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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 اختالطها 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 مائيتني 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

 6مرت

( 2التعاون)

 3مرت

3

 01مرت

( 4الدنفاه)

 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

( 6الرتعة)

0.1مرت

تقع فى مؤخرة الرتعة احللوه وتتأثر مباشرة مبياه الرتعة

8

 7مرت

تقع فى مواجهة مبىن اهليئة وتتأثر مبياه الرتعة احللوه

7

 02مرت

0

 00مرت

( 01التمساح)

 8مرت

( 00الكوبرى)

 3مرت

( 02بركة الصيادين)

0.1مرت

تقع تقريبا فى منتصف البحرية

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

مصادر التلوث

تقع فى مواجهة شركة التمساح لبناء السفن وتتأثر ببعض امللوثات الناجتة

عن اصالح السفن باالضافة اىل امللوثات املنصرفة على البحرية

تقع امام كوبرى بركة الصيادين وتتأثر بالصرف املوجود بربكة الصيادين
تقع فى بركة الصيادين وتتأثر مباشرة جبميع انواع الصرف فى الربكة
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اخلصائص اهليدروكيميائية

النتائـج واملناقشـة

 درجة احلرارة

تراوحت درجة احلرارة ما بني (31 – 28.4درجة مئوية)  ،مبتوسط عام يف البحرية ( 29.42درجة مئوية).

 شفافية املياه

تراوحت شفافية املياه يف الدراسة احلالية بني ( 271–11سم) مبتوسط عام يف البحرية ( 062.1سم).

 امللوحة

تراوحت امللوحة ما بني ( 33.02 – 7.99جم  /لرت)  ،مبتوسط عام ( 26.84جم  /لرت).

 درجة التوصيل الكهربي

درجة التوصيل الكهربي هى قدرة املياه لتوصيل التيار الكهربي وقد تراوحت قيم التوصيل الكهربي ما بني (–13.84

 50.41مللى سيمن/سم)  ،مبتوسط عام (41.6مللي سيمن/سم).

 األس األيدروچيىن ()pH

تراوحت قيم األس اهليدروجني ملياه البحرية بني ( ، )8.37 – 7.78مبتوسط عام يف البحرية . 7.99

 األكسچني الذائب )(DO

تراوح تركيز األكسچني الذائب بني ( 11.18 –7.37مليجرام/لرت) ،مبتوسط عام يف البحرية ( 9.3مليجرام/لرت).

 األكسچني املستهلك بيولوجيا )) BOD

ً
تراوحت قيم األكسيجني املستهلك حيويا بني (8.54 -3.21مليجرام/لرت)  ،مبتوسط عام يف البحرية  5.15مليجرام/لرت.

 األكسچني املستهلك كيميائيا )(COD

تراوحت قيم األكسيجني املستهلك كيميائيا بني ( 21.01 – 11.44مليجرام/لرت) مبتوسط عام يف البحرية (16.4

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 (18.91 – 8.61ميكروجرام  /لرت)  ،مبتوسط حمتوى الكلوروفيل فى البحرية

13.43ميكروجرام  /لرت.

 املواد العالقة الكليه ((TSM

ترتاوح املواد العالقة الكليه ما بني ( 15.09 – 7.48مليجرام  /لرت)  ،مبتوسط عام للبحرية 11مليجرام  /لرت.

األمالح املغذية

هـى عبـارة عـن مركبـات ذائبـة فى امليـاه الطبيعيـة وتعتـرب هـذه املركبـات املصـدر الرئيسـى لتغذيـة الكائنـات فى
البيئـة املائيـة خصوصـا الكائنـات الدقيقـة مثـل البكرتيـا والطحالـب كمـا تعتبـر أساسيـة فى عمليـة التمثيـل

الغذائـى للنباتـات واحليوانـات فـى هـذه البيئـة وهذه األمالح عبارة عن مركبات نيرتوجينية  ،فوسفورية وسليكات.
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مركبات النيرتوجني ( األمونيا ،النيرتيتات ،النرتات ،النيرتوجني الكلى)

 األمونيا )(NH4-N

تراوحت قيم األمونيا ما بني (0.39 – 0.03مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية  0.19مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النترييتات )(NO2-N

تراوحت قيم تركيز النرتات ما بني (112.37 -4.06ميكروجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 85.13

ميكروجرام  /لرتنيرتوجني.

 النرتات)(NO3-N

تراوحت قيم تركيز النرتيتات ما بني (0.58 –0.06مليجرام  /لرتنيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية 0.28مليجرام /

لرتنيرتوجني.

 النيرتوجني الكلى )(TN

سجل النيرتوجني الكلى قيم ما بني ( 1.92 – 0.77مليجرام  /لرت نيرتوجني)  ،مبتوسط عام للبحرية  1.12مليجرام /

لرتنيرتوجني.

مركبات الفوسغور ( الفوسفور الفعال والكلى)

 الفوسفور الفعال )(PO4

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الفعال ما بني ( 88.49 – 8.99ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية

36.99ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 الفوسفور الكلى )(TP

تراوحت قيم تركيزات الفوسفور الكلى ما بني ( 173.77 – 90.33ميكروجرام  /لرتفوسفور)  ،مبتوسط عام للبحرية

123.62ميكروجرام  /لرتفوسفور.

 السليكات الفعالة )(SiO4-Si

سجلت السليكات ما بني ( 3.89 – 1.47مليجرام /لرتسليكا)  ،مبتوسط عام للبحرية  2.75مليجرام  /لرتسليكا.

 الفلزات الثقيلة

 تراوح تركيز احلديد ما بني (38.63 – 17.38ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (25.7ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز املنجنيز ما بني (1.67 – 0.04ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 0.65ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النحاس ما بني (3.19 – 1.41ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (2.32ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الزنك ما بني (54.58 – 7.65ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 17.57ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الكروم ما بني ( 0.29 –0.03ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 0.09ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز النيكل ما بني (1.14 – 0.07ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (0.61ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكوبلت ما بني (1.95 – 0.41ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.5ميكروجرام/لرت).

 تراوح تركيز الكادميوم ما بني (0.27 – 0.01ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 0.08ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الرصاص ما بني (3.33 -0.28ميكروجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية ( 1.01ميكروجرام/لرت).
 تراوح تركيز الزئبق ما بني (0.12 – 0.02نانوجرام/لرت) مبتوسط عام للبحرية (0.06ميكروجرام/لرت).
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 املبيـدات

تراوح جمموع تركيزات مركبات املبيدات الكلية ( )TPما بني ( 2.8 – 1.11نانوجرام/لرت ) مبتوسط  1.86نـانوجرام/لـرت

وتركيزات مركبات فينيل متعددة الكلور ( )PCBsما بني ( 5.59 -2.02نانوجرام/لرت ) مبتوسط  3.59نانوجرام/لرت.

 اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية الذائبة فى مياه البحرية ما بني (0.2 – 0.17ميكروجـرام/لـرت)

مبتوسط كلى جلميع عينات البحرية يبلغ  0.19ميكروجرام/لرت.

 امليكروبيولوجى ( البكرتيا القولونية الكلية  -البكرتيا املمرضة  -البكرتيا الربازية)

احملطة رقم  00سجلت أعلى القيم للبكرتيا املمرضة والربازية ( 2111و  0411مستعمرة لكل  011مللى) و احملطة رقـم 1
سجلت أعلي قيمة لبكرتيا القولون الكلية ( 4811مستعمرة لكل  011مللى) على الرتتيب بينما سجلت احملطـات  2و 3

اقل القيم ( < 0مستعمرة لكل  011مللى) لالنواع البكتريية املمرضة والربازية .وسجلت احملطة رقم  01قيما اعلـى مـن

 011مستعمرة للبكرتيـا املمرضـة والربازيـة كمـا سـجلت احملطـة رقـم  4قيمـة مرتفعـة لبكرتيـا القولـون الكليـة (641
مستعمرة لكل  011مللى) .

 اهلائمات النباتية

 أوضحت النتائج وجود  40نوعا من اهلائمات النباتيه الدقيقه وكانت عبـارة عـن  28نوعـا مـن الـدياتومات) وتسـعة
أنواع من الطحالب السوطيه وثالثة أنواع من الطحالب اخلضراء املزرقة و نوع واحد فقط من الطحالب اخلضراء.

 كانت الدياتومات هى األكثر إنتشارا حيث مثلت حواىل  %07من إمجاىل العدد الكلى مبتوسط عـددى  21111خليـة
لكــل لــرت وذلــك للســيادة العاليــة لألنــواع ( Skeletonema costatumمتوســط عــددى  8106خليــة لكــل لــرت) و

( Nitzschia pungensمبتوسط عددى  3133خليـة لكـل لـرت) و  (Rhizosolenia alata form gracillimaمبتوسـط

عددى  2218خلية لكل لرت) .

 كانت احملطات الثالثة يليها األوىل والثانية هى األكثر إزدهارا باهلائمـات النباتيـة الدقيقـة بمجمجـاىل أعـداد  27017و

 23801و  23764وحدة لكل لرت على التواىل وذلك للسـيادة الكثيفـة للـدياتومات املزدهـرة السـابق ذكرهـاا بينمـا
احملطات العاشرة يليها الثانية عشر فسجلت أقل تواجد نسىب من حيث العدد بمجمجـاىل  06118و  07118وحـدة لكـل

لرت على التواىل كما هو مبني باجلداول 00و 02والرسم البيانى رقم .00

 يذكر أن هذه السيادة الكثيفة لطحلب  Skeletonema costatumوهو نوع مرتبط بامللوثات قـد يعطـى مؤشـرا علـى
زيادة نسبية لكمية امللوثات الىت تلقى مبياه حبرية التمساح خاصة الصرف الزراعى والصحى وبالتاىل البد من تقليل

هذه املخلفات ومعاجلتها قدر االمكان قبل إلقائها مبياه البحرية.

 اهلائمات احليوانية

بلغ املتوسط الكلي للمحصول القائم للهائمات احليوانية يف حبرية التمساح خالل موسم الربيع لعام ( 2104مايو)

حوايل  008111كائن /مرت 3وقد وصلت أعلي قيمة عددية للهائمات احليوانية ( 368111كائن /م )3علي احملطة

الثالثة تليها احملطة الثامنة ( 328111كائن /م ، )3بينما بلغت أقل قيمة عددية علي احملطتني السادسة والثانية

عشرة بقيم  03111كائن /م 3و 013111كائن /م 3علي التوايل .
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ً
لقد مت التعرف علي  33نوعا من اهلائمات احليوانية خالل هذا املوسم تنتمي إيل مثاني جمموعات هي كما يلي-:
ً
 -0األوليات  aorororPاشتملت علي ثالثة أنواع من اجلرسيات ونوعا من املثقبات  aroPimimaroPونوع من اهلدبيات
ً
مكونني مجيعا.%0,6
 -2جمموعة اجلوفمعويات  aimaPomPومتثلت بامليدوسات من جنس  Phailidiumبنسبة ضئيلة ال تتعدي ال%1,1
وتركزت احملطة الثانية.

 -3جمموعة احللقيات  aiiremaPمتثلت بثالثة أنواع من يرقات الديدان عديدة األشواك ePorPr ereahcPror
بنسبة%0،6

 -4العجليات الدوارة  Rotifersمتثلت بتسعة أنواع من هائمات املياه العذبة والبحرية كان أكثرها النوع البحري
ً
 eemhPomemB soPhcmrirBيف البحرية حبوايل 0111كائن/م ³مكونا  %28.6من جمموع العجليات الدوارة وقد تركزت

يف معظمها علي احملطة الثانية أما باقي األنواع فقد تركزت علي احملطتني احلادية عشرة والثانيةعشرة بينما

كونت العجليات الدوارة يف جمملها  %01.0من جمموع اهلائمات احليوانية .

 -1املفصليات aoocoreraBمتثلت يف البحرية ميجموعتي القشريات Crustaceaو Iاحلشرات  aiBrhoPوكانت السيادة
ً
للقشريات التي متثلت ب 07نوعا و كونت النسبة األكرب ( )%18.3وكانت النسبة األكربجملموعة القشريات جمدافية
األرجل مكونة حوايل  % 14والتي ساد منها الريقات ونوع  iPiP amocriPاللذين كونا  %22و % 08.1علي التوايل
من جمموع اهلائمات احليوانية يف البحرية أما جمموعة احلشرات فتمثلت

بنسبة ضئيلة حوايل (%1,4جدول )0وظهرت علي احملطة اخلامسة فقط .

يف الريقات ePorPr hcmoririma

 -6الرخويات  areerBhPمتثلت يف يرقات الرخويات صفائحية اخلياشيم وظهرت علي معظم احملطات بنسبة %8,0
وبنسبة أقل الرخويات جناحية األرجل  Pteropod shellsمن نوع

بنسبة .%0.0

 Limacina inflataويرقات البطنقدميات

 -7الذيلحبليات  torhcroaPoaظهرت بنسبة  %4.3ومتثلت يف amriP miorBomiPemB
 aPeePمن الذيلحبليات اجلالسة  sesileمقطوعة الذيل (.)ahreP

 aBhmamPi ePorPr raو ال

 -8الشوكفكيات acProroiPocPومتثلت يف نوع واحد هو  miaePoP aPomooPبنسبة ضئيلة()%1.14وظهر ت فقط علي
احملطة الثالثة.

 احليوانات القاعية

من خالل الفحص الدقيق لالفقاريات القاعية املوجودة فى حبرية التمساح فى موسم الصـيف  2104،قـد مت التعـرف علـي

( )31نوعا ينتمى إىل اجملموعات الرئيسية التالية وهى:
Polychaeta (Sedentaria , Errantia ) & Mollusca ( Bivalvia , Gastropoda ) & Crustacea
(Decapoda) , Echinodermata and Cephalochordata .
 -0شعبة الديدان عديدات األشواك و متثلت ب 02نوعا -:
 1 أنواع Errantia

 (7 أنواع ) Sedentaria

 -2شعبة الرخويات ومتثلت ب00نوعا -:
 01 أنواع Bivalvia
 نوعا Gastropoda
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& Pripulida

 -3شعيبة القشريات ومتثلت 4أنواع فقط -:
 4 أنواع Decapoda

 - 4نوعا من Echinodermata

 -1أما شعيبة راس حبليات فتمثلت بنوع واحد أيضا

 النباتات املائية

مت تسجيل  4اجناس من الطحالب يف حبريه التمساح تنتمي للطحالـب اخلضـراء و الطحالـب احلمـراء .مل يسـجل اي
طحالب بنيه كما مل يسجل اي حشائش حبريه .مل يـتم العثـور علـى الطحالـب البنيـه او احلشـائش البحريـه نتيجـه

الظروف البيئيه املتدنيه للبحريه الذي يتمثل يف امللوثات العضويه و الغري عضـويه و حركـه املالحـه البحريـه التـي
تؤدي اىل اضطراب احلياه البحريه .حيث تتواجـد النباتـات السـابق ذكرهـا يف بيئـات قليلـة التلـوث او خاليـه مـن

التلوث نسبيا .امللوثات الزراعيه و الصـناعيه و الصـحيه تـؤدي اىل خلـل يف التـوازن الطبيعـي جملتمعـات النباتـات
املائيه وحيث ان الطحالب البنيه و احلشائش البحريه حتتاج اىل بيئه مائيه نقيه نسبيا فنجـد انهـا تقـل او يتفـي و

حتل حملها الطحاب اخلضراء االنتهازيه التي تتميز بقدرتها على حتمل التلوث و األنتشار السريع عن طريـق التكـاثر

اخلضري و اجلنسي مثل طحلبي  Ulvaو(Pedersen & Borum 1996, Cruiel et al. 2004) Cladophora

نوعية الرواســـب

مت مجع عينات الرواسب القاعية من نفس املواقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية بغرض إجراء التحاليل

والقياسات التالية طبقا للطرق القياسية لكل منها :-

احملتوى العضوي

الكربون العضوي يف الرسوبيات احلديثة لبحـرية التمسـاح تـراوح بـني اعلـي قيمـة  ، % 6.53واقـل قيمـة  ، % 0.09مـع

متوسط قدرة  .% 1.29بينما سجل احملتـوى العضـوي اعلـي قيمـة  ، % 11.23واقـل قيمـة  ، % 0.15مـع متوسـط قـدرة
2.21%.
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  ، % 74.14واقل قيمة  ، % 20.47مبتوسط قدره . % 39.51

الفوسفور الغري عضوى

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

(1055ميكروجرام/جرام) وأقل قيمة ( 87ميكروجرام/جرام)  ،مبتوسط عام يف البحرية  367ميكروجرام/جرام.

الفوسفور العضوى
ُ
أوضحت النتائج أن أعلى قيمة من الفوسفور العضوي قد سجلت ( 128ميكروجرام/جرام)  ،بينما كانت أقل قيمة (9
ميكروجرام/جرام)  ،مبتوسط عام يف البحرية  69ميكروجرام/جرام.
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الفسفور الكلي
ُ
أوضــحت النتــائج أن توزيــع الفوســفور الكلــي يف رســوبيات البحــرية غــري متشــابه حيــث ســجلت أعلــى قيمــة
ُ
(1265ميكروجـــرام/جـــرام)  ،بينمـــا ســـجلت أقـــل قيمـــة ( 115ميكروجـــرام/جـــرام)  ،مبتوســـط عـــام يف البحـــرية
442ميكروجرام/جرام.

النيرتوجني الكلى
ُ
توضح نتائج النيرتوچني الكلي يف رسوبيات حبرية التمساح أن له توزيع غري منتظم داخل البحرية وقد سجلت أعلى
ُ
قيمة ( )% 3.76ا بينما سجلت أقل قيمة ( ، )% 0.23مبتوسط عام يف البحرية .% 0.62

كربيتيد اهليدروجني

تراوح تركيزات الكربيتيدات يف رواسب حبرية التمساح بني ( 04.18ميكروجرام /جم و  241.22ميكروجرام /جم ) ،

مبتوسط عام يف البحرية  60.00ميكروجرام /جم.
العناصر الثقيلة

 -يرتاوح تركيز احلديد بني ( 3411 – 3011ميكروجرام/جرام) مبتوسط قدره ( 3211ميكروجرام/جرام).

 يرتاوح تركيز املنجنيز بني ( 070.7 – 74.0ميكروجرام/جرام) مبتوسط عام ( 003.6ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز الزنك بني ( 38 – 7.4ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 08.8ميكروجرام/جرام).

 يرتاوح تركيز النحاس بني ( 38.2 –4ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 03.8ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز النيكل بني (32 – 4.8ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 02.2ميكروجرام/جرام).

 -يرتاوح تركيز الكروم بني (34.7 – 02.4ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 20ميكروجرام/جرام).

 يرتاوح تركيز الرصاص بني ( 10 – 0.0ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 21.7ميكروجرام/جرام). يرتاوح تركيز الكادميوم بني ( 0 – 1.3ميكروجرام/جرام) مبتوسط ( 1.1ميكروجرام/جرام). -يرتاوح تركيز الزئبق بني ( 01.4 – 3نانوجرام/جرام) مبتوسط ( 1.3نانوجرام/جرام).

املبيدات ) (TPومركبات ثنائى الفينيل متعددة الكلور )(PCBs

تراوحت جمموع تركيزات مركبات ) (PCBsبني ( 1.0 – 1.0نانوجرام/جرام) مبتوسط عام للرواسب (3.0

نانوجرام/جرم) ،وتراوحت تركيزات املبيدات الكلية ) (TPمابني ( 2 – 1.3نانوجرام/جرام) مبتوسط عام (0
نانوجرام/جرام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكربونات البرتولية

تراوح متوسطات الرتكيز الكلى للمواد اهليدروكربونية ذات األصل البرتوىل مابني  1.14ميكروجرام/جرام إىل 0.04
ميكروجرام/جرام  ،مبتوسط كلى  1.17ميكروجرام/جرام.
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