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ملخص
نتائج الرحلة احلقلية الثالثة " فرباير " 4102
لربنامج الرصد البيئى للبحريات املصرية
" حبرية قارون"
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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 ةةؤثي

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 املةؤثية عليهةا
فى األوقات و األماكن املختلفة بغيض وضع بيناممل قةومى للحةد مةن تة ثري هةله امللوثةات ووقةف التةدهور املسةتمي
للبحريات ووضع اخلطد املستقبلية حلماةتها وحل مشاكلها وتنميتها املستدامة.

وصف البحرية:

حبرية قاروا هي ثالث أكرب البحريات يف مجهورةة مرصي العيبية وتعترب من أقدم البحريات الطبيعية يف العامل
مي ن اعتبار حبرية

ومتثل اخلزاا اليئيسي ملياه الرصيف الزراعي لألراضي املنزرعة يف حمافظة الفيوم وبلل
ً
ً
قاروا مفتار التنمية واليقي حملافظة الفيوم حيث تلعب دورا رئيسيا يف كمية األراضي املنزرعة باملنطقة .وتقع

حبرية قاروا يف منخفض الفيوم اللي ةوجد يف الرصحياء الغيبية على بعد مائة وثالثة كيلو مل جنو ري
ً
ً
القاهية وتبلغ مساحتها حوايل  05ألف فداا وةلاور عمقها ما بني مخسة أمتار شيقةا نىل أثني عشي ملا
ً
ً
ريبةا ومنسو سطح املياه فيها  50م وتلاور نسبة امللوحة فيها  20-23جم/لل .وتعد حبرية قاروا جزءا من
حبرية مورة

القدمية التي زارها املؤرخ هريودوت عام أربعمائة ومخسني قبل امليالد .وتوجد يف حبرية قاروا

جزةية تعيف بالقيا اللهبي.

متت عملية اليصد من خالل ( )05نقاط موزعة لتشمل مساحة البحرية

احملطة
0

وصف املوقع
أمام مرصيف البط
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أمام األوبيج
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أقرصى مشال شيق البحرية
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أمام لساا أبو نعمة

0

خور معيوف (وسد البحرية)

6

مشال جزةية القيا(وسد البحرية)

7

أمام مرصيف الوادى

8

أمام قيةة مرصي للتعمري

9

ري

05

مالحة ميزار (أقرصى ري
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البحرية
البحرية)

نوعية امليةةةةاه

 اخلواص اهليدروكيميائية ملياه البحرية
درجة احلةيارة -:

تياوحت درجة حيارة مياه حبرية قاروا بني ( 07.05 – 00.75درجة م وةة) مبتوسةد عةام يف البحةرية (06.29

درجة م وةة).

الشفافية -:

تياوحت شفافية املياه ببحرية قاروا بني ( 055 - 55سم) مبتوسد عام يف البحرية ( 90.0سم).

امللوحة -:

تياوحت درجة امللوحة مبياه حبرية قاروا بني ( 25.03 – 39.89جم  /لل ) مبتوسد عام يف البحرية ( 22.00جم

 /لل ).

درجة التوصيل ال هيبي -:

تياور درجة التوصيل ال هيبي ملياه حبرية قاروا بني ( 50.65 – 27.85مللةي سةيمن/سةم) مبتوسةد عةام يف

البحرية ( 55.70مللي سيمن/سم).

األس االةدروجيني -:

أوضحت الدراسة أا مياه البحرية تقع يف اجلانب القلوي وتياوحةت قةيم تيكيةز أةةوا اهليةدروجني مليةاه

البحرية بني ( )9.03 – 8.56مبتوسد عام يف البحرية .8.78

األكسجني اللائب -:

أوضحت النتائمل تفاوت تيكيز األكسچني اللائب تفاوتا بسيطا بني القطاعات املختلفة للبحرية حيةث تةياور

بني (  35.35-0.05مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 03.50مليجيام/لل).

ً
األكسيجني املستهل حيوةا (-: )BOD

ً
أوضحت الدراسة تياور قيم األكسچني املستهل حيوةةا بةني ( 07.25 – 3.85مليجةيام/لةل) مبتوسةد عةام يف

البحرية  9.33مليجيام/لل.

ً
األكسچني املستهل كيميائيا (-: )COD

تياوحت قيم األكسيجني املستهل كيميائيا بني ( 08.68 – 59.09مليجيام/لل) مبتوسد عةام يف البحةرية (

 00.05مليجيام/لل).

ال ربةتيدات -:

ً

أوضحت الدراسة عدم تسجيل أي وجود لل ربةتيدات يف مياه البحرية نتيجة لزةادة تيكيز األكسچني

اللائب يف مياه البحرية طوال العام.

ال لورفيل-أ  ،املواد العالقة ال لية -:

 تياور قيم ال لوروفيل -أ ( 385.55 – 33.58مي يو جيام  /للكلوروفيل ) مبتوسد عام للبحرية
72.70مي يو جيام  /للكلوروفيل.

 بالنسبة للمواد العالقة فقد تياوحت بني (  073 – 036مليجيام/لل مبتوسد عام  050.6مليجيام/لل.
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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  -النيلوجني ال لى).


تياور تيكيز األمونيا بني ( 0.092 – 5.502مي يوجيام /لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 5.255مي يوجيام

/لل).
تيكيز

النيلةتات



تياور



تياور تيكيز النلات بني ( 5.575 – 5.507مي يوجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية (5.050

(3.35مي يوجيام/لل).

بني

(ND

– 06.75

مي يوجيام/لل)

مبتوسد

عام

يف

البحرية

مي يوجيام/لل).


تياور تيكيز النيلوچني ال لي بني ( 5 – 3.88مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 2.28مليجيام/لل).

الفةوسةفور ( الفوسفات الفعال وال لى) -:


تةةياور تيكيةةز األورثوفوسةةفات بةةني ( 03.05 –3.35مي يوجةةيام/لةةل) مبتوسةةد عةةام يف البحةةرية (0.29
مي يوجيام/لل).



تةةياور تيكيةةز الفسةةفور ال لةةي بةةني ( 377.9 – 005.0مي يوجةةيام/ل ةل) مبتوسةةد عةةام يف البحةةرية (087.9
مي يوجيام/لل).

السلي ات الفعالة -:

تياور تيكيز السيلي ات بني ( 2.27 – 0.52مليجيام/لل) مبتوسد عام يف البحرية ( 3.32مليجيام/لل).

الفلزات الثقيلة:










تياور تيكيز احلدةد ما بني ( 309.2 – 60.6مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (050.30مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز املنجنيز ما بني ( 26.55 –0.08مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 08.03مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز النحاس ما بني ( 7.95 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 2.95مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزن ما بني ( 20.35 – 7.06مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 08.05مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز ال يوم ما بني ( 22.65 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 35.33مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز الني ل ما بني ( 08.23 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 2.57مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز ال ادميوم ما بني ( 3.58 – NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 0.035مي يوجيام/لل).
تياور تيكيز اليصاص ما بني( 87.5 – 59.03مي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية (69.09مي يوجيام/لل).

تياور تيكيز الزئبق ما بني ( 5.605- NDمي يوجيام/لل) مبتوسد عام للبحرية ( 5.087مي يوجيام/لل).

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

تياور جمموع تيكيزات ميكبات فينيل متعددة ال لور ( )PCBsوتيكيزات ميكبات املبيدات ال لية ( )TPمابني

( 8.58 – 0.80نانوجيام/لل) مبتوسد  0.05نانوجيام/لل 05.22 – 5.70( ،نانوجيام/لل) مبتوسد 3.98

نانوجيام/لل بعينات مياه حبرية قاروا على اللتيب.

اهليدروكيبونات البلولية ال لية -:
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تياور متوسد اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ال لية مابني ( 3.83 – 5.05مي يوجيام/لل) مبتوسد كلى

 5.90مي يوجيام/لل.

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

أوضحت النتائمل أا العدد االحتماىل للب لةا الدالة على التلوث مبخلفات الرصيف الرصحى فةى ميةاه حبةرية قةاروا

تياوحت بني 305 52 – 29 ، 205 56 - 305 5و 205 00 -305 00خلية  055 /سم 2ل ل مةن ب لةةا القولةوا
ال لية والربازةة والسبحيات الربازةة على التواىل .ومن املالحظ أا احملطة رقم  ( 0أمام مرصيف البط ) واحملطة رقم

( 7أمام مرصيف الوادى) سجال أعلى األعداد للب لةا الدالة على التلوث بالنسبة للبحرية وذل ةيجع اىل ت ثيهمةا
مبياه الرصيف الرصيف الزراعى ملرصيفى البط

والوادى وماحتملة من خملفات الرصيف الرصحى.

وعند تطبيق معاةري اجلودة للمياه فاا أعداد الب لةا الدالة على التلةوث مبيةاه حبةرية قةاروا زادت عةن احلةدود

املسمور بها ،فيما عدا احملطة رقم ( 05مالحة ميزار -أقرصى ري
(البط

البحرية) ،وذل لبعةد هةلا املوقةع عةن املرصةارف

والوادى) والىت تعترب املرصدر اليئيسى للتلوث بالبحرية ،ومن املالحظ زةادة أعداد السبحيات الربازةة عن

أعداد ب لةا القولوا الربازةة وذل لقدرتها على حتمل امللوحة العاليةة ،وكةلل

والوادى زادت عن احلدود املسمور برصيفها فى البحريات.

وجةد أا ميةاه مرصةيفى الةبط

اهلائمات

اهلائمةات النباتيةة

أسفيت النتائمل عن تعيةف  37نوع من العوالق النباتية ببحرية قاروا خةالل فرباةةي  3505و التةي تنتمةى نىل

سبعة عائالت أساسية ( 00نوعا من الدةاتومات و 0أنواع من اخلضياء املزرقة و  2أنواع مةن الطحالةب اخلضةياء و 3

انواع من الطحالب اللهبية و  2نوع من السوطيات و  3نوع من الالةوجلينوفيسى و ال يةبتوفيسي  0نوع) .

أظهيت نتائمل توزةعات العد ال لى للعوالق النباتية أا أقرصى كثافة لةه سةجلت يف احملطةة رقةم ( 0أمةام مرصةيف

البط ) حيث بلغت  505 0565خلية/لل ،ثم تناقص نىل أدنى كثافة هلا يف احملطة رقم ( 7أمام مرصيف الةوادى)

بقيمة  505 80خلية/لل .أما عن التوزةع اجلغيايف للعوالق النباتية فقد كاا اجلانب الشيقي للبحرية هو األعلى
كثافة للعوالق النباتية متمثال يف احملطة رقم ( 0أمام مرصيف البط ) أما عن اجلانب الغيبةي للبحةرية فقةد كةاا

هناك شبة جتان

بني تل احملطات يف اخنفاض كثافتها وصةوال ددنةي مسةتوةاتها كثافةة يف احملطةة رقةم ( 7أمةام

مرصيف الوادى) مع مالحظة اا احملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادى) كانةت اقةل كثافةة مةن احملطةات امليصةودة يف

ري

البحرية.

أظهيت نتائمل الفحص املعملي أا أكثةي جمموعةات العوالةق النباتيةة كثافةة مثلةت يف السةوطيات وكانةت هةله

اجملموعة تقل كلما اجتهنا حنو الغي

وكاا من املالحظ ارتفاع كثافة الدةاتومات ل ن بنسبة اقةل مةن السةوطيات.

كما أوضحت النتائمل السيادة املطلقة لة (السوطيات) على باقي اجملموعات م ونة نسبة  %79.9من اجملموع ال لةى

للعوالق النباتية بنسبه تلاور بني  % 05.2باحملطة رقم ( 05مالحة ميزار (أقرصى ري

البحرية) و  % 89.6باحملطةة

رقم ( 0أمام مرصيف البط ) على التوايل .ولوحظ ازدهار هله األنواع باملنطقة الشيقية من البحرية.

وأوضحت النتائمل السيادة املطلقة هللا النوع من هله اجملموعة Prorocentrum micans :وأظهيت النتةائمل أنةه

اكثي االنواع كثافة م ونة نسبة قدرها  %90.0من امجايل العد ال لي للسوطيات كما مت رصده برصورة كبريه جةدا

يف احملطة رقم ( 0أمام مرصيف البط ) يف اجلزء الشيقي من البحرية .
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جاءت الدةاتومات يف امليكز الثاني من حيث زةةادة ال ثافةة م ونةة نسةبة قةدرها  %6.6مةن امجةايل العةد ال لةى

للعوالق النباتية وقد مت رصد  2انواع سائدة من هله اجملموعة واحتفظت احملطة رقةم ( 05مالحةة ميةزار (أقرصةى
ري

البحرية) ب كرب كثافة  505 50خلية/لةل مةن هةله االنةواع بنسةبة  % 09.0مةن نمجةايل العةد ال لةي هلةله

اجملموعةةة كمةةا أوضةةحت النتةةائمل سةةيادة االنةةواع التاليةةة Cyclotella glomerata :و  Nitizschia frustulumو
. Nitizschia palea

وأظهيت النتائمل أا ( )Nitizschia paleaاكثي انواع هله اجملموعةة كثافةة م ونةا نسةبة  %30.0مةن امجةايل العةد
ال لي للدةاتومات كما مت رصده ب عداد كبريه يف احملطة ( 8أمام قيةة مرصي للتعمري) .كما أظهيت نتائمل الفحةص

املعملةةى اا ( )Cyclotella glomerataكانةةت أكثةةي األنةةواع انتشةةارا باحملطةةات املختةةارة خةةالل تل ة املوسةةم .واا

( )Nitizschia frustulumكاا اقل انتشارا واقل كثافة من سابقة م ونا نسبة قدرها  %03.8من امجايل العد ال لي
هلله اجملموعة.

ش لت الطحالب اخلضياء املزرقة نسبة قدرها  %2.3من اجملموع ال لى للعوالق النباتية و مثلت هله اجملموعةة بةة

 3نوع (  Eucapsis minutaبنسبه  %06.0و  Lyngbya limneticaبنسبه  .)%36.0وكاا هلاا النوعاا هما األكثةي
كثافة باحملطات املختارة خالل تل املوسم .كما سجلت اعلي كثافة لل يةبتوفيسةي باحملطةة رقةم ( 0أمةام مرصةيف

البط ) بنسبة  % 05من نمجايل العد ال لي هلله اجملموعة .أما عن جمموعة الطحالب اخلضياء و االةوجلينية فقةد
ظهيت برصورة رري منتظمة و ش لت نسبه ض يلة جدا من امجاىل ال ثافة ال لية للعوالق النباتية

اهلائمات احليوانية

ت ونت اهلوائم احليوانية فى حبرية قاروا خالل فرصل فرباةي أساسا من جمموعة  Rotiferaبإلضافة نىل أنةواع مةن

جمموعة  Copepodaو  Protozoaنىل جانب بعض ةيقات جمموعات .polychetea , Mollusca

بلغ متوسد كثافة اهلوائم احليوانية خالل فرصل فرباةي فى حبرية قاروا  073555كائن/م .2وكانت أعلةى كثافةة
للهوائم احليوانية خالل الدراسة فى احملطة ( 6وسد البحرية) حيث سجلت  798555كائن/م 2بينما سجلت باقى
احملطات كثافات متقاربة وكانت أدنى كثافة  55555كائن/م 2فى احملطة رقم.2

احليوانات القاعيةة

مت رصد مثانية عشي نوعا من الالفقارةات القاعية ببحرية قةاروا ( 0جوفمعوةةات و 6مفرصةلية األرجةل و  5دةةداا

حلقية و  7رخوةات) خالل هلا املوسم .وقد أظهيت النتائمل التباةن الواضح يف كثافة الالفقارةات القاعية ببحةرية
قاروا خالل املوسم احلايل .سجلت أعلى كثافة وقدرها  2265كائن/م 3باحملطة رقم( 7أمام مرصيف الوادى) بينمةا
كانت احملطة رقم ( 0أمام مرصيف البط ) هي األفقي بهله احليوانات (متوسد  55كائن/م.)3

سادت مفرصلية اليجل باقي اجملموعات م ونة  %20.9من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بينما جاءت يف امليكةز
الثاني والثالث كةل مةن الدةةداا احللقيةة و اليخوةةات م ونةا نسةبة قةدرها  20.2و %35.0مةن اجملمةوع ال لةي

لالفقارةات القاعية على التوايل بينما مثلت اجلوفمعوةةات نسةبة قةدرها  % 8.7مةن اجملمةوع ال لةي لالفقارةةات

القاعية

كونت مفرصلية األرجل ممثال

املوسم .أزدهي نوع

 6أنواع حوايل  %20.9من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بةالبحرية خةالل تلة

باحملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادى) و عانةت احملطةات  0و 3و  5و

سوي باحملطة رقةم ( 0خةور معيةوف

 6و  9من اختفاء كل األنواع بينما مل ةتم رصد نوع
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علةى احملطةة رقةم ( 05مالحةة ميةزار أقرصةى رةي

وسد البحرية) وأقترصي ظهةور نةوع
البحرية )

كونت الدةداا احللقية ممثال ب ربعة أنواع حوايل  %20.2من اجملموع ال لي لالفقارةات القاعية بالبحرية خالل تل

املوسةم و كةاا نةوعي

همةا األكثةي انتشةارا بةالبحرية و

و

رصدت أعلي كثافة هلما باحملطة رقم ( 7أمام مرصيف الوادى).

سجل سبعة أنواع من اليخوةات ببحرية قاروا خالل هلا املوسم م ونا  %35.0مةن اجملمةوع ال لةي لالفقارةةات و

كاا نوعي

هما األكثي انتشارا بالبحرية و رصدت أعلةي كثافةة

و

للنوع ألول مبحطة رقم ( 0خور معيوف وسد البحرية) بينما كانت كثافة النوع الثاني هي األعلى باحملطة رقم 7

(أمام مرصيف الوادى).

النباتات املائية

تعترب منطقة حبرية قاروا ذات رطاء نباتي متناثي جدا يف البي ات الرصحياوةة حول البحرية ،حيث ةقترصي نىل

حد كبري مبنطقة جبل قطيانى أو مبناطق ال ثباا اليملية القيةبة من شاطئ البحرية.

ةت وا الغطاء النباتي بالقي

مع وجود كثافة من النوع

من البحرية من األنواع

 .وفى املناطق الزراعية حول البحرية هناك جبانب الغطاء

الطبيعي امل وا من بعض جانب األنواع الربةة هناك تنوع كبري من النباتات املائية او اليطبة مثل

وفى املناطق املتامخة هلا ةتواجد ب ثية وةنتشي االنواع

التالية:

النامية بالقي

كما تعترب جمتمعات الشناا

من شاطىء البحرية من أهم

واكثي االنواع انتشار حول حبرية قاروا وخاصة فى اجلزء اجلنوبى الغيبى للبحرية.

فى املناطق الزراعية حول البحرية هناك جبانب الغطاء الطبيعي امل وا من بعض جانب األنواع الربةة هناك تنوع

كبري من النباتات املائية أو اليطبة مثل

حيث ةعترب احلجنة هو النوع السائد ذو االنتشار الواسع باملنطقة وفى املناطق املتامخة لتل املناطق الزراعية

ةنمو ب ثية وةنتشي االنواع التالية ميافقة لالنواع السابقة مثل

نوعية اليواسةةةب
مت مجع عينات اليواسب القاعية من نف

املواقع الىت مت مجع عينات املياه من البحرية بغيض نجياء التحاليل

والقياسات التالية طبقا للطيق القياسية ل ل منها -:

احملتوى العضوي

تياور تيكيز ال يبوا العضوي يف اليسوبيات احلدةثة للبحرية بني اعلي قيمة  ، % 8.39و اقل قيمة  %0.66مع

متوسد قدرة  ، .%5.00بينما سجل احملتوى العضوي اعلي قيمة  ، %05.39و اقل قيمة  %3.86مع متوسد قدرة

.% 7.0

احملتوى املائي
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ةعترب احملتوي املائي لليسوبيات من أهم العوامل املؤثية يف العمليات ال يميائية و الفيزةائية و البيولوجية

التي تؤثي علي اليسوبيات يف النظام البي ي وبدراسة احملتوي املائي املطلق ليسوبيات القاع احلدةثة أوضحت
النتائمل أا اعلي قيمة  ، %70.07واقل قيمة  %20.55مبتوسد قدره .% 65.07

الفوسفور الغري عضوى

أوضحت النتائمل أا تيكيزات الفوسفور املتار أو الغري عضوي يف رسوبيات البحرية ةلاور بني أعلى قيمة (76.06

مي يوجيام/جيام) و أقل قيمة ( 078.36مي يوجيام/جيام) .مبتوسد عام يف البحرية  002.0مي يوجيام/جيام.

الفوسفور العضوى

ُ
أوضحت النتائمل أا أعلى قيمة من الفوسفور العضوي قد سةجلت (230.27مي يوجةيام/جةيام)  ،بينمةا كانةت أقةل

قيمة (097.68مي يوجيام/جيام)  ،مبتوسد عام يف البحرية  350.7مي يوجيام/جيام.

الفسفور ال لي

أوضحت النتائمل تيكيز الفوسفور ال لي يف رسوبيات البحرية تياور بني أعلى قيمة ( 599.62مي يوجيام/جيام)

بينما كانت أقل قيمة (370.85مي يوجيام/جيام)  ،مبتوسد عام يف البحرية  205.8مي يوجيام/جيام .

النيلوجني ال لى

ُ
توضح نتائمل النيلوچني ال لي يف رسوبيات البحرية أا له توزةع رةري منةتظم داخةل البحريةوقةد سةجلت أعلةى
ُ
قيمة ( 0706مي يوجيام/جيام) ؛ بينما سجلت أقل قيمة ( 0003مي يوجةيام/جةيام)  ،مبتوسةد عةام يف البحةرية
 836مي يوجيام/جيام .

كربةتيد اهليدروجني

تياور تيكيزات ال ربةتيدات يف رواسب البحرية بني ( 63 - 55مي يوجةيام /جةم ) ،مبتوسةد عةام للبحةرية قةدره

 05.5مي يوجيام /جم.

العناصي الثقيلة

 -ةلاور تيكيز احلدةد بني ( 35.3 6.79مليجيام /جيام) مبتوسد قدره ( 02.88مليجيام /جيام).

 ةلاور تيكيز املنجنيز بني ( 293.55 – 095.99مي يوجيام/جيام) مبتوسد عام ( 383.95مي يوجيام/جيام). -ةلاور تيكيز الزن بني ( 50.75 – 00.2مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 36.06مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز النحاس بني ( 35.69 – 0.0مي يوجيام/جيام) مبتوسد (02.83مي يوجيام/جيام).

 ةلاور تيكيز ال يوم بني ( 58.50 – 33.90مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 27.55مي يوجيام/جيام). -ةلاور تيكيز الني ل بني ( 25.00 – 9.20مي يوجيام/جيام) مبتوسد (09.50مي يوجيام/جيام).

 -ةلاور تيكيز اليصاص بني ( 35.5 – 02.00مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 07.50مي يوجيام/جيام).

 ةلاور تيكيز ال ادميوم بني ( 5.20 – 5.55مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 5.093مي يوجيام/جيام).-

ةلاور تيكيز الزئبق بني ( 5.563 – 5.55مي يوجيام/جيام) مبتوسد ( 5.525مي يوجيام/جيام).

املبيدات ) (TPوميكبات ثنائى الفينيل متعددة ال لور )(PCBs

تياوحت جمموع تيكيزات ميكبات ثنائى الفينيةل متعةددة ال لةور ( )PCBsبةني ( 5.3 – 5.56نةانوجيام/جةيام)

مبتوسد عام لليواسب البحرية ( 5.030نانوجيام/جيم) ،وتياوحت تيكيزات املبيدات ال لية ( )TPمابني (– 5.509

 5.576نانوجيام/جيام) مبتوسد عام ( 5.555نانوجيام/جيام) بعينات رواسب البحرية.

اهليدروكيبونات البلولية
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تياور متوسطات اللكيز ال لى للمواد اهليدروكيبونية ذات األصل البلوىل مابني  5.08 – 5.50مي يوجيام/جيام ،
مبتوسد كلى  5.59مي يوجيام/جيام.

9

