلدةثة لبحرية مية ط تياو بني اعلل قيمة  ، % 8.86و اقل قيمة  ، % 7.11مع

مت سا قدرة  .% 5.71بينما سجل احملت ى العض ي ما بني اعلل قيمة  ، % 75.89و اقل قيمة  ، % 6.79وذل مع

مت سا قدرة .% 9.76

احملت ى املا ل

ةعترب احملت ي املا ل لليس بيات من أهم الع امل املؤثية يف العمليات الكيميا ية و الفيزةا ية و البي ل جية
التل تؤثي علل اليس بيات يف النظام البيئل وبدراسة احملت ي املا ل املطلق ليس بيات القاع احلدةثة أوضحت

النتا ج أا اعلل قيمة  ، % 89.41واقل قيمة  %46.64مع مت سا قدرة .% 14.74

الف سف ر الغري عض ى

أوضحت النتا ج أا تيكيزات الف سف ر املتا أو الغري عض ي يف رس بيات حبرية مية ط ةحاو بني أعلى قيمة
ل
( 7516ميكيوجيام/جيام)  ،بينما سجلت أقل قيمة ( 482ميكيوجيام/جيام)  ،مبت سا عام يف البحرية 191

ميكيوجيام/جيام.

الف سف ر العض ى
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ل
أوضــحت النتــا ج أا حمت ـ ى رس ـ بيات حبــرية مية ـ ط مــن الف ســف ر العض ـ ي وقــد ســجلت أعلــى قيمــة (785

ميكيوجيام/جيام)  ،بينما كانت أقل قيمة ( 6ميكيوجيام/جيام)  ،مبت سا عام يف البحرية  89ميكيوجيام/جيام.

الفسف ر الكلل

كل من الف سف ر العض ي
أوضحت النتا ج أا ت زةع الف سف ر الكلل يف رس بيات البحرية غريمتشابه مع ت زةع ٍ
ل
ل
ولكنه متشابه وميتبا بالف سف ر الغري عض ى .وقد سجلت أعلى قيمة ( 7640ميكيوجيام/جيام)  ،بينما سجلت

أقل قيمة ( 541ميكيوجيام/جيام)  ،مبت سا عام يف البحرية  881ميكيوجيام/جيام.

النيحوجني الكلى

ل
ت ضح نتا ج النيحوچني الكلل يف رس بيات حبرية مية ط أا له ت زةـع غـري منـتظم دا ـل البحريةوقـد سـجلت
ل
أعلى قيمة ( )% 6.81؛ بينما سجلت أقل قيمة ( )% 7.01يف حمطة  .4مبت سا عام يف البحرية .% 2.46

كربةتيد اهليدروجني

تياو تيكيزات الكربةتيدات يف رواسب حبرية مية ط بني  5و  100ميكيوجيام/جـيام  ،مبت سـا عـام يف البحـرية
 742.6ميكيوجيام/جيام .

العناصي الثقيلة

 ةحاو تيكيز احلدةد بني ( 22198 79166ميكيوجيام/جيام) مبت سا قدره ( 72264ميكيوجيام/جيام). -ةحاو تيكيز املنجنيز بني ( 629 - 601ميكيوجيام/جيام) مبت سا عام ( 465ميكيوجيام/جيام).

 ةحاو تيكيز الزن بني (767.69 – 41.65ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 18.07ميكيوجيام/جيام). -ةحاو تيكيز النحاس بني ( 707.5 – 9.06ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 60.1ميكيوجيام/جيام).

 ةحاو تيكيز النيكل بني ( 41.62 – 5.25ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 26.18ميكيوجيام/جيام). -ةحاو تيكيز الكيوم بني ( 60.75 – 7.56ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 29.06ميكيوجيام/جيام).

 ةحاو تيكيز اليصاص بني ( 64.11 – 1.76ميكيوجيام/جيام) مبت سا (21.06ميكيوجيام/جيام). ةحاو تيكيز الكادمي م بني ( 7.74 – 0.41ميكيوجيام/جيام) مبت سا (0.14ميكيوجيام/جيام).-

ةحاو تيكيز الز بق بني ( 0.758 – 0.076ميكيوجيام/جيام) مبت سا ( 0.01ميكيوجيام/جيام).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنا ى الفينيل متعددة الكل ر )(PCBs

تياوحت جمم ع تيكيزات ميكبات ( )PCBsبني ( 7.106 – 0.416نان جيام/جيام) مبت سا عـام لليواسـب (7.025

نان جيام/جيام) ،وتياوحت تيكيزات املبيدات الكلية ( )TPمابني ( 0.49 – 0.255نـان جيام/جـيام) مبت سـا عـام
( 0.659نان جيام/جيام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكيب نات البحولية

تياو مت سطات الحكيز الكلى للم اد اهليدروكيب نية ذات األصل البـحوىل مـابني  0.76ميكيوجـيام/جـيام إىل

 0.59ميكيوجيام/جيام  ،مبت سا كلى  0.6ميكيوجيام/جيام.

8

