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املقدمة:

تعترب حبرية التمساح بيئة طبيعية مميزه فهى عنصر إنتاجى هام ميكن أن ميد بكميات

مناسبة من األمساك سنويا كما أنها تعترب مركزا سياحيا رئيسيا للتنزه والرحالت ،وتشكل حبرية

التمساح حوضا طبيعيا مساحته حواىل 0011فدان مبتوسط عمق  01م وحتتوى ما يقرب من 01

مليون مرت مكعب من املياه املاحلة ،والبحرية متصلة مبسطحني مائيني هما الربكة

الغربية(الصيادين) واجملرى املالحى لقناة السويس  ،ويدخل البحرية حواىل  2مليون م/ 3يوميا من

مياه الصرف عن طريق مصرف احملسمة ويتم اخطالتها مبياه البحريه قبل تسربها مشاال وجنوبا عن

طريق اجملرى املالحى لقناة السويس،اما منطقة اجملرى املالحى لقناة السويس فى املنطقة املالصقة

فهى عميقة نسبيا حيث يصل العمق اىل حواىل  21م وبعرض حواىل  211م ،ويفصل هذا اجملرى عدة

جزر حتد من تبادل التيارات املائية مما ساعد على تكوين كتلتني مائيني خمتلفتني فى نوعية املياه
فظهر فرق واضح بني نوعية املياه فى اجملرى املالحى وبني مياه البحرية  ،اما بركة الصيادين فهى

اصغر واقل عمقا من حبرية التمساح ويغطيها انواع خمتلفة من النباتات تنمو فى كتل متماسكة فى

اجتاه الشمال الغربى وتقل ملوحة املياه داخل الربكة الغربية كثريا عن حبرية التمساح وقد تظهر
على فرتات كثرية طبقات مائية خمتلفة الكثافة والنوعية داخل حبرية الصيادين حيث تطفو املياه

الغري ماحلة القادمة من مصرف احملسمة فوق مياه البحرية املاحلة فى األصل ،وتعترب البحرية ضمن
أهم البحريات فى مصر كمصدر لألمساك حيث يعمل بها أكثر من  7أالف صياد وأيضا تستخدم

كمصيف هام.

مصادر املياه ببحرية التمسـاح:
 -0قناة السويس.

 -2مصريف احملسمة و الوادي الزراعيني ( كما أن هناك مصارف زراعية مثل البهتيمي و أبوجاموس

تصب يف البحرية بشكل غري مباشر حيث تتجمع مع مصرف احملسمة مكونة بركة الصيادين التي

تقع غرب البحرية و تتصل بها عن طريق بوغاز كوبري التمساح).
ً
 -3ترعة اإلمساعيلية (تصب الرتعة املياه الزائدة بها حفاظا على مناسيب الرتعة فى اجلزء الغربى
لبحرية التمساح عند ملتقى مصرف جزيرة الفرسان).
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احداثيات مواقع الدراسة ووصفها ببحرية التمساح
احملطة

العمق

0

 .مرت

( 2التعاون)

 3مرت

3

 01مرت

( 2الدنفاه)

 01مرت

( 1ايتاب)

 7مرت

الوصف

تقع فى أقصى اجلنوب الشرقى من البحريه تتأثر حبركة التيارات املائية داخل
البحرية وبالتاىل تتأثر بكل انواع الصرف املنصرفه على البحرية

هى حمطه شاطئية فى اجلزء اجلنوبى من البحرية

تقع فى اجملرى املالحى للقناه فى املدخل اجلنوبى للبحرية بعيده عن مصادر

التلوث

تقع فى اجملرى املالحى للقناه فى املدخل الشماىل للبحرية بعيده عن مصادر
التلوث

تقع فى مواجهة فندق أيتاب وتتأثر بالتلوث املوجود بالبحرية

( .الرتعة)

0.1مرت

تقع فى مؤخرة الرتعة احللوه وتتأثر مباشرة مبياه الرتعة

8

 7مرت

تقع فى مواجهة مبىن اهليئة وتتأثر مبياه الرتعة احللوه

7

 02مرت

تقع تقريبا فى منتصف البحرية

تقع فى اجملرى املالحى اجلانىب من املدخل اجلنوبى للبحرية وهى بعيده عن

0

 00مرت

( 01التمساح)

 8مرت

( 00الكوبرى)

 3مرت

تقع امام كوبرى بركى الصيادين وتتأثر بالصرف املوجود بربكة الصيادين

0.1مرت

تقع فى بركة الصيادين وتتأثر مباشرة جبميع انواع الصرف فى الربكة

( 02بركة

الصيادين)

اخلصائص اهليدروكيميائية

مصادر التلوث

تقع فى مواجهة شركة التمساح لبناء السفن وتتأثر ببعض امللوثات الناجتة عن

اصالح السفن باالضافة اىل امللوثات املنصرفة على البحرية

النتائـج واملناقشـة

 درجة احلرارة

تراوحت درجة احلرارة ما بني ( 22 – 22درجة مئوية)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 22.88درجة مئوية).

 شفافية املياه

تراوحت شفافية املياه يف الدراسة احلالية بني ( 071 - 21سم)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 002.18سم).

 امللوحة

تراوحت امللوحة ما بني ( 38.2 – 1.00جم  /لرت)  ،مبتوسط عام ( 20جم  /لرت).

 درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هى قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي وقد تراوحت قيم التوصيل الكهربي ما بني (0..7
–  11.2.مللى سيمن/سم)  ،مبتوسط عام ( 38.70مللي سيمن/سم).
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 األس األيدروچيىن ()pH

تراوحت قيم األس اهليدروجني ملياه البحرية بني ( ، )8.20 – 7.2مبتوسط عام يف البحرية .7.0

 األكسچني الذائب )(DO

تراوح تركيز األكسچني الذائب بني ( 01.12 – 2.77مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( ..82مليجرام/لرت).

 األكسچني املستهلك بيولوجيا )) BOD

ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك حيويا بني ( 23.01 – 1.08مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام يف البحرية ..82
مليجرام/لرت.

 األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

تراوحت قيم األكسيجني املستهلك كيميائيا بني ( 30.07 – 02.13مليجرام/لرت) مبتوسط عام يف البحرية (00..0

مليجرام/لرت).

 الكربيتيدات

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود للكربيتيدات يف مياه البحرية.

الكلوروفيل أ ،املواد العالقة الكلية واألمالح الغذية

 الكلوروفيل-أ

يرتاوح حمتوى كلوروفيل-أ ما بني ( 07.27 – 2.08ميكروجرام  /لرت)  ،مبتوسط حمتوى الكلوروفيل فى البحرية ..78

ميكروجرام  /لرت.

 املواد العالقة الكليه ((TSM

ترتاوح املواد العالقة الكليه ما بني (  37.2 – 01.08مليجرام  /لرت)  ،مبتوسط عام للبحرية  22.01مليجرام  /لرت.

األمالح املغذية

هـى عبـارة عــن مركبــات ئائبــة فـى امليــاه الطبيعيــة وتعتــرب هــذه املركبــات املصــدر الرئيســى لتغذيــة

الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فـى عمليــة
التمثيـل الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية

وسليكات.

مركبات النيرتوجني ( األمونيا ،النيرتيتات ،النرتات ،النيرتوجني الكلى)

 األمونيا )(NH4-N

تراوحت قيم األمونيا ما بني ( 0.37 – 1.03مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 1.20مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النترييتات )(NO2-N

تراوحت قيم تركيز النرتات ما بني ( 20.18 – 1.32ميكروجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 0.08

ميكروجرام  /لرتنيرتوجني.

 النرتات)(NO3-N
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تراوحت قيم تركيز النرتيتات ما بني ( 1.13 – 1.13مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية  1.03مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النيرتوجني الكلى )(TN

سجل النيرتوجني الكلى قيم ما بني ( 7..3 – 2..مليجرام  /لرت نيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية  2.0.مليجرام /

لرتنيرتوجني.

مركبات الفوسغور ( الفوسفور الفعال والكلى)

 الفوسفور الفعال )(PO4

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ما بني ( 087.32 – 1..0ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية 22.1.
ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 الفوسفور الكلى )(TP

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني ( 370..3 – .3...ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية

 0.0.73ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 السليكات الفعالة )(SiO4-Si

سجلت السليكات ما بني ( 2.20 – 1.12مليجرام /لرتسليكا)  ،مبتوسط عام للبحرية  0.12مليجرام  /لرتسليكا.

 الفلزات الثقيلة

 تراوح تركيز احلديد ما بني ( 28.7. – NDميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 02.2ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز املنجنيز ما بني ( 0.23 – NDميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.103ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز النحاس ما بني ( 0.222 – 1.287ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.07ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الزنك ما بني ( 8.03 – 1.123ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.11ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكروم ما بني ( 1.200 – NDميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.07.ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز النيكل ما بني ( 1.171 – 1.008ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.3.1ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (1..11 – 1.172ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.082ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الرصاص ما بني ( 2.831 – 1.028ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 0.1ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الزئبق ما بني ( 1.273 – 1.03.نانوجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.0080ميكروجرام/لرت).

 املبيـدات

تــراوح ومــوع تركيــزات مركبــات املبيــدات الكليــة ( )TPمــا بــني (  2.21 – 1.11نــانوجرام/لــرت ) مبتوســط 0.00
نانوجرام/لرت وتركيزات مركبات فينيل متعددة الكلـور ( )PCBsمـا بـني ( ..20 -0.13نـانوجرام/لـرت ) مبتوسـط 2.80
نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

تــراوح متوســطات الرتكيــز الكلــى للمــواد اهليدروكربونيــة الذائبــة فــى ميــاه البحــرية مــا بــني (0... – 1.31

ميكروجرام/لرت) مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  0.0ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوجى ( البكرتيا القولونية الكلية  -البكرتيا املمرضة  -البكرتيا الربازية)
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سجلت احملطة رقم  3اقل القيم للبكرتيا القولونية الكلية ( 2مستعمرة لكل  011ملل) بينما سجلت احملطة رقم  00اعلى

القيم  1082مستعمرة لكل 011مللـى .وكـذلك بالنسـبة للبكرتيـا املمرضـة سـجلت ايضـا احملطـة رقـم 2اقـل القـيم (2

ستعمرة) واحملطة رقم  00سجلت اعلى القيم ( 2021مستعمرة لكل  011ملل) .اما بالنسبة للبكرتيـا الربازيـة فسـجلت

احملطتان  2و  3اقل القيم (<  0مستعمرة لكل  011مللى) واحملطة رقم  00مسجلة اعلـى القـيم  0871لكـل  011مللـى.

وسجلت باقى احملطات اعدادا اقل من  71مستعمرة .

 اهلائمات النباتية

أوضحت النتائج وجود  7.نوعا من اهلائمات النباتية الدقيقة ينتمون إىل  27جنسا من الطحالـب الدقيقـة وكـان توزيـع
هذه األنواع ببحرية التمساح كآالتي؛  23نوعا من الدياتومات؛  02نوعا من الطحالب السوطية؛ عشرة أنواع من الطحالـب
اخلضراء و مثانية أنواع من الطحالب اخلضراء املزرقة أو السيانوبكرتيا ونوع واحد من الطحالب الصفراء الذهبية.
الدياتومات كانت هى األكثر إنتشارا وإزدهارا مبياه حبرية التمساح حيث مثلـت حـواىل  %73مـن إ

ـاىل العـدد الكلـى

للهوائم النباتية مبتوسـط عـددى  .200خليـة لكـل لـرت وئلـك للسـيادة العاليـة لثالثـة انـواع هـى؛ Skeletonema

costatumو  Asterionella japonicaو  Rhizosolenia alata form gracillimaباإلضـافة إىل التواجـد العـاىل نسـبيا

لبعض األنواع األخرى مثل  Thalassionema nitzschioidesو  Chaetoceros curvesetusو Synedra undulata؛ بينمـا
بقية اجملموعات الطحلبية فتواجدت بأعداد قليلة نسبيا حيث مثلت الطحالب السـوطية حـواىل  %0.8.يليهـا الطحالـب

اخلضراء املزرقة حواىل  %8..0ثم الطحالب اخلضراء بنسبة  %7.11من إ

اىل اهلائمات النباتية الدقيقـة مبتوسـط عـددى

 877و  7..و  .72وحدة لكل لرت على التواىل؛ أيضا لوحظ تواجد عاىل نسببيا لنوع من الطحالب اخلضراء املزرقة يسـمى
Chroococcus minutusوكذلك نوع من الطحالب السوطية يسمىProtoperidinium globulus .

اهلائمات احليوانية

لقد بلغ احملصول القائم للهائمات احليوانية يف حبرية التمساح خالل صيف ( 2103أغسطس) 2313.2كـائن /م ، 3وقـد
ً
مت التعرف علي  20نوعا من اهلائمات خالل هذا املوسم تنتمي إيل عشر وموعات وهي -:
 .0األوليات  Protozoaمتثلت خبمسة أنواع منها أربعة من املثقبات  Foraminiferaونوع واحد من اجلرسيات
Tintinnidsمبتوسط عددي  2727كائن/م 3مكونني  %0.0.من وموع اهلائمات احليوانية.

 .2اجلوفمعويات  (Cnidarians (Coelenteratesمتثلت مبيدوسات األوبليا  Medusa of Obeliaوقد ظهرت علي
ثالثة حمطات فقط مكونة نسبة . % 1.3

 .3احللقيات  Annelidaوقد متثلت بريقات الديدان عديدة األشواك وقد ظهرت علـي معظـم احملطـات الغربيـة
مكونة . %2.2

 .2الديدان اخليطية  Nematodesكونت نسبة%.،0وسجلت علي احملطتني احلادية عشرة والثانية عشرة فقط.
 .1العجليات الدوارة

 Rotifersوقد متثلت بسبعة أنواع ومعظمهـا مـن قـاطني امليـاه العذبـة فيمـا عـدا نـوع

واحد Syncaeta pictinataوقد ساد منها نوع واحد  Brachionus calyciflorusمكونـا  %02.1مـن اجملمـوع
الكلي للهائمات بينما كونت العجليات كلها حوايل %.0.

 ..املفصليات  Arthropodsوقد متثلت يف وموعتني هما

 -0القشريات  Crustaceansوقد متثلت يف غالبيتها ميجدافية األرجـل  Copepodsممثلـة بسـبعة عشـرة
نوعا( 07نوعا) مكونة  018101كائن/م 3بنسبة  %2.ومتثلت يف معظمها بالريقات ( )%0092ونـوع 00.2

%

 Oithona nanaونـوع  % ... Paracalanus parvusوقـد كونـت القشـريات متفرعـات القـرون
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Cladoceraالنسبة التالية ومتثلت يف ثالثة أنواع منهم نـوع مـن قـاطني امليـاه العذبـة هـو Moina

وئؤابيـات األرجـل  Cirripediaمتمثلـة بالريقـات  Nauplii larvaeووموعـة غمـديات الصـدفة

Ostracodsمتمثلة باألصداف .وقد كونت القشريات يف وموعها  %1390من اجملموع الكلـي للهائمـات

يف البحرية.

 -2احلشرات  Insectsوقد متثلت بالريقات  Chironomid larvaeوقد ظهرت علي احملطتني احلادية عشرة
والثانية عشرة فقط مكونة % .1901

 .7الرخويـات  Molluscaوقـد متثلـت مبجمـوعتني همـا يرقـات الرخويـات صـفائحية اخلياشـيم Veligers of
lamellibranchesوقد ظهروا علي

يع احملطات مكونني  %0192من وموع اهلائمات الكلية  ،الرخويـات

جناحية األرجـل  Pteropod shellsمتمثلـة بنـوع  Limcina inflataوظهـر علـي

يـع احملطـات ماعـدا

احملطتني الثانية والثانية عشرة مكونة نسبة  ، %3أي أن الرخويات يف وموعها كونت أكثر من % .08

 .8الذيلحبليات ) Urochordates (Tunicatesظهرت متمثلة يف وموعتني هما:-

ا -يلحبليات دائمة الـذيل  Appendiculariaومتثلـت بنـوعني همـا Oikopleura dioica , Oikopleura
parvaوكونتا % ..

) Caudcichordata
ب -ئيلحبليــات مقطوعــة الــذيل
ُ
larvaeCionaintestinalis ofمكونة  %192وقد سجلت علي احملطات الوسطي.
(

Acopa

ومتثلــت بريقــات Ascidian

 .0الشـوكفكيات  Chaetognathaمتثلـت بنـوع  Sagitta inflataوقظهـر علـي حمطتـني فقـط همـا اخلامسـة
والثامنة بنسبة ضئيلة ال تتعدي %.1900

 .01الشوكجلديات  Echinodermataمتثلت بالريقات  Echinoderm larvaeوظهرت علـي احملطـة الرابعـة فقـط
ً
بنسبة ضئيلة جدا.

 احليوانات القاعية

ً
ً
متثل األحياء القاعية جزءا هاما من البيئة البحرية فهى إحدى احللقات اهلامة يف السلسلة الغذائيـة حيـث تنتشـر
ً
ً
ً
عادة بكثرة يف مناطق املد واجلزر كما انها تغطى معظم قيعان البيئات املائية وتعترب غـذاءا هامـا ومفضـال عنـد كثـري
ً
من احليوانات البحرية االقتصادية كما أن بعضها ميكنه مقاومة التلوث ويعترب كاشفا له .
من خالل الفحص الدقيق لالفقاريات القاعية املوجـودة فـى حبـرية التمسـاح جـاءت الرخويـات فـى املقدمـة لتتسـيد

البحرية من حيث الكم والكيف مسجلة  00نوعا مـنهم  0أنـواع مـن الرخويـات ئات املصـراعني ونوعـان مـن ئوات
املصراع الواحد  .أما من ناحية كثافة االفراد فقد سجلت فقد سجلت 00271فردا  /مرت 2اى مايساوى  % 8.من العدد

الكلى لالفقاريات فى حبرية التمساح.

تلتها عديدات االشواك مسجلة  01انواع منهم منهم  .أنواع من اجلالسات  2 ،أنواع من املتجوالت .

اما القشريات وهى االكثر تاثرا بامللوثات فقد سجلت نوعان فقط نوع واحد من  Cirripediaواالخر مـن Decapoda

أما الراس حبليات فقد سجلت نوعا واحدا Amphioxus sp.

ثم جاءت القضيبيات فى املرتبة االخرية مسجلة نوعا واحدا  31 ،فردا  /مرت.2

من خالل الفحص الدقيق للقاعيات البحرية ببحرية التمساح ظهر أن اعلى تنوع كيفـى كـان فـى احملطتـان

احلادية عشر والثانية عشر حيث سجلتا (  01 ، 8أنواع لكل منهما على التواىل ) كمـا سـجلتا  0210 ، 0080فـردا/

مرت 2لكل منهما على التواىل .حيث سجلت احملطة احلادية عشر ( 8انواع ) وهـذا بسـبب زيـادة نـوع مـن عديـدات
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االشواك اجلالسـة )  (. Amphitrite spوالـذى ظهـر بأعـداد وأحجـام كبـرية و مبعـدل ( 278فـردا  /مـرت . ) ²وهـذه

اجملموعة هى األكثر شيوعا فى البحرية وهى املمثلة كمؤشـر قـوى للتلـوث والـز زادت زيـادة ملحوظـة فـى هـذه

احملطة وهى من اكثر احملطات تلوثا حيث تقع جبانب منطقة الكوبرى والز تستقبل مياة الصـرف مـن مصـرف أبـو
ً
جاموس األكثر تلوثا ملا يصب به من خمتلف انواع امللوثات .
اما من ناحية التنوع الكمى فكان من نصيب احملطة السابعة حيث حققت اعلى تنوعا بتسجيلها  7200فردا /مـرت، 2

بالرغم من انها مل تسجل سوى ثالثة انواع فقط اال انها سجلت اعلى تنوع كمى فى البحرية وهـذا يرجـع اىل زيـادة

كميات احلشف البحرى من الرخويات ئوات املصراعني فـى هـذه احملطـة وخاصـة Modiolus auriculatus

ظهر بكميات كبرية ( .022فردا  /مرت ) 2مكونا  % 01 .2من اجملموع الكلى لالفقاريات فى هذه احملطة.

حيـث

النباتات املائية

مت تسجيل أربعة اجناس مـن الطحالـب تنتمـي لطائفـة الطحالـب اخلضـراء ( Ulva lactuca, Cladophora albida,

 )Cladophora serica, Bryopsis spو الطحالب احلمراء ( .) .Laurencia spامللوثات الزراعيه و الصـناعيه و الصـحيه يف
هذه البحريه أدت اىل خلل يف التوازن الطبيعي جملتمعات النباتات املائيه القاعيـه ممـا اثـر علـى التنـوع البيولـوجي

وسياده بعض االنواع االنتهازيه و اختفاء احلشائش البحريه.

نوعية الرواســـب
مت

ع عينات الرواسب القاعية من نفس املواقع الز مت

والقياسات التالية طبقا للطرق القياسية لكل منها :-

ع عينات املياه من البحرية بغرض إجراء التحاليل

احملتوى العضوي

الكربون العضوي يف الرسوبيات احلديثـة لبحـرية التمسـاح تـراوح بـني اعلـي قيمـة  ، % 2.00واقـل قيمـة  ، % 1.2مـع

متوسط قدرة  .% 1.81بينما سجل احملتوى العضوي اعلي قيمة  ، % 3.7.واقل قيمة  ، % 1.32مع متوسـط قـدرة 0.21
%.
احملتوى املائي

يعترب احملتوي املائي للرسوبيات من أهم العوامل املؤثرة يف العمليات الكيميائية و الفيزيائية و البيولوجية التي

تؤثر علي الرسوبيات يف النظام البيئي وبدراسة احملتوي املائي املطلق لرسوبيات القاع احلديثة أوضحت النتائج أن

اعلي قيمة  ، % .1...واقل قيمة  ، % 0..28مبتوسط قدره . % 32.03

الفوسفور الغري عضوى

أوضحت النتائج أن تركيزات الفوسفور املتاح أو الغري عضوي يف رسوبيات حبرية التمساح يرتاوح بني أعلى قيمة

(0.0ميكروجرام/جرام) وأقل قيمة ( 21ميكروجرام/جرام)  ،مبتوسط عام يف البحرية  77ميكروجرام/جرام.

الفوسفور العضوى
ُ
أوضحت النتائج أن أعلى قيمة من الفوسفور العضوي قد سجلت ( .1ميكروجرام/جرام)  ،بينما كانت أقل قيمة (181
ميكروجرام/جرام)  ،مبتوسط عام يف البحرية  283ميكروجرام/جرام.

الفسفور الكلي
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ُ
أوضــحت النتــائج أن توزيــع الفوســفور الكلــي يف رســوبيات البحــرية غــري متشــابه حيــث ســجلت أعلــى قيمــة
ُ
(72.ميكروجــرام/جــرام)  ،بينمــا ســجلت أقــل قيمــة ( 00ميكروجــرام/جــرام)  ،مبتوســط عــام يف البحــرية 3.1

ميكروجرام/جرام.

النيرتوجني الكلى
ُ
توضح نتائج النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية التمساح أن له توزيع غري منتظم داخل البحرية وقد سجلت أعلى
ُ
قيمة ( )% 2.27؛ بينما سجلت أقل قيمة ( ، )% 1.03مبتوسط عام يف البحرية .% 0..0

كربيتيد اهليدروجني

تراوح تركيزات الكربيتيدات يف رواسب حبرية التمساح بني ( 0ميكروجرام /جم و  012ميكروجرام /جم )  ،مبتوسط عام
يف البحرية  38.0ميكروجرام /جم.

العناصر الثقيلة

 -يرتاوح تركيز احلديد بني ( 2128 – NDميكروجرام/جرام) مبتوسط قدره ( 0280ميكروجرام/جرام).

 يرتاوح تركيز املنجنيز بني ( 028.3 – 08.81ميكروجرام/جرام) مبتوسط عام ( 82.722ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز الزنك بني ( 2..07 – 1.101ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 07.22ميكروجرام/جرام).

 يرتاوح تركيز النحاس بني ( 22.7. – 2.222ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 07.18ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز النيكل بني ( 22.38 – 2.02.ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 02.2.ميكروجرام/جرام).

 -يرتاوح تركيز الكروم بني ( 11.07 – ..112ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 21.022ميكروجرام/جرام).

 -يرتاوح تركيز الرصاص بني ( 22.28 – 2.082ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 00.018ميكروجرام/جرام).

 يرتاوح تركيز الكادميوم بني ( 1.02. – 1.127ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 1.1007ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز الزئبق بني ( 71 – 0.821نانوجرام/جرام) مبتوسط ( 27.720نانوجرام/جرام).

املبيدات ) (TPومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور )(PCBs

تراوحت وموع تركيزات مركبات ) (PCBsبني ( 02.82 – 1.038نانوجرام/جرام) مبتوسط عام للرواسب (2.0

نانوجرام/جرم) ،وتراوحت تركيزات املبيدات الكلية ) (TPمابني ( ..012 – 1.312نانوجرام/جرام) مبتوسط عام
( 0.803نانوجرام/جرام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية ئات األصل البرتوىل مابني  1.10ميكروجرام/جرام إىل 0.03

ميكروجرام/جرام  ،مبتوسط كلى  1.31ميكروجرام/جرام.
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