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مقدمـة

وادي الريان منخفض كبري من احلجر اجلريى األيوسيىن يبلغ متوسط اخنفاضـ 34م حتـ
سال الب ر ويتتقبل وادي الريـان وـوا

وأقصى نقاة اخنفاض على متتوى 43م حت
ً
الصرف الزراعي سنويا متثل ووا  4/1الصرف الزراعي حملافظة الفيوم.
تكون

متـتوى سـال الب ـر

 052مليـون م 4مـن ميـا

الب ريتان الصناعيتان يف وادي الريان يف عام  1794عندما مت غمر منخفض ص راوي بفائض ميا الصرف

الزراعي عن طريق إنشاء قناة مكشوفة ميتد طوهلا إىل ووا

متتوى امليا اجلوفية يف املناطق احملياة بب رية قارون.

7كم وتتصل بنفـق طولـ وـوا

5.5كـم وللـخل ضفـض

تعترب مناقة وادي الريان مب افظة الفيوم حممية طبيعية مبوجب قرار التـيد رئـيجم سلـجم الـو راء رقـم 734

لتنة  1757واملعدل بالقرار رقم  0753لتنة  1779وتبلغ متاوتها ووا
الب رية

املتال األول

احملاة

وصف املوقع

1

أمام مصرف الوادى

0

أقصى شرق املتال األول

4

وسط املتال األول

5

أمام القناة املوصلة بني املتا ني

4

أمام مدخل امليا للمتال الثانى

9

وسط املتال الثاني

3

املتال الثاني

 1957كم.0

أقصى غرب املتال األول

أقصى غرب املتال الثاني

5

جنوب املتال الثاني

7

أقصى اجلنوب عند اجلزر الرملية فى

12

املتال الثانى
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اضصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

درجة احلرارة

تراوو

درجة احلرارة ما بني ( 07.4 - 04.9درجة مئوية) مبتوسط ( 09.45 – 05.45درجـة مئويـة)

باملتال األول والثاني على التوا  ,متجال متوسط عام فى املتا ني ( 05.24درجة مئوية).

شفافية امليا
تراوو

ُ
الشفافية ما بني أقل قيمة  42سم  ,بينما سجل

أعلى قيمة 115سم  ,مبتوسط ( 53و 75

سم) باملتال األول والثاني على التوا  ,متجال متوسط عام يف املتا ني ( 57.5سم).

امللووة

ً
ً
تفاوت درجة امللووة تفاوتا واض ا بني املتا ني ,ويث تقل يف األول متـجلة أقـل قيمـة ( 1.5جـم /
ُ
لرت)  .بينما سجل أعلى قيمة ( 01.07جم  /لرت) مبتوسط (  1.55و  02.43جم  /لرت) باملتال األول
والثاني على التوا  ,مبتوسط عام يف املتا ني ( 11.04جم  /لرت).

درجة التوصيل الكهربي
ُ
تراوح التوصيل الكهربى ما بني ( 0.11مللي سيمن/سم ) بينما سجل

أعلى قيمـة (05.44مللـي

سيمن/سم)  ,مبتوسط ( 0.41و  09.35مللـي سـيمن/سـم) باملتـال األول والثـاني علـى التـوا ,
متجال متوسط عام يف املتا ني ( 15.23مللي سيمن/سم).

تركيز أيون اهليدروچني )(pH
أوض

الدراسة أن ميا حبريات وادي الريان تقع يف اجلانب القلـوي وتراووـ

قـيم تركيـز أيـون

اهليــدروجني للميــا بــني ( , )5.44 – 5.15مبتوســط ( 5.34و  )5.30باملتــال األول والثــاني علــى

التوا  .مبتوسط عام يف املتا ني .5.34

األكتچني الذائب )(DO
تراوو

قيم األكتـجني الـذائب مـا بـني (5.9مليجـرام/لـرت) وأعلـى قيمـة ( 11.0مليجـرام/لـرت) ,

مبتوسط ( 5.9و  7.23مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا  ,مبتوسط عـام يف املتـا ني
( 5.59مليجرام/لرت).

األكتچني املتتهلخل بيولوجيا )(BOD

ً
تراوح قيم األكتـچني املتـتهلخل ويويـا بـني ( 5.40 – 0.1مليجـرام/لـرت)  ,مبتوسـط ( 4.44و 3.10

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا  ,ومتوسط عام يف املتا ني ( 4.93مليجرام/لرت).

األكتچني املتتهلخل كيميائيا )(COD
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قيم األكتيجني املتتهلخل كيميائيا بني ( 04.5 – 01.44مليجرام/لرت) مبتوسط ( 5.14و

تراوو

 03.9مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا  ,مبتوسط عام يف املتا ني (04.9
مليجرام/لرت).
الكربيتيدات )(H2S

توجد الكربيتيدات يف املاء يف صورة كربيتيـد اهليـدروچني الـذي ينـتج مـن حتويـل الكربيتـات إىل

كربيتيدات لل صول على األكتچني بواساة البكترييا الكربيتية املوجـودة يف الرسـوبيات .أوضـ
الدراسة احلالية عدم وجود الكربيتيدات يف ميا حبرية .

الكلورفيل أ ,املواد العالقة الكلية واألمالح املغذية
الكلورفيل-أ

تراوح الكلورفيل ما بـني اقـل قيمـة (  94.54 – 15.0ميكروجـرام/لـرت) مبتوسـط ( 53.71و 17.04
 ,مبتوسط عام للب رية 49.10ميكروجرام/لرت .

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا

املواد العالقة الكلية)(TSM
تراوو

تركيزات املواد الكلية العالقة بني  01.1 – 12.7مليجرام/لرت مبتوسط ( 13.75و 13.74
 ,مبتوسط عام للب رية 14.79ميكروجرام/لرت .

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا
االمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات لائبـة فى امليـا الابيعيـة وتعتـرب هـذ املركبـات املصـدر الرئيتـى
لتغذيـة الكائنـات فى البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والا الـب كمـا
تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيـل الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى هـذ البيئـة وهذ األمالح
عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ,فوسفورية وسليكات.
االمونيا )(NH4-N
سجل

األمونيا ما بني ( 2.515 – 2.254مليجرام/لرت) مبتوسط ( 2.07و  2.143مليجرام/لرت)

باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني (  2.013مليجرام/لرت).

النترييتات NO2-N

تراوح تركيز النيرتيتات بني ( 49.5 – 4.5ميكروجرام/لرت) مبتوسط ( 11.90و 11.37

ميكروجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا
ميكروجرام/لرت).
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مبتوسط عام يف املتا ني 11.4

النرتات )(NO3-N

تراوح تركيز النرتات بني ( 2.3 – 2.207مليجرام/لرت) مبتوسط ( 2.14و  2.251مليجرام/لرت)
باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني ( 2.125مليجرام/لرت).

النيرتوجني الكلي

تراوح تركيز النيرتوچني الكلي بني ( 0.54 - 1.1مليجرام/لرت) مبتوسط ( 0.09و  1.57مليجرام/لرت)
باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني ( 1.4مليجرام/لرت).

مركبات الفوسفور

يعترب الفوسفور عنصر اساسى للكائنات املائية ومنوهم .نظرا الن الفوسفور عنصر غري غا ى ويوجد
فى الابيعية على هيئة امالح فوسقورية غري لائبة لذلخل فهو بابعية احلال يوجد برتكيزات

قليلة فى البيئة املائية .يزداد تركيز الفوسفور فى املتا ات املائية نتيجة للصرف الص ى او
الصرف الصناعى او الزراعى مما يؤدى اىل العديد من املشاكل البيئية.
الفوسفور الفعال )(PO4-P

تراوح تركيز األورثوفوسفات بني ( 04.1 – 9.9ميكروجرام/لرت) مبتوسط ( 12.10و 01.10

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا

ومبتوسط عام يف املتا ني (15.4

ميكروجرام/لرت).
الفوسفور الكلى

تراوح تركيز الفتفور الكلي بني (114.77 – 32.34ميكروجرام/لرت) مبتوسط ( 124.09و 54.45
ومبتوسط عام يف املتا ني ( 55.03مليجرام/لرت).

مليجرام/لرت) باملتال األول والثاني على التوا
التيليكات الفعالة )(SiO4-Si

تراوح تركيز التليكات بني ( 14.37 – 5.10مليجرام/لرت) مبتوسط ( 15.5 – 7.5مليجرام/لرت)

باملتال األول والثاني على التوا

مبتوسط عام يف املتا ني ( 10.5مليجرام /لرت).

الفلزات الثقيلة

أتضل من نتائج الدراسة احلالي ما يلي:

 تراوح تركيز احلديد ما بني (441.5 – 35.0ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام 174.3ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز املنجنيز ما بني (33.44 – 5.1ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام 05.1ميكروجرام/لرت.
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 تراوح تركيز الزنخل ما بني (  93.44 -NDميكروجرام/لرت) مبتوسط عام 10.11ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الن اس ما بني ( 10.5 - 2.50ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام  5.4ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز النيكل ما بني (  4.1 –NDميكروجرام/لرت)مبتوسط عام  0.34ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الكروم مابني ( 30.44 – 12.14ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام 01.95ميكروجرام/لرت .
 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (1.54 - 2.53ميكروجرام/لرت مبتوسط عام  1.39ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الرصاص ما بني ( 97.01 – 01.44ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام 52.1ميكروجرام/لرت.
 تراوح تركيز الزئبق ما بني (2.145 – NDميكرجرام/لرت) مبتوسط عام 2.244ميكروجرام/لرت.
تركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsواملبيدات

تراوح سموع تركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPوتركيـزات مركبـات فينيـل متعـددة الكلـور

( )PCBsمــابني  0.4نــانوجرام/لــرت إىل  9.1نــانوجرام/لــرت مبتوســط  4.49نــانوجرام/لــرت2.97 ,

نانوجرام/لرت إىل  0.4نانوجرام/لرت مبتوسط  1.54نانوجرام/لرت بعينات ميـا حبـرية الريـان علـى

الرتتيب.

اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوساات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى ميا الب رية ما بني 2.54

ميكروجرام/لرت إىل  1.30ميكروجرام/لرت  ,مبتوسط كلى  2.5ميكروجرام/لرت.

امليكروبيولوجى (القولون الكلية -الربا ية – التب ية)

استخدم مقياس اجملموعة االوربية ( )European Guide Commission, 1988وهو ياابق املقاييجم

املصرية ( )Ministry of Health, 1996والذى أقر احلدود املتموح بها بأال تزيد بكرتيا القولون
الكلية )Total coliform (TCعن 122/522سم 4وبكرتيا القولون الربا ية Faecal coliform (TC)100

/100سم4

وكذلخل  .)Faecal streptococci (FSكما استخدم

املقياس املصرى لو ارة الص ة

( )Ministry of Health, 1996والذى ودد أن أعداد البكرتيا القولونية  )Total coliform (TCفى ميا

الب ريات (املرابى التمكية) التزيد عن 122/92سم. 4

بتابيق معايري اجلودة املذكورة بعالي فان النتائج تشري إىل ان من وجهة نظر الص ة األدمية

وخصوصا الصادين نتيجة تعاملهم املباشر مع امليا فان أعداد البكرتيا الدالة على التلوث مبخلفات
الصرف الص ى ادت عن احلدود املتموح بها فى ميا حبريات وادى الريان ,فيما عدا احملاة رقم4

(وسط الب رية الثانية) واحملاة رقم ( 3أقصى غرب الب رية األوىل) واحملاة رقم  ( 5أمام القناة املوصلة
بني الب رية األوىل والثانية) واحملاة رقم  ( 9وسط الب رية الثانية) و احملاة رقم ( 5أقصى غرب

الب رية الثانية) واحملاة رقم  (12أقصى جنوب الب رية الثانية) ,وللخل لبعد هذا املوقع عن ميا
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مصرف الوادى والىت يعترب املصدر الرئيتى للتلوث بالب رية  ,باالضافةاىل بعدها عن األنشاة

االنتانية.

اهلائمات النباتية

مت رصد  90نوعا من العوالق النباتية بب ريات وادي الريان خالل موسم األغتاجم  0214والتـي تنتمـى إىل سـتة

عائالت أساسية ( 02نوعا من الدياتومات  00نوعا من الا الب اضضراء املزرقة و  03نوعا من الا الب اضضراء  4نوع
من التوطيات و  0نوع من الكريبتوفيتى و  1نوع من الا الب الذهبية).

3 12خليـة/لـرت  ,بينمـا كانـ

أظهرت النتائج أعلى كثافة للعوالق النباتيـة قـدرها 1475

3خلية/لرت.

أقـل كثافـة 122
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سادت الا الب اضضراء املزرقة عن باقي اجملموعات مكونة نتبة قدرها % 40.1من اجملموع الكلي للعوالـق النباتيـة.

بينما جاءت الا الب اضضراء يف املركز الثـاني مكونـا نتـبة قـدرها  . %04.7يف وـني ان الـدياتومات مثلـ

الثالث بنتبة قدرها  %7.5من اجملموع الكلي للعوالق النباتية .كما مثلـ

الذهبية نتبة قليلة جدا من اجملموع الكلي للعوالق النباتية

التـوطيات والكريبتوفيتـى والا الـب

أظهرت نتائج الف ص املعملي أن أكثر سموعات العوالق النباتية كثافة مثل

هذ اجملموعة تقل يف املتال الثاني عنها يف املتال األول

النتائج التيادة املالقة لالنواع التالية من هذ اجملموعة

أوض
و

قدرها  %31.1من إمجا

يف الا الب اضضراء املزرقـة وكانـ
و

اكثر انواع هذ اجملموعة كثافة مكونا نتـبة

وأظهرت النتائج أن

العد الكلي للا الـب اضضـراء املزرقـة كمـا مت رصـد بأعـداد كبـري يف املتـال األول عـن

املتال الثاني .كما أظهرت نتـائج الف ـص املعملـى أن

املتال االول والثاني خالل هذا املوسم مكونا نتبة قدرها  % 41.0من إمجا
نتبة قدرها  %3.5من إمجا

كـان ميثـل اكثـر االنـواع انتشـارا يف

العد الكلي هلذ اجملموعة .كما كون

العد الكلي للا الب اضضراء املزرقة

جاءت الا الب اضضراء يف املركز الثاني من ويث يادة الكثافة مكونة نتبة قدرها  % 04.7من إمجـا

للعوالق النباتية ولقد مت رصد  03نوع من هذ الكائنات واوتفظ
و

النتـائج سـيادة االنـواع التاليـة

العـد الكلـي هلـذ اجملموعـة .كمـا أوضـ
و

وأظهرت النتائج أن اكثر انواع هذ اجملموعة كثافة هو

بينما
شكل

(

العـد الكلـى

احملاة رقـم ( 1أمـام مصـرف الـوادي ) باملتـال

األول بأكرب كثافة من هذ االنواع مكونة نتبة قدرها  % 45.5من إمجا

من إمجا

املركـز

مكونة نتـبة قـدرها %45.0

العد الكلي للا الب اضضراء كما مت رصد هذا النوع من العوالق النباتية بصورة كبري يف املتال االول.
شكل نتبة قدرها  %02.1من إمجا

ويث شكل نتبة  % 5.0من إمجا

العد الكلي هلذ اجملموعة

العد الكلي هلذ اجملموعة يلي

الدياتومات نتـبة قـدرها  % 7.5مـن اجملمـوع الكلـى للعوالـق النباتيـة و مثلـ
نتــبة  %15و

لــووأ أن كــال مــن

الثاني.كما مثل

نتبة  .% 7.3وكان

نتــبة  % 14.4و

هـذ اجملموعـة بــ  3أنـواع
بنتــبة  % 12.7و

هذ االنواع هي األكثر كثافة باحملاات املختارة خـالل تلـخل املوسـم .كمـا
كــانوا أكثــر األنــواع انتشــارا يف املتــال األول و

و

اعلي كثافة للدياتومات باحملاة رقم ( 1أمام مصرف الوادي ) بنتبة  %13.5من إمجا
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العد الكلي

هلذ اجملموعة .أما عن باقي اجملموعات الا لبية مثل التوطيات والكريبتوفيتى و الا الب الذهبية فقـد ظهـرت
بصورة غري منتظمة و شكل

اهلائمات احليوانية
كان

نتب ضئيلة من امجاىل الكثافة الكلية للعوالق النباتية.

كثافة اهلوائم احليوانية فى الب رية الثانية بوادى الريان أعلـى قلـيال مـن الب ـرية األوىل خـالل فصـل أغتـاجم
4

ويث بلغ متوسط كثافة اهلوائم احليوانيـة  109522 , 130322كـائن/م علـى الرتتيـب .كانـ
احليوانية فى الب رية األوىل  041222كائن/م 4بينما بلغ

كائن/م .

اعلـى كثافـة للهـوائم

أعلى كثافة للهوائم احليوانية فى الب رية الثانيـة 053222

3

كون

وـواىل  % 37.4و  % 34مـن العـدد الكلـى للهـوائم احليوانيـة بـالب رية األوىل والثانيـة علـى

سموعة

الرتتيــب .تلتهــا سموعــة
اجملموعة وكان

(وــواىل %35.5و  .)%49كــان جــنجم

 %44.4و  %70من العدد الكلى جملموعة

األول .بينما كان

هــو األكثــر تواجــدا فــى هــذ

هو األكثر من ويـث التواجـد فـى املتـال األول و الثـانى ويـث كـون وـواىل
علـى الرتتيـب وتـال

التيادة فى املتـال األول فـى سموعـة

لفصـيلة

بنتـب وـواىل  %04فـى املتـال
ويرقاتهـا وكونـ
 .كونـ

املختلفة لريقات هذ اجملموعة نتبة تواجد وواىل  %53من األعداد الكلية جملموعة

لريقات هذ اجملموعة النتبة األعلى للتواجد خالل هذا الفصل فى املتـال الثـانى ويـث شـكل

الكلية للمجموعة .متثل

سموعىت

جدا فى احملاة األوىل فقط .وكان جنجم

 %17من عدد اهلائمات احليوانية.

و

األطـوار

األطـوار املختلفـة

 % 75مـن األعـداد

فى املتال األول خالل موسـم األغتـاجم بنتـبة ضـئيلة

هى املمثل الوويد جملموعة

فى املتـال الثـانى بنتـبة

احليوانات القاعية

مت رصد ثالث عشر نوعا من الالفقاريات القاعية بب ريات وادي الريان ( 0مفصلية األرجل و  3ديدان

ولقية و  9رخويات) .أظهرت النتائج التباين الواضل يف كثافة الالفقاريات القاعية بب ريات وادي
الريان خالل هذا املوسم .سجل

أعلى كثافة وقدرها  422كائن/م , 0بينما كان

األفقر بهذ احليوانات

( 32كائن/م.)0
سادت الرخويات باقي اجملموعات مكونة  %52.4من اجملموع الكلي لالفقاريات القاعية بينما جاءت يف
املركزين الثاني و الثالث كل من الديدان احللقية و مفصلية األرجل مكونا نتبة قدرها  44.5و%.15.4
من اجملموع الكلي لالفقاريات القاعية على التوا  .كون

الرخويات ممثال ب  9أنواع ووا

 %52.4من

اجملموع الكلي الالفقاريات القاعية بالب رية خالل للخل املوسم وكان أنواع Melanoides tuberculata
و  Theodux niloticusو  Valvata niloticaهم األكثر انتشارا باملتال األول و رصدت أعلي كثافة هلا
باحملاة رقم  1و مل يتم رصد أي من هذ األنواع علي اإلطالق باحملاة رقم  5باملتال الثاني ويث
استبدل هذ األنواع بأنواع أخري حبرية مثل  .Cerastoderma glaucumسجل
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 3أنواع من الديدان

احللقية بب ريات وادي الريان وأقتصر ظهور أنواع  Neries succineaو Ficopomatus enigmaticus
علي املتال الثاني ورصدت أعلي كثافة هلما باحملاة رقم . 12
ورصد نوع  Limnodrilus hoffmeisteriباملتال األول باحملاتان رقما  4و  0و  1فقط  .كون
مفصلية الرجل ممثال بنوعني فقط ووا

 %13.4من اجملموع الكلي لالفقاريات القاعية بالب ريات وادي

الريان خالل للخل املوسم هما  Corophium spو  Chironomus larvaeومل يتم رصد سوي أعداد
قليلة جدا من النوع األول هلذ الفصيلة باحملاة رقم  12باملتال الثاني بينما كان النوع الثاني
واسع األنتشار بالب رية ورصدت أعلي كثافة ل باحملاة رقم  .1أوض

الدراسة كما هو احلال خالل

املواسم التابق االختالف الكبري يف تراكيب الالفقاريات القاعية بب ريات وادي الريان ويث سادت
الالفقاريات القاعية املميزة للميا العذبة مثل  Melanoides tuberculataو  Theodux niloticusو
 Valvata niloticaو  Limnodrilus hoffmeisteriباملتال األول وأختفائها كليا باملتال الثاني
استبداهلا باألنواع املميزة للميا املاحلة مثل

 glaucum Cerastodermaو Neries succineaو

. Ficopomatus enigmaticus
النباتات املائية
مت رصد  12نوع خمتلف وكلها لات طابع متتديم خبالف االنواع النباتية املائية الاافية
واملتتدامة والىت سبق تتجيلها خالل عمليات الرصد املاضية.كاالتى-:
م

املناقة

1

الب رية االوىل

0

النبات (علمى)

النبات

Tamarix nilotica
Phragmites australis
Juncu acutus
Typha domingensis
Alhagi graecorum
Zygophyllum coccineum
Salsola imbricata
Phoenix dactylifera
Conyza Discro
Juncu rigidus

عبل

(عربى)
وجنة

مر مسار
ديجم

عقول

رطريط
خريط
خنيل

Tamarix nilotica
Alhagi graecorum
Nitraria retusa
Juncu rigidus
Phragmites australis

الب رية الثانية
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عبل

عقول
غرقد

مسار

وجنة

نوعية الرواســـب
مت مجع عينات الرواسب القاعية من نفجم املواقع الىت مت مجع عينات امليا من الب رية بغرض إجراء الت اليل

والقياسات التالية طبقا للارق القياسية لكل منها :-

احملتوى العضوي

الكربون العضوي يف الرسوبيات احلديثة لب رية وادي الريان تراوح بني اعلـي قيمـة  , % 5.44واقـل قيمـة , % 1.94

مع متوسط قدرة  .% 5.75بينما سجل احملتوى العضوي اعلي قيمة  , % 7.03واقل قيمة  , % 4.24مع متوسط قدرة
.% 12.05

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 املالق لرسوبيات القاع احلديثة أوض

اعلي قيمة  , % 54.34واقل قيمة  , % 12.05مبتوسط قدر . %47.14

النتائج أن

الفوسفور الغري عضوى
أوض

النتائج أن تركيزات الفوسفور املتاح أو الغري عضوي يف رسوبيات حبرية وادي الريان يرتاوح بني أعلى قيمة

(105.3ميكروجرام/جرام) وأقل قيمة ( 92.9ميكروجرام/جرام)  ,مبتوسط عام يف الب رية  55.0ميكروجرام/جرام.

الفوسفور العضوى
ُ
النتائج أن أعلى قيمة من الفوسفور العضوي قد سجل
أوض

(441.7ميكروجرام/جرام)  ,بينما كان

قيمة ( 019.7ميكروجرام/جرام)  ,مبتوسط عام يف الب رية  055.5ميكروجرام/جرام.

أقل

الفتفور الكلي
ُ
النتــائج أن تو يــع الفوســفور الكلــي يف رســوبيات الب ــرية غــري متشــاب ويــث ســجل أعلــى قيمــة
أوضــ
ُ
(359.4ميكروجرام/جرام)  ,بينما سـجل أقـل قيمـة ( 423.5ميكروجـرام/جـرام)  ,مبتوسـط عـام يف الب ـرية 439
ميكروجرام/جرام.

النيرتوجني الكلى
ُ
توضل نتائج النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية وادي الريان أن ل تو يع غري منتظم داخل الب رية وقد سجل
ُ
أعلى قيمة ( 1507ميكروجرام/جرام) ؛ بينما سجل أقل قيمة ( 917ميكروجرام/جرام)  ,مبتوسط عام يف الب رية
 702ميكروجرام/جرام.

كربيتيد اهليدروجني

تراوح تركيزات الكربيتيدات يف رواسب حبرية وادي الريان بني ( 13ميكروجرام /جم و  504ميكروجرام /جم ) ,

مبتوسط عام يف الب رية  034.0ميكروجرام /جم.

العناصر الثقيلة

 يرتاوح تركيز احلديد بني ( 19.11 – 4.25مليجرام /جرام) مبتوسط قدر ( 7.04مليجرام /جرام).10

 يرتاوح تركيز املنجنيز بني ( 941.59 –171.54ميكروجرام/جرام) مبتوسط عام ( 472.79ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز الزنخل بني ( 95.04 – 13.07ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 32.30ميكروجرام/جرام).

 -يرتاوح تركيز الن اس بني ( 59.54 – 3.40ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 14.99ميكروجرام/جرام).

 يرتاوح تركيز النيكل بني ( 94.34 – 15.14ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 41.74ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز الكروم بني ( 34.94 – 05.31ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 44.33ميكروجرام/جرام).

 يرتاوح تركيز الرصاص بني ( 35.00 – 05.57ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 44.03ميكروجرام/جرام). يرتاوح تركيز الكادميوم بني ( 2.43 – 2.07ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 2.517ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز الزئبق بني ( 2.213 – Nilنانوجرام/جرام) مبتوسط ( 2.220نانوجرام/جرام).

املبيدات ) (TPومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور )(PCBs
تراوو

سموع تركيزات مركبات ) (PCBsبني ( 2.073 – 2.293نانوجرام/جرام) مبتوسط عام للرواسب (2.145

نانوجرام/جرم) ,وتراوو

تركيزات املبيدات الكلية ) (TPمابني ( 2.50 – 2.20نانوجرام/جرام) مبتوسط عام

( 2.259نانوجرام/جرام) بعينات رواسب الب رية.

اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوساات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية لات األصل البرتوىل مابني  2.24ميكروجرام/جرام إىل

 2.14ميكروجرام/جرام  ,مبتوسط كلى  2.25ميكروجرام/جرام.
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