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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:

تقع حبرية الربدوةل فى حمافظة مشال سيناء وتشغل معظم الساحل السيناوى على البحي املتوسد ومتتد بطول 58

كم تقيةبا وةرصل أقرصى عيض هلةا  22كةم وتبلةم مسةاحتها حةواىل  086كةم ، 2وتعتةرب حبةرية الربدوةةل مةن أهةم

البحريات املرصيةة ل ونها أقل البحريات الشمالية تلوثا كما أنها حتتوى على أنواع عالية اجلودة من األمسةاك والة
ةرصدر معظم انتاجها للخارج  ،وهى من البحريات الضحلة عالية امللوحة حيث ةلاور العمق بها بة

( 0 -6.0مةل)

و ةفرصل البحرية عن البحي املتوسد شيةد ساحلى رملى ةلاور عيضه من  066م اىل  0كم وتترصل بالبحي املتوسةد
عن طيةق فتحتاا صناعيتاا ةطلق عليها البواغيز حيث حيدث تبادل للمياه ب

عملية املد واجلزر.

البحرية والبحي املتوسد من خالل

مت أخل عينات مائية ورسوبية قاعيةة مةن البحةرية بغةيض ن جةياء التحاليةل اهليدروكيميائيةة  ،األمةالر املغلةةة ،
القياسات الب لةولوجية  ،مستوةات الفلزات الثقيلة  ،املبيدات ال لورونية ومشتقاتها واهليدروكيبونات البلولية

ال لية باإلضافة نىل تقدةي كتلة اهلائمات النباتية واحليوانية و دراسة بعض اخلواص اجليوكيميائية بها.

تتم عملية اليصد من خالل  02نقطة موزعة لتشمل مساحة البحرية واملرصارف التي ترصب عليها  ،وفيما ةلى بياا

بنتائمل حتليل عينات املياه واليواسب ال مجعت من البحرية واملرصارف.
احملطة
0
2
0
4
8
0
7
5
9

06
00

املوقع

التلول

اليوضة

الزرانيق

بوغاز 2

أم التلول

مسقد نبلي

اجلل

اليواق

مشال اليواق

بوغاز 0

النرصي

2

02

اليابعة

نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية الربدوةل ما ب

درجة م وةة).

الشفافية -:

تياور قيم شفافية مياه حبرية الربدوةل ما ب

امللوحة -:

( 27.4 - 26.2درجة م وةةة) مبتوسةد عةام ا البحةرية (20.80

 266 - 78سم مبتوسد عام للبحرية  040سم.

أوضحت النتائمل التوافق مع الدراسات السابقة حيث كانت ملوحة ميةاه البحةرية أعلةى مةن مثيالتهةا ا البحةي

املتوسد وذل نتيجة لضحالة حبرية الربدوةل وتعيض مياهها للتبخي املستمي.كما تتفاوت درجة ملوحةة البحةرية

تفاوتا واضحا ب

احملطات املختلفة تبعا لقيبهةا أو بعةدها مةن البةواغيز ،حيةث تقةل ا احملطةات املقابلةة للبوغةاز ،

وتلاوحت امللوحة ما ب

( 02.0 – 09.0جم/لل) وكاا املتوسد العام  45.02جم  /لل.

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياوحت قيم التوصيل ال هيبي ب

ُ
أقل قيمة ( 85.79مللي سيمن/سم ) بينما سجلت أعلى قيمة

( 79.59مللي سيمن/سم) وكاا املتوسد العام ا البحرية  09.4مللي سيمن/سم.

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع ا اجلانب القلوي كما أا قيم أةوا اهليدروج

الطبيعية .وتياوحت قيم االس االةدروجيىن ملياه البحرية ب

األكسج

اللائب -:

أوضحت نتائمل الدراسة احلالية أا توزةع قيم األكسج

حيث تياور تيكيز األكسچ
مليجيام/لل).

األكسيج

املستهل حيوةا (-: )BOD

تياوحت قيم األكسيج

مليجيام/لل.

األكسچ

اللائب ب

املستهل

املستهل كيميائيا (-: )COD

تياوحت قيم األكسيج

مليجيام/لل).

املستهل

كانت ا املعدالت

( .) 5.9 – 5.09مبتوسد عام ا البحرية .5.0

اللائب ا البحرية كانت تتوزع توزةعا غري منتظم

(7.87 – 8.7مليجيام/لل ) مبتوسد عام ا البحرية (0.75

حيوةا ب

( 2.68 – 6.27مليجيام/لل) مبتوسد عام ا البحرية 0.65

كيميائيا (02.22 – 0.07مليجيام/لل) مبتوسد عام ا البحرية (9.07

ال ربةتيدات -:

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لل ربةتيدات ا مياه البحرية نتيجة لزةادة تيكيز األكسچ

اللائب ا مياه البحرية طوال العام وكلل عدم وجود مرصادر تلوث ا البحرية.
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ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:
 تياور قيم ال لوروفيل -أ ب
مي يوجيام  /لل.

 2 - 6.07مي يوجيام /لل) ومتوسد حمتوى ال لوروفيل فى البحرية 6.49

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت ب
 /لل.

 20.07 – 4.09مليجيام  /لل مبتوسد عام للبحرية  9.00مليجيام

املغةلةات -:

هي عبارة عن ميكبات نيلوجينية ذائبةةة فةى امليةةاه الطبيعيةةة وتعتةةرب هةةله امليكبةةات املرصةةدر اليئيسةةى

لتغلةةة ال ائنةات فى البي ةة املائيةة (األمونيا  -النيلةتات  -النلات  -النيلوج


تياوحت األمونيا ب



تياوحت قيم النيلةت ب



تياوحت قيم النلات ب

للنيلوج .
 /للنيلوج

6.60 - 6.66مليجيام  /للنيلوج

.

للنيلوج .


وبالنسبه للنيلوج

للنيلوج

مبتوسد عام للبحرية ةرصل اىل  6.60مليجيام /

 2.48 – 0.60مي يوجيام  /للنيلوج
 6.60 - 6.6664مليجيام  /للنيلوج

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:

 تياوحت قيم الفوسفور الفعال ةلاور ب
 2.00مي يوجيام  /للفوسفور.

مبتوسد عام للبحرية  6.60مليجيام /
 6.99 -6.28مليجيام /

 2.77 – 0.05مي يوجيام  /للفوسفور مبتوسد عام للبحرية

 وبالنسبة للفوسفور ال لى فقد تياوحت القيم ب

 48.89 – 00.05مي يوجيام  /للفوسفور مبتوسد عام

للبحرية  26.8مي يوجيام  /للفوسفور.

السلي ات الفعالة -:

كانت قيم السلي ات الفعالة قليلة فهى تلاور ب

للبحرية  6.20مليجيام  /للسلي ا.

 تياور تيكيز احلدةد ما ب

مبتوسد عام للبحرية  0.5مي يوجيام

ال لى فقد أشارت التحاليل اىل أا اللكيز تياور ب

مبتوسد عام للبحرية  6.0مليجيام  /للنيلوج .

الفلزات الثقيلة:

ال لى).

 6.84 -6.60مليجيام  /للسلي ا مبتوسد عام

( 99.82 – 20مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 80.4مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز املنجنيز ما ب

( 9.00 – 6.875مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 8.08مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز الزن ما ب

( 020.27 – 00.0مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (  00.4مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز النحاس ما ب
 تياور تيكيز ال يوم ما ب

 تياور تيكيز الني ل ما ب

( 29.0 – 0.58مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 04.04مي يوجيام/لل).

(  5.00 – 2.24مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 8.28مي يوجيام/لل).
( 02.48 – 2.95مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 8.7مي يوجيام/لل).

 تياور تيكيز ال ادميوم ما ب
 تياور تيكيز اليصاص ما ب

( 2.4 -6.02مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 6.07مي يوجيام/لل).

( 29 - 04.00مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 26مي يوجيام/لل).
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 تياور تيكيز الزئبق ما ب

( 6.65 - 6.625مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 6.60مي يوجيام/لل).

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

 تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات الباةفينيل متعددة ال لور ( )PCBsما ب
مبتوسد عام ( 20.0نانوجيام/لل).

 وتياوحت تيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPما ب
نانوجيام/لل).

( 89.20 – 0.9نانوجيام/لل)

( 07.5 – 6.00نانوجيام/لل) مبتوسد عام (2.0

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل ماب

مي يوجيام/لل) مبتوسد عام ( 6.58مي يوجيام/لل).

(2.04 – 6.00

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

تعترب حبرية الربدوةل من أنقى حبريات مرصي الشمالية فهى ال تستقبل مياه مرصارف وتعترب حممية

طبيعية وبناءا على ذل

وعند تطبيق معيار جودة املياه

) فت وا النتائمل

كاالتى -:
 .0من وجهه نظي الرصحة العامة األدمية وخاصة الرصيادةن نتيجة تعاملهم مةع امليةاه وعنةد تطبيةق
معيار جودة املياه امللكورة عاليه وجد أا مجيع حمطات البحرية تقع فى نطاق احلةدود املسةمور
بها من أعداد الب لةا املشار نليها وتعترب حبرية نظيفة فى هلا الوقت من السنة .
 .2فى ميابى األمساك فى مياه البحرية (مياه البحرية كلهةا) فةها اعةداد الب تريةةا املشةار نليهةا
تتعدى احلدود املسمور بها فى مجيع حمطات البحرية  ،وبناء على ذل تعترب البحرية كلها غري
ملوثة وصاحلة للبية وصيد األمساك .

اهلائمةات النباتيةة

اهلائمات

توزةع وكثافة اهلائمات النباتية ببحرية الربدوةل:
-

سجل بالبحرية خالل هلا الشهي سةتة جمموعةات مةن اهلائمةات النباتيةة فةى البحةرية وهةى الةدةاتومات

-

رصد ا حبرية الربدوةل  50نوع من اهلائمات النباتية  ،منها  88نوع من الدةاتومات و  22نوع مةن ثنائيةة

وثنائية السوط والطحالب اخلضياء واخلضياء املزرقة واألةوجلينات والسلي وفالجيليت.

اهلدب و  0أنواع مةن الطحالةب اخلضةياء املزرقةة ونةوع واحةد ل ةل مةن الطحالةب اخلضةياء والليوجلينةات

والسيلي وفالجيالت .
-

سجلت متوسد أعداد اهلائمات النباتية ا موسم الرصةيف لعةام ( 2600أغسةط ) بقيمةة قةدرها 09.094

-

سجل ا حبرية الربدوةل  88نوع من الدةاتومات وتش ل اجلزء األساسى مةن التنةوع النةوعي حيةث سةجلت

 006وحدة  /لل  ،سجلت اعلى انتاجية فى احملطت

 7 ، 4بينما كانت أقل ننتاجية ا حمطة  0وحمطة .06

بنسةةبة  % 00.98مةةن اومةةوع ال لةةى ألنةةواع اهلائمةةات النباتيةةة ا البحةةرية ، .وسةةجل املتوسةةد السةةنوى
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للدةاتومات بالبحرية قيمة قدرها ( 006 04.802خلية /لل)  ،وقد سادت مجيع احملطات حيث بلغت النسبة

امل وةة  %74.50من األعداد ال لية للهائمات النباتية.

اهلائمات احليوانية

تب من حتليل العينات أا األعماق التي مت عندها مجةع العينةات ضةحلة جةدا أةضةا وال تتعةدي املةل أو املةل
َ
ُ
والنرصف حيث أا معظم األنواع التي سجلت تمثل معظمها ا الريقةات خاصةة ةيقةات القشةيةات جمدافيةة

األرجل  Copepodsم ونة أكثي من  %2778من اوموع ال لي للهائمات احليوانية وأكثي من %40من اوموع

ال لي للقشيةات بالبحرية تليها ا ال ثةية العددةةة  ،اليخوةةات وةيقاتهةا بنسةبة %0070مةن اومةوع ال لةي

للهائمات .بينما سادت القشيةات جمدافية األرجل  Copepodsم ونة أكثي من  %89من اوموع ال لي للهائمات
ا البحرية .

-قد متثلت جمموعات اهلائمات احليوانية ا هلا املوسم بتسعة طوائف هي-:

 -0األوليات  Protozoaمتثلت ا معظمها باجليسيات  Tintinnidsممثلة بسبعة أنواع م ةون
ةليها املثقبات  Foraminiferaبنسبة أقل ومتثلت بنوع

فقد.

 -2اجلوفمعوةةةات  )Cnidarians(Coelenteratesمتثلةةت ا ميدوسةةات األوبيليةةاof Obelia
م ونة ا جمموعها . %270

 -0العجليةةات الةةدوارة  Rotifersلقةةد رهةةي منهةةا ثالثةةة أنةةواع منهةةا نةةوع

أكثةي مةن %0

 Medusaواهليةةدرا

مةةن قةةاطني امليةةاه البحيةةةة

وهماoblongaSynchaetaو Synchaetapictinataوالنوع الثالث من س اا امليةاه الشةيوب وامليةاه العلبةة وهةو
Keratellaquadrataوقد ساد النوع

البحية

وكونت ا معظمها .%6.04

-4الدةداا اخليطية Nematodesرهيت م ونة . %670

 -8احللقيات  Annelidaرهيت احللقيات متمثلة بريقات الدةداا عدةدة األشواك  Polychaete larvaeورهةيت
علي معظم احملطات.

 -0املفرصلليات  Arthropodsمتثلت أساسا ا القشيةات جمدافيةة األرجةل copepodsبةة  00نةوع  ،بإالضةافة ن
ةيقاتها  Nauplii larvaeم ون

أكثي من %89من اوموع ال لي للهائمةات  ،بإالضةافة أةضةا ن

نةوع مةن

عشيةات القدم  DecapodsهةوLuciferacestraوأةضةا أصةداف غمدةةة الدرقةة  shells of ostracodsوكةلل

ةيقات ذؤابيات األقدام . Nauplii larvae of cirripedia

 -7اليخوةةةات  Molluscsمتثلةةت ا ةيقةةات اليخوةةةات صةةفائحية اخلياشةةيم Veliger’s of lamellibranches
م ونة  %06من اوموع ال لي للهائمات بإالضافة ن

اليخوةات جناحية األرجةل  Pteropod shellsمتمثلةة ا

نوع Limacinainflataبنسبة %20باالضافة ةيقات البطنقدميات .Veliger’s of gastropods

 -5اجللد شوكيات Echinodermataم ونة .%678

 -9اللةلحبليات  Pelagic tunicatesمتثلت ا نوع
و O.albicansوقد رهي هلاا النوعاا م ون

من ال Appendiculariaوهمةا OikopleuraLongicauda

.%6700

وقد مت حساب ال ثافة العددةة للهائمات احليوانية باملل امل عب حيث بلم املتوسد العددي للهائمات احليوانية ا
هلا املوسم  098000كائن/م.3

احليوانات القاعيةة

6

مت تسجيل  44نوع من ال ائنات القاعية حيث اا ال ائنات القاعية احلية كانت متمثلة فى عدد من كائنات القةاع

والنباتات املائية من نوع

مبعظةم احملطةات مةا عةدا احملطةة رقةم 02

و نوع

حيث قدرت متوسد ال ثافة بنسبة  %00.8من اوموع ال لى لالحياء القاعية .

وةت ةةوا اهلي ةةل العةةام احليوانةةات القاعيةةة أساسةةا مةةن اصةةداف فارغةةة كلسةةية مةةن اليخوةةةات ذوات الرصةةدفت

والبطنقدميات واالطومات ومشلت هله البنية  06نوعا من ال ائنات القاعية احلية حيث مت رصةد  06جمةاميع

من االحياء القاعية منهم  0جماميع سجلت ب ثافة عددةة عالية حيث قدرت  %29.8و  %00.0و  %9.7و %29.2

على التواىل ل ل من

،

وباقى اواميع تياوحت متوسد النسبة امل وةة لل ثافة العددةة ب
من االنواع السائدة من االحياء القاعية ال
 -0الدةةداا عدةةدة االشةواك (

(

مت رصدها هى كالتاىل:

 احلشةةةائل البحيةةةةة ( -اوسلكودا (

(

النباتات املائية

 %6.2اىل .%8.5

 -النيموتةودا (

 احملطة  :0تواجد فيها العشب الثعبانى
اىل الطحلب االخضي

و العشب املتوطن

 احملطةات 4و  0و7و  :9تواجةد فيهةا العشةب الثعبةانى
 احملطةة  :06تواجةد فيهةا العشةب الثعبةانى

تواجد الطحلب األخضي
ثعباا املاء

باالضافة

و العشةب املتةوطن
و العشةب املتةوطن

و الطحلب االمحةي

.

 -اليخوةةةةات ذات الرصةةةدفت

).

 احملطات 0و 2و  :8ساد هله احملطات الطحلب األخضي

الطحلب االخضي

 -الدةةداا عدةةة االشةواك

و أةضةا الطحلةب البةىن

و

فى حمطات التلول و حممية الزرانيق و ةعيف بهنه ةفيز مواد مضادة

و هى تبعد األمساك فى مناطق تواجةده فةى حمميةة الربدوةةل .أمةا األعشةاب املتوطنةة مثةل
و

فقد رصدت فى معظم احملطات حتةت االختبةار و أةضةا عنةد

تتواجد فى مياه املتوسد و ال

قد ت وا دخلت الربدوةةل مةن خةالل فتحةات البوغةاز .و هةله الطحالةب منهةا

بوغاز  .2و أمام بوغاز ( 0حمطة  )06رصدت األعشاب املتوطنة السابق ذكيها ،باالضةافة اىل الطحلةب البحيةةة الة
اخلضياء

و احلمياء

من التنوع النباتى فى الربدوةل.

و البنية

وهةله الطحالةب تزةةد

نوعية اليواسةةةب

مت مجع عينات اليواسب القاعية من نف

املواقع ال

والقياسات التالية طبقا للطيق القياسية ل ل منها -:

مت مجع عينات املياه من البحرية بغيض نجياء التحاليل

احملتوى العضوي
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ال يبوا العضوي ا اليسوبيات احلدةثة لبحرية الربدوةل تياور ب

اعلي قيمة  ، % 4واقل قيمة  ، % 6.2مع

متوسد قدرة  .% 0.0بينما سجل احملتوى العضوي اعلي قيمة  ، % 7.2واقل قيمة  ، % 6.00مع متوسد قدرة 2.55

.%

احملتوى املائي

ةعترب احملتوي املائي لليسوبيات من أهم العوامل املثثية ا العمليات ال يميائية و الفيزةائية و البيولوجية
التي تثثي علي اليسوبيات ا النظام البي ي وبدراسة احملتوي املائي املطلق ليسوبيات القاع احلدةثة أوضحت

النتائمل أا اعلي قيمة  ، % 07واقل قيمة  ، % 07مبتوسد قدره .% 07

الفوسفور الغري عضوى

أوضحت النتائمل أا تيكيزات الفوسفور املتار أو الغري عضوي ا رسوبيات حبرية الربدوةل ةلاور ب

أعلى قيمة

( 460مي يوجيام/جيام) وأقل قيمة ( 45مي يوجيام/جيام)  ،مبتوسد عام ا البحرية  079مي يوجيام/جيام.

الفوسفور العضوى

ُ
أوضحت النتائمل أا أعلى قيمة من الفوسفور العضوي قد سجلت ( 20مي يوجيام/جيام)  ،بينما كانةت أقةل قيمةة

( 20مي يوجيام/جيام)  ،مبتوسد عام ا البحرية  75مي يوجيام/جيام.

الفسفور ال لي

ُ
أوضحت النتائمل أا توزةع الفوسفور ال لي ا رسوبيات البحرية غريمتشابه حيث سجلت أعلى قيمة (069
ُ
مي يوجيام/جيام)  ،بينما سجلت أقل قيمة ( 000مي يوجيام/جيام)  ،مبتوسد عام ا البحرية 285
مي يوجيام/جيام .

النيلوج

ال لى

ُ
توضح نتائمل النيلوچ ال لي ا رسوبيات حبرية الربدوةل أا له توزةع غري منتظم داخل البحةرية وقةد سةجلت
ُ
أعلى قيمة ( )% 0.67؛ بينما سجلت أقل قيمة ( ، )% 2.08مبتوسد عام ا البحرية .%0.7

كربةتيد اهليدروج

تةةياور تيكيةةزات ال ربةتيةةدات ا رواسةةب حبةةرية الربدوةةةل بة
مبتوسد عام ا البحرية  52.28مي يوجيام /جم.

العناصي الثقيلة

 -ةلاور تيكيز احلدةد ب

( 2مي يوجةةيام /جةةم) و  098مي يوجةةيام /جةةم ،

( 20706 0998مي يوجيام/جيام) مبتوسد قدره ( 9204مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز املنجنيز ب

( 087 - 74مي يوجيام/جيام) مبتوسد عام ( 290مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز النحاس ب

( 24.54 – 6.04مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 06.24مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز ال يوم ب

( 96.00 – 06.55مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 00.69مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز الزن ب

 -ةلاور تيكيز الني ل ب

 -ةلاور تيكيز اليصاص ب

( 47.04 – 4.07مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 07.52مي يوجيام/جيام).
( 02.60 – 66مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 8.90مي يوجيام/جيام).

 ةلاور تيكيز ال ادميوم ب-

ةلاور تيكيز الزئبق ب

( 46.25 – 28.87مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 00.28مي يوجيام/جيام).
( 6.22 – 6.6مي يوجيام/جيام) مبتوسد (6.08مي يوجيام/جيام).

(6.69 – 6.627مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 6.680مي يوجيام/جيام).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور )(PCBs
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تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات ( )PCBsب

( 2.007 – 6.054نانوجيام/جيام) مبتوسد عةام لليواسةب (0.295

نانوجيام/جيم) ،وتياوحت تيكيزات املبيدات ال لية ( )TPمةاب
( 2.264نانوجيام/جيام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكيبونات البلولية

( 9.00 – 6.079نةانوجيام/جةيام) مبتوسةد عةام

تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل ماب

 6.080مي يوجيام/جيام  ،مبتوسد كلى  6.659مي يوجيام/جيام.
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 6.600مي يوجيام/جيام نىل

