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  المؤتمر الثاني لعلوم البيئة
  2015، ديسمبر 17- 15

  ليبيــا –زليتن 

  تنظيم:

                                                      
  الجامعة األسمرية اإلسالمية                   كلية الموارد البحرية

  

  برعاية:

����������������������������
  الشركة الليبية للحديد والصلب                   بلديــة زليتــن                    

  
  

 للمقاوالتشركة االتحاد العربي 
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  مجلد أبحاث المؤتمر الثاني لعلوم البيئة

  2015، ديسمبر 15-17

  جميع األبحاث العلمية ُمحّكمة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2015  .كلية الموارد البحرية، الجامعة األسمرية اإلسالمية  

  مجيع حقوق الطبع والنشر حمفوظة. 
  وبأي وسيلة سواء كانت إلكرتونية أو آلية مبا يف ذلك التصوير والتسجيلال يسمح بإعادة طبع أي جزء من الد أو نسخه بأي شكل 

جيوز استخدام مايرد يف هذه الة شرط  أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو إستعادا بدون احلصول على موافقة كتابية من الناشر.

  اإلشارة إىل مصدره
ثار من الغري لون عن مجيع القضايا والدعاوى املتعلقة حبقوق النشر وامللكية الفكرية اليت قد تُ مسؤو  حباث العلميةما أن الباحثني مقدمي األك

  .لناشر، وهم ملزمون بتحمل كافة التبعات القانونية املرتتبة باخلصوص دون أدىن مسئولية لالناشرضد 
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  المؤتمر الثاني لعلوم البيئةكتاب ابحاث لجان إعداد  

  اللجنة التحضيرية:
  الجامعة األسمرية اإلسالمية                  (رئيس اللجنة)      د. مصطفى الهادي الشريف  

  الجامعة األسمرية اإلسالمية       د. خيري الهادي إغويلة
  الجامعة األسمرية اإلسالمية       (المقرر)                أ. محمد على أبورقيبة 

  تــــــــــــسمنالشركة األهلية لإل  أ. إمحمد محمد البربار           
  الجامعة األسمرية اإلسالمية       أ. عمر علي الفرجاني             

  

  

  اللجنة العلمية:

  هـــا              ــــــــــــــــــــجامعة سب     (رئيس اللجنة)         .د. عبدالسالم محمد المثناني أ
  الجامعة األسمرية اإلسالمية            (المقرر)                د. علي يوسف عكاشة      

  هـــا     ـــــــــــــــــــجامعة سب  د. محمد على السعيدي           
  معهد النفط الليبي  د. عبداهللا خليفة الهنشيري         
  األكاديمية الليبية       د. إبراهيم سالم شعبان              
  جامعة المرقــــب       د. رجب محمد أبوجناح            

  جامعة بنغــــازي  د. محمد سالم حمودة               
  جامعة الزاوية  د.محمود أبوعجيلة راشد

  

  

  اإلخراج والمراجعة النهائية:

  الجامعة األسمرية اإلسالمية       د. هشام جهاد إبراهيم             
  الجامعة األسمرية اإلسالمية       أ. حسين خليفة احشاد    
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  عضاء لجان التقييم العلميةأ
  

  االكاديمية الليبية  د. ابراهيم سالم شعبان

  جامعة طرابلس  د. ابراهيم علي المرهاق

  جامعة الزيتونة  د. ابراهيم عمر مادي

  جامعة المرقب  د. ابو بكر الزروق الشويرف

  جامعة سبها  د. ابوبكر محمد ابراهيم

  جامعة طرابلس  د. احمد ابراهيم خماج

  الهيئة العامة للبيئة  د. احمد البشير الماقوري

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. احمد العابد حمد محمد

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. احمد عثمان المجدوب

  جامعة المرقب  د. اسماعيل مختار اوحيده

  طرابلسجامعة   د. الطاهر ابراهيم  الثابتأ. 

  جامعة سبها  أ.د. المختار عمر عبدالكبير

  التقنيات الحيويةمركز بحوث   الهادي المبروك أبوقرين .د

  جامعة المرقب  صافار محمد د. الهاديأ. 

  جامعة مصراته  د. جمال صالح ياسين

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. جمال منصور زيد

  جامعة طرابلس  حسن أحمد المغربيد. أ.

  جامعة المرقب  ابو عربية حسيند. حسن أ.

  المؤسسة الوطنية للتعدين  أ.د. حسن علي حويل

  جامعة المرقب  د. حسن محمد الشريف

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. حسين علي عون

  معهد النفط الليبي  د. حكيمة احمد بن طالب

  جامعة المرقب  د. حمزة عبدالمجيد خلف اهللا

  جامعة المرقب  د. خالد احمد هرهور

  جامعة طرابلس  د. خالد سالم التائب

  جامعة المرقب  د. خالد محمد ابو شناف
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  أعضاء لجان التحِكيم:يتبع.... 
  

  

  جامعة مصراته  د. خالد محمد المدني

  معهد النفط الليبي  د. خليفة محمد عبد الناصر

  جامعة الزيتونة  د. خليل ابو القاسم محمد
  جامعة طرابلس  د. خيري محمد العماري

  جامعة المرقب  د. رجب امحمد ابو جناح

  جامعة الزيتونة  د. رفيق المبروك الحسناوي

  معهد النفط الليبي  د. سالم احمد عمر الجواشي

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. سامية حامد احمد

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. سليم علي كريبه

  جامعة مصراته  د. عبدالحميد سالم الحداد

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. عبدالرزاق درغام  ابوشعيشع

  جامعة سبها  أ.د. عبدالسالم المبروك عكاشة

  معهد النفط الليبي  د. عبداهللا خليفة الهنشيري

  جامعة سبها  عبداهللا عبد القادر الزروق د.

  جامعة سبها  د. عبداهللا محمد عبد اهللا

  جامعة المرقب  االقطعد. عبدالمجيد سالم 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. عبدالسالم محمد الحشاني

  جامعة سبها  عبدالسالم محمد المثناني د.أ.

  جامعة الزاوية  د. علي ابو صلوعة

 جامعة سبها  د. علي احسين بركه

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. علي يوسف عكاشة

  المرقبجامعة   د. عمر إبراهيم المنشاز

  جامعة الزاوية  د. عمر احمد  القايدي

  جامعة الزيتونة  د. عمر مسعود المرهاق

  جامعة طرابلس  د. فتحي جمعة الصغير

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  عبدالسالم التائب د. محسن

 الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. محفوظ علي التواتي

  الزاويةجامعة   أ.د. محمد ابوالقاسم ابوخشيم
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  أعضاء لجان التحِكيم:يتبع.... 
  

      جامعة مصراته  د. محمد احمد قزيط
      جامعة بنغازي  د. محمد الدراوي العائبأ.

      جامعة بنغازي  د. محمد سالم حمودة

      جامعة المرقب  د. محمد عبد الجليل محمد

      جامعة المرقب  محمد عبد السالم المشرقي د.أ.

     جامعة سبها  د. محمد علي السعيدي

    الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. محمد علي جبران

      جامعة المرقب  أ.د. محمد محمد ابو عبود

     جامعة الزاوية  د. محمود ابو عجيلة راشد

      جامعة طرابلس  د. محمود الفالح

      الليبي معهد النفط  د. محمود علي بن عيسىأ.

     األسمرية اإلسالميةالجامعة   د. محمود محمد بن مسعود

     جامعة سبها  د. مسعود علي ابو كليش

     الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. مصطفى الهادي الشريف

    جامعة سبها  د. مصطفى سليمان محمد

     الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. معتوق على عون

      جامعة المرقب  د. مفتاح محمد ابو جناح

     جامعة المرقب  د. ميالد محمد التمالي

     جامعة مصراته  لد. ميالد محمد الصُ أ.

      جامعة المرقب  د. ميلود محمد الصيد

     الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. نازك عمر الصديق

      جامعة الزاوية  .محمد الباشانورىد. 

     الجامعة األسمرية اإلسالمية  د. هشام جهاد ابراهيم

     االكاديمية الليبية  د. يخلف مسعود العمراني

     جامعة سبها  د. يوسف عبد اهللا الحداد

     الجامعة األسمرية اإلسالمية  أ.د. يوسف عبد اهللا بن نجي
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 الثاني لعلوم البيئة المؤتمروقائع جلسات برنامج 

)15/12/2015(  

                                   FIRST DAY (Morning)اليوم ا�ول (الفترة الصباحية)     

  تسجيل المشتركين وتوزيع البطاقات  8:30

10:00- 
 

  القاعة  

HALL )1(  

  ا�فتتــــــاح

11.30 -  

  

  القاعة 

 HALL )1(  

  ) بعنوان:1محاضرة عامة (

  يداتبتلوث بالمال

  محمد علي السعيديد. 
  

  مقرر الجلسة : أ. د. عبد الس!م المثناني            رئيس الجلسة : د. مصطفى الشريف   

  Coffee Breakاســـــتراحة            -12:15

  الساعة

TIME  

  HALL 1القاعة 

  

  الھادي ابو قريند.  رئيس الجلسة

 عمر القايديمقرر الجلسة: د. 

  HALL 2القاعة 

  

  د. محمد الفقيهرئيس الجلسة : 

  إبراھيمم شاھمقرر الجلسة : د. 

  HALL 3القاعة 

  

  بائعمحمد ال أ.د.رئيس الجلسة : 

  مقرر الجلسة : د. عبد الھادي البصير

12:40-  EP001 ET001 NR001 

13:00-  EP002 ET002 NR002 

13:20-  EP003 ET003 NR003 

13:40-  EP004 ET004 NR004 

  Lunch Timeفـــــترة الغــــــداء        

 

)15/12/2015(  

                                                         FIRST DAY (Evening) (الفترة المسائية)اليوم ا�ول 

  الساعة

TIME  

  HALL 1القاعة 

  

  أ.د. محمد المشرقي رئيس الجلسة:

 محمد الشريف مقرر الجلسة : د.

  HALL 2القاعة 

  

  عبدالس+م الحشانيرئيس الجلسة:د.  

  جمال زيد د.مقرر الجلسة : 

  HALL 3القاعة 

  

  ابراھيم العصاويد.  رئيس الجلسة :

مقرر الجلسة : د. محمد عيسى                                                                                        

15:00-  
الشركة الليبية للحديد محاضرة:

  والصلب وحماية البيئة

  فقيهد. محمد ال

  المناخيةمحاضرة: التغيرات 

   الھادي ابو قريند. 

  محاضرة: التلوث ا<شعاعي

  د. عمر القايدي

15:40-  EP005 ES001  NR005  

16:00-  EP006 ES002 NR006 

  Coffee Breakاســـــتراحة             -16:20

16:50-  EP007 ES003 NR007 

17:10-  EP008 ES004 NR008 

17:30-  EP009 ES005 NR009 
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)16/12/2015(  

                                   SECOND DAY (Morning) اليوم الثاني (الفترة الصباحية)
     

  HALL  1القاعة  

09:00- 

  القاعة 

  

 HALL )1(  

  ) بعنوان :2محاضرة عامة (

  التنوع الحيوي

  عبد الس:م المثنانيد. أ. 
  

  مقرر الجلسة : د. عبد هللا الھنشيري             رئيس الجلسة : د. محمد السعيدي              

  Coffee Breakاســـــتراحة                  -10:00

  الساعة

TIME  

  HALL 1القاعة 

  الطاھر الثابت د. أ. رئيس الجلسة :

 ساتيا بندراد. مقرر الجلسة : 

  HALL 2القاعة 

                                      احمد الماقوريرئيس الجلسة : د. 

  مقرر الجلسة : د. عمر المرھاق

  HALL 3القاعة 

                                                                                                            محمد رئيس الجلسة : د. خليل

  خالد ابو شنافمقرر الجلسة : د. 

10:30-  EP010 ET005 NR010 

10:50-  EP011 ET006 NR011 

11:10-  EP012 ET007 NR012 

11:30-  EP013 ET008 NR013 

11:50-  EP014 ET009 NR014 

12:10-  EP015 ET010 NR015 

12:30-  

  Coffee Breakاســـــتراحة            

  

  POSTERS SESSION عـــــرض المعلقــــات     

  محمود راشد، د. رجب ابو جناح)د.  محمد حمودة، (د.

  Lunch Timeفـــــترة الغـــــداء        

 

)16/12/2015(  

                                  SECOND DAY (Evening) اليوم الثاني (الفترة المسائية)

  الساعة

TIME  

  HALL 1القاعة 

  

  موسى عبدالحفيظ رئيس الجلسة: د.

  مقرر الجلسة : د. سالم الجواشي

  HALL 2القاعة 

  

  د. سالم السريتيرئيس الجلسة : 

  د. جمال ياسينمقرر الجلسة : 

  HALL 3القاعة 

  

رئيس الجلسة : د. محمد اوحيدة                                                                                                 
  مقرر الجلسة : د. مفتاح ابو جناح

15:00-  
  محاضرة : المخلفات الطبية

  د. الطاھر الثابتأ. 

  محاضرة: ملوثات المحاجر

                                      احمد الماقوري د.

والتنمية  محاضرة: ا<دارة البيئية
  المستدامة

  ساتيا بندراد. 

15:40-  EP016 ET011 ES006  

16:00-  EP017 ET012 ES007 

  Coffee Breakاســـــتراحة             -16:20

16:50-  EP018 ET013 ES008  

17:10-  EP019 ET014 ES009 

17:30-  EP020 ET015 ES010 
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)17/12/2015(  

                                        THIRD  DAY (Morning) اليوم الثالث (الفترة الصباحية)
  HALL  1القاعة  

09:00- 

 

  القاعة

HALL )1(  

  ) بعنوان:3محاضرة عامة (

  

  ا�ســـــــــــــــــ:م والبيئـــــــــــــة

  د. محمد اوحيدة
  

  مقرر الجلسة : د. علي عكاشة                          رئيس الجلسة : د. ابراھيم شعبان         

  Coffee Breakاســـــتراحة                  -10:00

  الساعة

TIME  

 HALL 1القاعة 

  

رئيس الجلسة: د. رفيق الحسناوي                                                                          
 خيري اغويلة مقرر الجلسة: د.

  HALL 2القاعة 

  

د. رمضان الضعيف                                                                        أ. رئيس الجلسة: 
  مقرر الجلسة: د. مصطفى زايد

  

10:30-  ET016 ES011    
10:50-  ET017 ES012   
11:10-  ET018 ES013   
11:30-  ET019 ES014    
11:50-  ET020 ES015   
12:10-  ET021  ES016    

12:30-  

  Coffee Breakاســـــتراحة            

  

  POSTERS SESSION عـــــرض المعلقــــات    

  محمود راشد، د. رجب ابو جناح)د.  محمد حمودة، (د.

  Lunch Timeفـــــترة الغــــــذاء        

  

 

)17/12/2015(  

                                           THIRD DAY (Evening) اليوم الثالث (الفترة المسائية)

  الساعة

TIME  

  HALL)  1القاعة  (

  
  مقرر الجلسة : أ. د. عبد الس�م المثناني             رئيس الجلسة : د. مصطفى الشريف    

15:00-  

  

  

 التوصياتو الجلسة الختامية      

      CLOSEING SESSION  
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  حماية البيئة في الشرائع السماوية، مع لمحة عن التشريعات الليبية المتعلقة بالبيئة

 د. محمد اوحيده

  األسمرية اإلسالمية كلية الدراسات اإلسالمية سبها/الجامعة ،قسم الدعوة ومقارنة األديان

  

  موضوع المحاضرة

 دور األديان يف محاية البيئة، وذلك من خالل حماولة اإلجابة عن األسئلة التالية:  حول اضرةموضوع احمليركز 

  أوال/ إىل أي حد تسهم األديان يف محاية البيئة؟

   محاية البيئة، وما مدى فاعلية الدور البشري يف محاية البيئة؟  ثانيا/ كيف ميكن توظيف العامل الديين يف

  ثالثا/ ماهي الضوابط الشرعية اليت تنظم تعامل اإلنسان مع البيئة؟

  المحاضرةمحاور 

مفهوم محاية البيئة يف الشرائع السماوية والبعد اإلسالمي لسلوكيات وتصرفات اإلنسان جتاه ناول دراسة اور احملاضرة تتحم

 ستلهام دور األديان عموما، واإلسالم بصورة مكثفة يف مسألة محاية البيئة، وذلك من خالل احملاور اآلتية:   ال؛ البيئة

أوال/ مفهوم محاية البيئة يف الشرائع السماوية، وسوف نتناول يف هذا احملور وبشكل مقتضب موقف الشرائع السماوية   •

 بط ا من سلوكيات وأخالقيات.من البيئة ومحايتها، وتنميتها، وما يرت

ثانيا/ اإلطار العام حلماية البيئة يف اإلسالم، وله ارتباط بالعقيدة والعبادات واملعامالت، فقد وضع اإلسالم اإلطار العام  •

وقوله تعاىل: "َوَال تـَْبِغ  حلماية البيئة يف عدد من اآليات الكرمية منها قوله تعاىل: "َوالَ تـُْفِسُدواْ ِيف اَألْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَهاَ"،

ل فيها كّل اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإن اللَه َال حيُِب اْلُمْفِسِديَن"، وحتظى البيئة يف اإلسالم باهتمام بالغ، فقد أودع اهللا عز وج

تحقق من خالهلا مقومات احلياة، لذلك أرسى اإلسالم األسس والقواعد واملبادئ اليت تضبط عالقة اإلنسان بالبيئة، لت

 العالقة املتوازنة اليت حتمي البيئة من ناحية، وتساعد على انتظام الكون كما أراده سبحانه وتعاىل من ناحية أخرى. 
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فاالهتمام باألخالقيات البيئية يف الفقه اإلسالمي، يرتبط بنظرية املقاصد  ؛ثالثا/ أخالقيات التعامل مع البيئة يف اإلسالم •

والبيئة يف اإلسالم هلا مفهوم واسع، فهو يعين األرض والسماء وما فيهما، ويتميز مفهوم البيئة يف العامة للشريعة، 

اإلسالم بشموليته فهو يضّم كّل املخلوقات، ويتمّتع اإلسالم بنظرة أعمق وأوسع للبيئة، حيث يطالب اإلنسان بأن 

 .يتعامل مع البيئة من منطلق أا ملكية عامة جيب احملافظة عليها

رابعا/ القواعد الشرعية املتصلة بالبيئة، فالفقه اإلسالمي يتصل بالبيئة اتصاال وثيقا بوصفه قواعد كلية، وكثري من هذه  •

القواعد يدخل منها يف األمور املتعلقة بالبيئة وينظمها وحيميها، ومن هذه القواعد: قاعدة ال ضرر وال ضرار، وقاعدة 

درء املفاسد مقدم على جلب املنافع، وهذه القواعد الشرعية  وأمثاهلا هلا وزا الضرر يزال بقدر اإلمكان، وقاعدة 

 وأمهيتها يف األحكام املتعلقة برعاية البيئة واحلفاظ عليها يف الشريعة اإلسالمية

، ورأينا تقسيم خامسا التشريعات املتعلقة بالبيئة يف ليبيا/ سوف نتناول يف  هذا احملور التشريعات الليبية املتعلقة بالبيئة •

 تطور التشريعات الليبية املنظمة ألحكام البيئة إىل أربعة أجيال، وعلى النحو الذي سنبينه الحقا.
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  الشركة الليبية للحديد والصلب وحماية البيئة

  محمد عبد الملك الفقيه

  الشركة الليبية للحديد والصلب

  الملخص : 

الشركة الليبية للحديد والصلب اهتمامًا باجلوانب البيئية  ، وذلك  لضمان تشغيل ُجممع احلديد والصلب مبصراتة يف   أولــــت   
ظل ظروف آمنة وبيئة نظيفة ويف إطار القوانني والتشريعات البيئية احمللية والعاملية ويتم ذلك من خالل املراقبة املستمرة للمخرجات 

  ل مصانع ومرافق امع لتكون وفقاً للمقادير والنسب واملعايري املعتمدة .الثانوية املصاحبة لتشغي

اهتمت اهليئة العامة ملشروعات احلديد والصلب ،  وهي املؤسسة اليت كانت تتوىل اإلشراف على إنشاء صناعة احلديد   وقـــــــــد
م  ،  ذا اجلانب ومنذ البداية وذلك من خالل ضمان مشولية املنظومات اخلاصة  1975والصلب يف ليبيا بداية من سنة 

شاريع اليت مت توقيع عقودها ، وكذلك من خالل اختبار التقنية النظيفة نسبيًا وهي باحلماية من التلوث ومنظومات املراقبة بكل امل
يئة تقنية االختزال املباشر واألفران الكهربائية اليت تعتمد علي الغاز الطبيعي احمللي كبديل للتقنية القدمية امللوثة بدرجات كبرية للب

  تمد على حرق فحم الكوك كمصدر للطاقة وكعامل خمتزل . وهي تقنية األفران العالية وحموالت األكسجني اليت تع

اهتمت الشركة الليبية للحديد والصلب باجلانب البيئي أيضًا من خالل إنشائها منذ بداية التشغيل لتقسيم تنظيمي   كمــــــــا
من بعض املواد واملركبات  خاص للعناية واالهتمام باجلوانب البيئية ، وكذلك من خالل تنفيذها للعديد من املشاريع للتخلص

الضارة بالبيئة واليت أصبح استخدامها حمظورًا علي املستوى العاملي حيث أنفقت يف سبيل التخلص من هذه املركبات ماليني 
  الدينارات وكانت السباقة يف ذلك على املستويني احمللي واإلقليمي. 

ا الشركة يف هذا اجلانب وكذلك تستعرض بعض املؤشرات العامة هذه الورقة مجلة اإلجراءات والقرارات اليت اختذ  تستعرض
جمع . 

ُ
  املستخلصة من خالل اإلحصائيات والتقارير املتعلقة باجلوانب البيئية ذات العالقة بتشغيل امل

رة باإلنسان أو ستعرض الورقة مجلة من النتائج والتوصيات العامة اليت تضمن صناعة نظيفة وآمنة وخالية من امللوثات املض وأخيراً 
  احليوان أو النبات . 
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  النشأة البيئية بالشركة   1

اهتمت اهليئة العامة ملشروعات احلديد والصلب،  وهي املؤسسة اليت كانت تتوىل اإلشراف على إنشاء صناعة احلديد والصـلب يف 

م  باجلانــب البيئــي وذلــك لضــمان مشوليــة املنظومــات اخلاصــة باحلمايــة مــن التلــوث ومنظومــات املراقبــة بكــل 1975ســنة  ليبيــا منــذ

املشاريع اليت مت توقيع عقودها ، وكذلك من خالل إدراج التصاميم احلديثة يف مكونات املصانع واملرافق مبا يؤمن عدم إحـداث أي 

  ت مراحل الدراسة والتصميم والتعاقد والرتكيب واالختبارات والتدريب . تأثري علي البيئة احمليطة ومشلت تلك االهتماما

  

 مرحلة التصميم 1. 1

  

 صممت مصانع ومرافق صـناعة احلديـد والصـلب بليبيـا حبيـث تتوافـق تلـك التقنيـات مـع طبيعـة األعمـال : تصميم المداخن -
ت الرياح وطول وحجم مداخن املصانع  ودرجـات عند التصميم  مواقع املصانع من حيث اجتاها والبيئة احمليطة حيث روعي

  ، من خالل إجراء دراسة األثر البيئي .احمليطة بتلك املصانع واملرافق  واملساحات ،احلرارة ونسب الرطوبة

عند تصميم املداخن مت دراسة مدى انتشار الدخان  ليكون بصورة أفضل مع منسوب إطالق الغازات. ويتبع هذا املنسـوب 
  ارتفاع املدخنة وسرعة اندفاع الدخان الصاعد فيها. 

  

  

  

  

  

  .م 417وطوله  كازاخستانمرت     أطول مدخنة يف العامل يف   70مداخن الشركة تتفاوت يف ارتفاعاا وتصل إىل   

تعتـرب ميـاه البحـر أحـد املصـادر املهمـة لتشـغيل حمطـة الكهربـاء والتحليـة بـامع ، لـذا فـإن أي ضـرر ـا بـأي  :البيئة البحرية -
من األشكال يؤثر بشكل مباشر على تشغيل احملطة وبالتايل يؤثر على تشغيل باقي مصانع ومرافق الشركة  لذا  روعي شكل 

عند تصميم قناة مياه البحر الراجعة حبيث يتم إرجاع ميـاه البحـر املسـتخدمة يف عمليـات توليـد الطاقـة وحتليـة امليـاه عـرب قنـاة 
حيث املواد العالقة ، حرارة املياه ونسبة األكسجني الدائب لضمان ارجاع ميـاه البحـر املياه الراجعة ، حبيث مي التحكم من  

) حمطات 6باملواصفات الفيزيائية والكيمائية بعد استخدامها ، كما صممت  أحواض وحمطات ضخ مياه األمطار وعددها (
 وهي من ضمن التجهيزات اليت تعمل للحد من وصول أي من امللوثات ملياه البحر .
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مت تصــــميم العديــــد مــــن املنظومــــات الــــيت تعمــــل علــــي املراقبــــة والــــتحكم واملعاجلــــة واإلنــــذار  :منظومــــات مراقبــــة المنبعثــــات 
للمنبعثات والذي يتضح جلياً مشولية املنظومات اخلاصة باحلماية مـن التلـوث ومنظومـات املراقبـة بكـل املشـاريع الـيت مت توقيـع 

 وحدات الشركة .د التوريد والرتكيب ملصانع  و عقو عقودها ، وتضمني تلك املنظومات ب

االنبعاثات الصادرة من اآلالت واألفران واملعدات داخل بيئة العمل وإلـزام املـوردين مـن خـالل التصـاميم كما مت حتديد نسبة 
  .عيوضح نسب انبعاث الغازات داخل بيئة العمل وفقاً لتصاميم ام) 1(اجلدول ، بالنسب احملددة دولياً 

  

  املقاييس العاملية واملعتمدة بالشركة  للملوثات البيئة داخل أمكان العمل ) 1جدول (          

  ساعات عمل 8خالل  الحدود المسموح بها  الرمز الكيميائي  نوع العنصر  ر.م

  (جزء باللمليون ) NO 25 PPM  أول أكسيد النيتروجين  1

 باللمليون )(جزء  NO2 05 PPM  ثاني أكسيد النيتروجين  2

 (جزء باللمليون ) SO2 05 PPM  ثاني أكسيد الكبريت  3

  % من حجم اهلواءO2 17.5 % - 23  األكسجين  4

  (جزء باللمليون ) NH3 50 PPM  آمونيا  5

  (جزء باللمليون ) CL2 01 PPM  الكلور  6

  (جزء باللمليون ) CO  50 PPM  أول أكسيد الكربون  7

  (جزء باللمليون ) HCN 10 PPM  هيدروجين سيايند  8

  (جزء باللمليون ) H2S 20 PPM  كبرتيد الهيدروجين  9

  من حجم اهلواء   % EX. 5  الغازات القابلة لالشتعال واالنفجار  10

  % H 20 %    -  60  الرطوبة  11

  

 

اخلام و وفرة موارد الطاقـة  تعددت تقنيات صناعة احلديد والصلب يف العامل بناء علي نوعية املواد اختيار التقنيات األنسب  -
لــذا فقــد مت اختيــار أفضــل التقنيــات وأكثرهــا حفاظــاً علــي البيئــة حيــت مت اختيــار التقنيــة النظيفــة نســبياً وهــي تقنيــة االختــزال 

هـي تقنيـة املباشر واألفران الكهربائية اليت تعتمد علي الغاز الطبيعي احمللي كبديل للتقنية القدمية امللوثة بدرجات كبرية للبيئـة و 
 األفران العالية وحموالت األكسجني اليت تعتمد على حرق فحم الكوك كمصدر للطاقة وكعامل خمتزل .
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  : تقنيات االفران الكهربائية املستخدمة يف مصنع احلديد والصلب.) 1شكل ( 

 مرحلة تجارب التشغيل  2. 1
  

،  للمنبعثات وفق املعايري الدولية ومحاية البيئة لضمان تشغيلها ومراقبتهامشلت جتارب التشغيل مجيع املنظومات اخلاصة مبراقبة 
كما مشلـت التـدريب علـي تشـغيلها وصـيانتها ومعايرـا  ،،، ( النمـاذج التاليـة توضـح نتـائج االختبـارات الـيت أجريـت لـبعض 

  مبصانع الدرفلة الطولية ومقارنتها باحلدود املسموح ا ) . 1988املنظومات سنة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقارنة بني النتائج اليت متت بأجهزة مراقبة التلوث الثابتة بالنتائج اليت متت باألجهزة املنقولة خـالل فـرتة جتـارب التشـغيل الـيت متـت

 م . 1988سنة 

TEST RUSULT 

SOx 

Actual Reading = 96 ppm 
Judgment Criteria  =  3133 ppm    ( k=6 ) 
Refer to attached calculation 

 Actual Reading <Judgment Criteria   ؞

Therefore ,    GOOD 
 

NOx 

Actual Reading of NOx  = 151 ppm 
Actual Reading of O2     = 7.9  % 
Concentration of NOx : 
 

C=  
�����	

����.�	
∗ 	151 � 103.74	��� 

Judgment Criteria  =  200 ppm 
 
Therefore ,    GOOD 
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Amount of Fuel Consumption During Test Period  : 1.04 �� ( = 1970.52 �� - 1969.48 ��)  

PORTABLE INSTRUMENT  FIXED INSTRUMENT   

O2 NOx SOx GAS 

TEMP. C  

O2 NOx SOx CHEK 

6.35  163  113  280  6.5 165  110  1
ST

 

9.4  135  78  265  7.25 135  80  2
ND

 

7.8  155  97  260  8.5  155  103  3
RD

 

7.9  151  96  268  7.42  151.6  97.7  Agevera 

HOT   TEST  REPORT                                SHEET NO.  H 2062  

TS.4 BAR&ROD MILLS NO . 

2 LINE 

TS NO MISURATA STEEL 

COMPLEX 

NAME OF 

PROJECT  

KOBE STEEL  , LTD CONTRACTOR 7  /   80 CONTRACT  NO. 

21104.01  ITEM  NO. VENTILATION AND AIR 

CONDITIONING 

NAME OF 

SECTI0N  

AIR POLLUTION CONTROL SYSTEM  ITME /  SUB – 

ITEM 

12
th
  DEC . 88  INSPECTION  DATE      

HOT   RUN   TEST                     WITNESSED BY         EBISCO    MR . H  . SALEM,      MR . HUSSAN 

AHMED,     MOHAMED 

     CE  : MR NIJHAWAN                                                                                                                                 

ACTUAL               

WITNESS 

RESULT / KOBE  

Judgment Criteria    INSPECTION    ITEM    AND    PROCEDURE 

GOOD                    GOOD 

                                Mr. 

Jung  

Mr. Yamaguch                             

Make sure that it 

runs smoothly 

Criteria    

Sox  K = 6.0 [576 

ppm 

Exit Temp. 350 C  

NOx =  200 ppm  

Demonstration of pollution control  items 

  such as     NOx       ,     Sox     , O 2  

Signature 

EBISCO                                                                             CE.                                                                                KOBE  
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بعض النتائج اليت متت خالل فرتة جتارب التشغيل باملعايري واملقاييس التصميمية  واليت مت حساا وفقاً للمعطيات مقارنة   -
 ) .   ، سرعة السحب ، كمية الوقودحجم الغاز المنبعث  ، ارتفاع المدخنة ، درجة الحرارة التالية  (

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

Observed data 

during 

commissioning 

Limit values    

166.3 PPM 1432 PPM  SOX 

TS 4-1  

106.26 PPM 200 PPM NOX  

96 PPM 2133 PPM SOX 
TS 4-2 

103.7 PPM 200 PPM NOX 

191.33 PPM  1019 PPM SOX 

TS 5 

129 PPM 200 PPM NOX  

1432 PPM  1432 PPM DUST  

TS 6 200 PPM  200 PPM  SOX 

1432 PPM    1432 PPM    NOX  

200 PPM  200 PPM  DUST 

TS 7 1432 PPM     1432 PPM    SOX 

200 PPM  200 PPM  NOX 
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  النظام البيئي بالشركة . 2

،،، من الشركة ألمهية موضوع محاية عناصر اإلنتاج (املنتج ، واآللة ، واملواد اخلام ، والبيئة ) من امللوثات الصناعية  واملؤثرات  إدراكاً 

والعوامل البيئية املصاحبة للعملية اإلنتاجية وذلك للحد من االنبعاثات الصادرة من هذا النشاط وحىت نتمكن من السيطرة واملراقبة 

  .  -ملؤثرات مت اعتماد العديد من النظم والسياسات اليت تعين بالبيئة واليت منها اآليت : على هذه ا

  

  نظم وتجهيزات مراقبة البيئة بالشركة 1. 2

  نظام إدارة السالمة والبيئة  1. 1. 2

  

يهــدف  نظــام إدارة الســالمة والبيئــة كمحفــز داخلــي للتغيــري والتطــوير والتحســني وكــذلك علــى حتديــد أنــواع ومصــادر خمــاطر 

العمل واملخاطر البيئية  ومن مث وضع جمموعة من األهداف للشركة يف هذا اإلطار. ويؤثر النظام  علـى العمليـات األساسـية 

    -ليات  الصناعية وهو ما يتحقق من خالل األهداف التالية : بالشركة  بشكل إجيايب من خالل حتسني العم

  

 التأكيد على االلتزام باملتطلبات التشريعية والقانونية اخلاصة بالبيئة والسالمة العامة . •

 حتسني صورة املصنع يف أعني العمالء وأمام اجلهات التشريعية واملناطق ااورة. •

 الوفاء باملعايري اليت يشرتطها اجلهات الرقابية  وحتسني فرص احلصول على التمويل  •

 حتقيق عمليات أكثر كفاءة والتحكم يف التكاليف بشكل أفضل •

 احلد من احتماالت إلقاء تبعات ومسئوليات على عاتق املصنع   •

 التكاليف وتعزيز األرباح. تعزيز فاعلية حتسني استخدام الطاقة واملواد األولية والطبيعية لتقليل  •

 

 

واســتنادا علـــي هـــذه األهـــداف والتوجهــات ســـعت الشـــركة لتأهيـــل كوادرهـــا  وتقســيماا التنظيميـــة للحصـــول علـــي الشـــهائد 

  والنظم العاملية اليت تم بعناية أهم عناصر اإلنتاج 

   -( اإلنسان  ، البيئة  ) حيث حتصلت الشركة علي الشهائد التالية : 

  

  ) اخلاصة بنظام إدارة اجلودة   ISO9001مطابقة املواصفات القياسية  (شهادة  •

  ) اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية .  ISO14001(  شهادة مطابقة املواصفات القياسية •

 اخلاصة بنظام إدارة السالمة والصحة املهنية ) ISO18001شهادة مطابقة املواصفات القياسية ( •
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  ت غبار بواسطة التجميع والتكوير)( منظومات غبار بواسطة املياه) ( منظومات غبار بواسطة التجميع) (منظوما

 منظومات الترسيب : -

وهي عبارة عن جتهيزات ملعاجلة املواد الصلبة العالقة مبياه التربيد املباشر من خالل جتميعها بأحواض الرتسيب 

باملواقع اإلنتاجية قبل إرساهلا حملطة املياه املركزية  وتتمثل املواد العالقة يف الوحل والقشور  والزيوت والشحوم 

العوالق واألوحال من خالل ترسيبها وجتميعها وكشط وجتميع  جةمعالاملصاحبة لعمليات اإلنتاج ، وركبت لغرض 

  الزيوت . 

  ( أحــواض الرتسيــــب )          (حجـــرة املضخـــات)           ( آلــة كشـط الزيـوت)  

 

 أجهزة اإلنذار المبكر : -

وهـــي عبـــارة عـــن جتهيـــزات ملراقبـــة  مـــدى انبعـــاث غـــاز أول أكســـيد الكربـــون باملنطقـــة والتنبيـــه عنـــه ، ركبـــت لغـــرض 
  "  COواإلنذار املبكر عن تسربات غاز أول أكسيد الكربون "  المراقبة و الكشف

  

  

  

  لتنبيــه الداخليـة )(جمســات حساســة للغـاز)    (إشارات تنبيه ضوئية وصوتية خارجية)       ( إشــارات ا 
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 محطات ضخ مياه األمطار -

وهــي عبــارة عــن حمطــات  للــتحكم يف تصــريف ميــاه األمطــار مبــا ال يســمح مبصــاحبة امليــاه أي عوالــق عنــد تصــريفها  
مــن ميــاه األمطـــار  المعالجــة والــتخلص ) ، وركبــت لغــرض أخشــاب ، أوراق ، أتربــه ، قشــور ، زيــوت ، شــحوم ،..مثــل (

  ومياه التصريف األخرى من خالل غرف التصريف امللحق ا. 

  

  

  

  

  (املضخات الغاطسة)   (أحواض الرتسيب وجتميع املياه)  ( الرافعة العلوية إلزالة العوالق  )                   

 أجهزة قياس محيط العمل المتنقلة -

هي عبارة عن أجهزة قياس يدوية يتم من خالهلا اخذ القراءات الالزمة حمليط العمل للتأكد من مدى سالمة حميط 
العمل ويئته بالصورة املناسبة إلجناز األعمال بالشكل اآلمن وفقًا للمقاييس العاملية وحسب نوع الغاز أو احمليط 

القابلة لالشتعال، األكسجني ، اإلضاءة ، الضوضاء،  اإلشعاع ،  الغازات املراد قياسه وتغطي هذه األجهزة عدة خماطر منها (

  ).التهوية ، احلرارة ، الغازات ، الغبار............

  

  

    

  

  ( جهاز قياس الغبار ) واالنفجار)(جهاز قياس الغازات القابلة لالشتعال  ( أجهزة قياس الغازات )          

  

  إدارة المخلفات  2. 2

تعتمــد صــناعة احلديــد والصــلب علــى العديــد مــن املــواد األوليــة الــيت تــدخل يف مكونــات املنتــوج النهــائي ممــا ينــتج عنهــا بعــض 

املخلفات الصناعية ( صلبة وسائلة ) اليت ميكن االستفادة منها بعد الدراسة والبحـث عـن أسـلوب إعـادة تـدويرها .لـذا فقـد مت 

) يتوىل إدارة املخلفات من حيث جتميعها وفرزها  ودراسة اعادة استخدامها   الثانويةقسم المنتجات إنشاء تقسيم تنظيمي ( 

  مبا ال يؤثر علي البيئة وحتقيق عائد اقتصادي من خالل إعادة تدوير أو بيع تلك املنتجات الثانوية ( املخلفات ) . 
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  المخلفات الصلبة :  .1. 2. 2

مت تصميم ساحات خاصة ذه املخلفات والواقعة باجلهة اجلنوبية من الشركة باملنطقـة السـبخية وعلـى أسـاس وضـع كـل خملـف 

على حدى ومت تزويد هـذه السـاحات بالفتـات إرشـادية ونقـاط عبـور لتسـهيل عمليـة التفريـغ واملناولـة مـع وضـع آليـة السـتخراج 

مـع مركـز البحـوث الصـناعية لدراسـة خملفـات الشـركة الصـناعية لغـرض االسـتفادة  هذه املخلفات . كما قامـت الشـركة بالتنسـيق

القصـــوى مـــن هـــذه املـــواد وكـــذلك عـــرض املوضـــوع علـــى عـــدت شـــركات متخصصـــة يف هـــذا اـــال لالســـتفادة مـــن املخلفـــات 

  الصناعية.

  المخلفات السائلة :   2. 2. 2

) 200,000لفات السائلة بالشركة حيث يرتاكم حوايل مـا مقـداره ( : متثل الزيوت املستهلكة أحد املخ الزيوت املستهلكة -

لــرت ســنوياً مــن الزيــوت املســتهلكة مــن خمتلــف مصــانع ومرافــق الشــركة ، وســعياً مــن الشــركة  للــتخلص مــن هــذه املخلفــات دون 

مــن مث االعــالن عــن بيعهــا املســاس بالبيئــة العامــة مت جتميـــع الزيـــوت املستهلكـــة فـــي براميـــل حمكمـــه وتوضــع بســاحة خاصــة ، و 

لالستخدامات األخرى .وفقاً لشروط حمددة  مسبقاً  لضمـان عدم االستخدام السيئ هلذه املواد وللمحافظ على البيئة وخاص 

  أثناء نقل الزيـوت  داخل وخارج الشركة.

مه الســتيعاب م: توجــد بالشـركة شــبكة عامــة لتصـريف ميــاه اــاري ملحقـة مبحطــة تنقيــة ميـاه اــاري مصــ  امليـاه الســــــــوداء  -

مــرت مكعــب يوميــاً ) مــن ميــاه اــاري ملرافــق الشــركة وكــذلك القريــة الســكنية ، وذلــك عــرب حلقــة مغلقــة ويــتم  10000وتنقيــة (

  ة .االستفادة من املياه املعاجلة يف ري األشجار داخل الشرك

  

  التفتيش والمراقبة :  3. 2
  

  القياسات والقراءات البيئة  1. 3. 2

  

استناد للمخططات السنوية املعدة من قبل إدارة الوقاية الصناعية واملنفذة من قسم مراقبة ومحاية البيئة يتم اخذ العديد من 

الثابتة  ، ومقارنتها باملعايري واملقاييس الدولية  القراءات والقياسات باإلضافة إىل القراءات اليت تصدرها منظومات املراقبة 

للوقوف على مدى توافقها واشرتاطات السالمة والبيئة احملددة باملواصفات الدولية وكذلك مواصفة اإلدارة البيئة االيزو 

)14001.(  
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   -ات البيئية التالية : حيث مشلت القياسات وبشكل دوري وفق خمطط مسبق  وباستخدام األجهزة احملمولة  ومشلت املؤثر 

  

الوطأة   الغازات *  اإلضاءة  الضوضاء  المؤثرات المقاسة

  الحرارية

  اإلشعاعي  الغبار *  الرطوبة

عدد القياسات خالل 

  2015سنة 
69  135  9  24  83  12  18  

  *قراءات وقياسات أخذت باستخدام األجهزة المنقولة وغير شاملة لقراءات األجهزة الثابتة 

  

  العناية البيئية  2. 3. 2

يعتمد برنامج العناية البيئة على متابعة الوضع البيئي ملواقع العمل اليت ال تندرج حتت بند القياس البيئي وهي عبارة عن 

زيارات تفتيشية ميدانية تدون فيها املالحظات املؤثرة على بيئة العمل والبيئة احمليطة ، وهو التزام مبا نصت علية املواصفة 

اخلاصة باإلدارة البيئية وترفع هذه املالحظات من قبل التقسيمات التالية ( قسم مراقبة ومحاية البيئة ، قسم ) 14001(

  السالمة ، جلنة التفتيش على السالمة )  

 المشاريع البيئية المنفذة : . 3

أهـم أولويـات الشــركة منـذ بـداء التشــغيل دراسـة الوضـع البيئــي وتصـحيحه مبـا يتوافــق واملواصـفات واملعـايري الدوليــة واحملليـة كـان مــن 

وذلك للوقوف على املشاكل الناجتة عن عمليات تشغيل مصانع ومرافق الشركة ،وكذلك متشياً مع التوجهات واالتفاقيات الدولية 

  واحمللية املنظمة لشؤون البيئة ، حيث مت اجناز العديد منها لغرض حتسني الوضع البيئي و للمحافظة على احمليط .

 مشروع استبدال الغازات المستنفدة لطبقة األوزون 1. 3

اخلاصــة بقضــية  )اســتناداً إىل  التوجــه العــاملي بشــأن الــتخلص مــن الغــازات املــؤثرة علــى طبقــة األوزون ، وإىل اتفاقيــة (مونرتيــال

لورفلوروكربـون ( ، كحد أقصـى إليقـاف اسـتخدام مركبـات الك   2010استنفاذ طبقة األوزون ، واليت تضمنت أن تكون سنة

اهلالونـــات ) وبروميـــد امليثـــان املســـتخدمة يف العمليـــات الصـــناعية واإلنتاجيـــة  املتضـــمنة منظومـــات اإلطفـــاء الذاتيـــة ومنظومـــات 

  .التكييف والتربيد 

لـذلك فإن  الشركة الليبية للحديد والصلب قد أخذت على عاتقهـا تنفيـذ برنـامج متكامـل السـتبدال تلـك الغـازات بـأخرى 

يلـــة آمنـــة  وصـــديقه للبيئـــة ، فكانـــت الشـــركة ســـباقة يف طـــرح هـــذه املشـــكلة واختـــاذ االجـــراءات الســـتبدل تلـــك الغـــازات ، بد

م  2010 – 2007م  وفقاً للخطط املعتمدة واملنفـذة خـالل السـنوات مـن  2010وختلصت من كل الكمية حبلول عام 

.  
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  -كميات الغازات املستبدلة بالشركة: 1. 1. 3

  - التايل يوضح كميات الغازات املستخدمة سابقا واليت مت استبداهلا بالشركة :اجلدول 

  

  المادة  الكمية بالكيلو جرام  ا	ستخدام

 Halon 1301  25,536  منظومات ا�طفاء الذاتية

 منظومات التبريد والتكييف
12,237 Freon-R22 

4500 Freon-R12  

 42,273   

  -اهلدف من إجراء االستبدال :  2. 1. 3

  احملافظة على البيئة من خالل التوقف عن استعمال الغازات املستنفدة لطبقة األوزون . •

ضمان استمرارية عمل وكفاءة منظومات اإلطفاء ومنظومات التكييف والتربيد املستخدمة مبختلف مواقع الشركة ومواكبة التطورات  •
 االتفاقيات اإلقليمية والدولية .العلمية. والتزاماً بنص 

  

  اخلطوات التنفيذية املتخذة من قبل الشركة  3. 1. 3

  إستبدال غاز اهلالون -

وذلك لتغطية احتياجات الشركة من الغازات اآلمنة املستخدمة يف مكافحة احلرائق ، وبنـاء  البحث السريع عن بدائل غاز اهلالون

علـــى ذلـــك مت تشـــكيل جلنـــة لدراســـة البـــدائل املتاحـــة واملقرتحـــة وإمكانيـــة املفاضـــلة بينهـــا واالســـتعانة بشـــركات استشـــارية وخـــرباء 

   -ضلة بينها من النواحي التشغيلية والبيئية وهذه البدائل هي :متخصصني يف هذا اال ، حيث مت دراسة البدائل املقرتحة واملفا

  غـــــــاز األرجون. � .FM200غـــــــاز � غـــــــاز اإلنيرجن  �

  غاز النيتروجين . � NOVEC 1230غاز  � غاز األرجـــونايت. �

  

  :وذلك لالعتبارات التالية كبديل لغاز اهلالون غاز النيتروجين  ومن خالل الدراسة مت اعتماد 

  ينتج بالشركة وميكن احلصول عليه بالكميات املطلوبة لكافة منظومات اإلطفاء الذاتية املستخدمة  �

  %) .99.9نظيف وال يؤثر على البيئة ، حيث أن نسبة نقاوته تصل إىل ( �

  آمن على األفراد وال يسبب أضرار للمعدات . �

 متخصصة عاملية .اقرتاحه كبديل مناسب من عدة شركات  �
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  -إستبدال غاز الفريون : -
  

) املسـتخدم يف منظومـات التكييـف بالشـركة والـذي يصـنف ضـمن Freon-R12 و Freon-R22نظراً السـتخدم غـاز الفريـون (

،  R-134aالغازات املستنفذة لطبقة األوزون   لذا فقد مت اختاذ اإلجـراءات الالزمـة اسـتبدال بغـازات صـديقة للبيئـة والـيت منهـا (

R-407c : حيث أن الكميات املستخدمة من هذه الغازات وفقاً للجدول التايل (-   

  فرتة اإلحالل املنفذة  كجم)(الكمية   عددها  نوع الغاز  نوع املنظومات

  منظومات التربيد املائية
Freon-R22 45  4289  

2007 - 2010  

Freon-R12  6  4500  

  Freon-R22  101  1504  منظومات التربيد اهلوائية

  Freon-R22  163  1024  منظومات مركزية مفصولة

  Freon-R22 6  120  منظومات مركزية جممعة

  Freon-R22 5204  5300  منظومات تكييف المركزية

    16737  5525  اإلجمالي  

  

  

  -التكلفة املالية لألعمال املنجزة: 4. 1. 3

  الكميات اليت مت استبداهلا  موضح بالتكلفة املالية تشمل استبدال املعدات والتجهيزات املكملة  

  

      

  التكلفة املالية  املشروع

  بالدينار اللييب 

كمية الغاز املستبدل بالكيلو 

  جرام 

  مالحظات

  استبدال غاز اهلالون 

1301  

مت تنفيذ األعمال خالل سنة    25,536   7,210,840.000

  م  2007-2008

  إستبدال غاز الفريون

 R12-22 

مت تنفيذ األعمال خالل سنة   3050  5,688,848.000

  م 2007

  12,899,688      
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 مشروع معالجة وإزالة األسبستوس  2. 3

 

إال أا ختتلف  أمالح السلكياتهي مواد غري عضوية حتتوي على العديد من املعادن الطبيعية اليت يدخل يف تركيبها األسبستوس 

  يائي واخلواص الطبيعية .عن بعضها يف الرتكيب الكيم

يستخدم األسبستوس يف جمال البناء وتسقيف املنازل والعوازل الداخلية واخلارجية وأنابيب صرف املياه واألدخنة والتهوية ، وتدخل 

الصحية على العاملني عند  ملخاطرهاألياف األسبستوس يف صناعة أغلفة األنابيب كمادة عازله حرارية وأصبحت حمظورة دوليا 

  التعامل املباشر معها أثناء أعمال الصيانة  .و تتواجد هذه املادة يف حمطة الكهرباء والتحلية بالشركة . 

  

  

  

  

  

  

  -كميات األسبستوس املستبدلة بالشركة: 1. 2. 3

 3500ـــ  باليت متت يف حتديد نوعية وكمية األسبستوس وكذلك أماكن تواجده حدد الكمية املطلوب استبداهلا  الدراسةمن خالل 

  مرت مكعب شاملة كافة العوازل احلرارية املركبة واملخزنة.

   
  اخلطوات التنفيذية املتخذة من قبل الشركة 2. 2. 3

ة وإزالة والتخلص من مادة االسبستوس  مبحطة الكهرباء والتحلية وفقاً مت تنفيذ  املشروع على أربع مراحل تشمل الدراسة ومعاجل

    -لاليت : 

  

املـادة وأمـاكن تواجـدها واإلجـراءات الوقائيـة الالزمـة للحـد مـن انتشـارها  ومعاجلتهـا وحتديـد وكمية دراسة نوعية  -: المرحلة األولي   

  للحد والسيطرة  على انتشار املادة . األماكن املتضررة ومعاجلة ما ميكن من األجزاء املتضررة

معاجلـــة األجـــزاء املتضــــررة مــن املــادة وأعـداد خطـة متكاملـة إلدارة التعامـل مـع هـذه املـادة مستقبـــــــًال مـن خــــالل  -: المرحلة الثانية   

)  مـن كافـة املعـدات اخلاضـعة Management Plan Asbestosتنفيــــذ ومتابعــــة تقريــــر خطــــة إدارة و معاجلـــــــــــة األسبستـــوس (
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 إلعمـال الصــيانة مبحطــــة الكهربــاء والتحليــة وذلــك مــن خـالل إدارة وتنسيـــق عمليــات األسبســتوس وتنفيــــــــذ اإلجـــــراءات الالزمــة لتطهــري

  ات الصيانة حتت ظروف آمنه.املناطق بتلك احملطة كل ما تطلب ذلك  مع إصدار الشهائد املؤيدة  مبا يضمن استمرار عملي

إزالة مادة األسبستوس بالكامل من كافة أمكن تواجـدها مبحطـة الكهربـاء والتحليـة واستبداهلــــــا مبـواد حراريـة عازلـة   -: المرحلة الثالثة

 Management Planجديـدة وآمنـة ومبـا يتمشـي واشـرتاطات السـالمة والبيئـة وكـذلك مـع خطـــــــة إدارة و معاجلـة األسبسـتوس  (

Asbestos. وإصدار شهائد تفيد خبلو احملطة من هذه املادة (  

التخلـــص مـن بقايـا مـادة األسبسـتوس املسـتبدلة وذلـك مـن خـالل اختيـار الطريقـة األفضــل فــــي التعامــل مــع بقايــا  -:المرحلة الرابعـة 

حرارية خاصة لغرض حرق ألياف األسبستوس يف درجة حرارة  املـادة ومبـا يضمـن عــدم إحداث إي ضرر للبيئة وذلك حبرقها يف وحدات

  قابلة لتحويلها اىل الشكل الطبيعي واآلمن . 

  

  التكلفة املالية لألعمال املنجزة 3. 2. 3

      
  

  

  

  التعاون البيئي :. 4

الشركة بدعم جسور التواصل مع اجلهات اخلدمية والرقابة يف جمال احملافظة علي البيئة  وعقد اتفاقيات تعاون مشرتك ،   اهتمت

كما شاركت وسامهت الشركة يف العديد من اللجان البيئية علي املستوى احمللي واإلقليمي وذلك للمسامهة يف نشر الثقافة البيئة 

التكلفة المالية    مراحل المشروع 
  باليورو

ما يعادلها بالدينار 
  الليبي *

  مالحظات

  م 2010مت تنفيذ األعمال خالل سنة   905,658    532,740  ( دراسة ) المرحلة األولي   

 - 2010مت تنفيذ األعمال خالل سنة   1,682,150  989،500 (معاجلة ) المرحلة الثانية   
  م 2011

 - 2013مت تنفيذ األعمال خالل سنة   10,200,000  6,000,000   (إزالــة )  المرحلة الثالثة   
  م 2014

  م 2015مت تنفيذ األعمال خالل سنة   1,492,600  878,000   ( ختلص) المرحلة الرابعة   

    14,280,408  دينار لييب     1.7صرف اليورو = على أساس سعر ال
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والرقابة يف تطوير النظام البيئي بالشركة ومواكبة التطور العلمي ، كما يتم التواصل املستمر واالستفادة من اجلهات اخلدمية 

   -لتحديث القوانني احمللية والدولية املنظمة للشؤون البيئية ، ومن هذه األعمال : 

  

 اتفاقية تعاون مشرتك مع مركز البحوث الصناعية يف جمال دراسة املخلفات •

 ع مركز البحوث النووية يف جمال الوقاية اإلشعاعيةاتفاقية تعاون مشرتك م •

 اتفاقيات تعاون مشرتك مع املصانع واملرافق احمليطة بالشركة للتدخل الطارئ  •

  - مشاركة اهليئة العامة للبيئة يف الدراسات التالية : •

 شبكات املراقبة البيئية الوطنية ( حمطات الرصد البيئي )  -

 إعداد خطة الطوارئ البيئية بليبيا  -

 عضوية الشركة يف اللجنة الوطنية لتغري املناخ ( فريق حصر الغازات)  -

  

  المشاريع البيئية المقترحة  :. 5

 مشروع  إنشاء محطات للرصد البيئي  1. 5

التلوث املتحكمة يف  الغازات العادمة مت اقرتاح املشروع لغرض معاجلة كافة املشاكل واألعطال اليت تعاين منها منظومات مراقبة 

وكذلك التحكم يف كفاءة منظومات الغبار وإجراء حتاليل وقياسات بيئية للبيئة احمليطة وبشكل مستمر وفق منظومة معلومات 

   -ويتكون املشروع من احملاور التالية : تعمل طيلة األربع والعشرون ساعة ،حيث مت إدراج املشروع باملوازنة التقديرية،

) وذلك ملراقبة بيئة العمـــــل حبيث  IN-DOORحمطات رصد وحتكم للمنبعثات داخل املصانع (  –المحور األول

تتداخل مع منظومة التشغيل لغرض احلد من االنبعاثات والتحكم يف نسبها ، وهي حتل حمل املنظومات القدمية اليت حتتاج 

وتركب  على مداخن ووحدات اإلنتاج باملصانع اإلنتاجية وتشمل قياس   ،ـــــالللتطوير واالستبدال لتواكب التطور يف هذا اـ

  )  والغبار ) وحسب طبيعة خمرجات كل مصنع .NOX-SOX-CO-CO2(–املخرجات التاليــــة ( الغازات 

  

اخلارجية والبيئة ة ـــــــــــ) لغرض مراقبة البيئ OUT-DOORحمطات رصد املنبعثات خارج املصانع (  –المحور الثاني  

احمليطة وعلى هيئة حمطات رصد ثابتة توزع على مساحة جغرافيــــة معينة حتدد فيما  بعد ، وتشمل   قياس املخرجات التالية 

 والغبار) كما تتضمن احملطات أجهزة قياس سرعة الريح  واجتاهه، والرطوبة.  NOX-SOX-CO -CO2-(الغازات 
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ة حممولة علــــــي سيــــــــارة  ( ـ) متنقل OUT-DOORنبعثات خــــارج املصانع (حمطات رصد امل –المحور الثالث 

MOBIELSTATION لغرض مراقبة البيئة اخلارجية والبيئـــــــــة  احمليطة  وبنفـس  مواصفات وأغراض احملطات  (

  الثابتة .وذلك لغرض إجراء الدراسات  واألحباث وميكن استثمارها يف هذا اال .

إلظهار البيانات من خالل تركيب أجهزة حاسوب ( غرفة حتكـــــم ) موصلة عرب  منظومات اإلكرتونية – المحور الرابع 

األقمار الصناعية بتلك املنظومة وتعمل على مدار األربع والعشرين ساعة، كما باإلمكان ربط تلك  البيانات بأجهزة إخراج 

تتضمن مكونات املشروع على أجهزة معايرة   كما  ،أخري ( شاشات عرض ) تثبت بالعـــــــــدد واملكان املناسبني حسب الطلب

وغازات املعايرة وحملالت للغازات باإلضافة ألجهزة احلواسيب و منظومات الربط عرب  الشبكة احمللية والدولية وأيضا القطات 

  حماور القياس . 

  

  

  

  

  

  

  

  الغرض من المشروع  : 

ذلك البيئة احمليطة من خالل شبكة رصد حديثه ويتم منها تطوير تطوير وحتديث نظام ومنظومات مراقبة بيئة العمل وك       

حيث توفر الدعم واإلسناد للعمليات التشغيلية، للحد من استهالك الطاقة والتحكم يف  .خلاصة مبراقبة املنبعثات احلاليةاألجهزة ا

  املنبعثات الناتج عن احرتاق الوقود الكربوين  والنشاط الصناعي لكل وحدة إنتاجية . 

  مشروع استبدال الزيت الثقيل بالغاز الطبيعي بالزيت الثقيل بمصنع الجير والدولومايت.  2. 5

والدولومايت من  م مع شركة سويسرية  وذلك يف إطار استبدال نظام احلرق مبصنع اجلري06/08/2007د بتاريخ مت توقيع عق

املوضوع من  إحياءالزيت الثقيل إيل الغاز الطبيعي ونتيجة لتوثر العالقات الليبية السويسرية يف ذلك احلني اوجل املوضوع  حيث مت 

 األسعار طلبت الشركة زيادة يف السعر وأالن يف إطار ممارسة الشركة بتخفيض السعر فرباير ايدة وبتغري 17جديد بعد ثورة 

  املطروح حاليا .
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                        مشروع تقييم وحتليل املخاطر -1

من العمليات اهلامة يف دراسة مصدر ونتيجة  اخلطر من حيث نوعيته ودرجته  تحديد وتحليل وتقييم المخاطرتعترب عملية 

وشدته ويتم من خالهلا التعرف علي كيفية احلد من وقوع احلوادث ، وتعتمد هذه العملية علي عدة نظم عاملية يتم من خالهلا 

 , EVENT TREEظم (أعداد برنامج عمل لتنفيذ وتطبيق عمليات تقييم وحتليل املخاطر ومن أهم هذه الن

FULAT TREE ,HAZOP. (  

تعتمد على العديد من املراحل اإلنتاجية وتدخل فيها العديد من املواد األولية ذات الطابع  صناعة الحديد والصلبوحيث أن  

فان اآلمر  املتنوع من حيث اخلطورة ، وعملياا اإلنتاجية تتم عرب آالت ثقيل احلجم تستخدم مصادر متنوعة من الطاقة ، لذا

  يتطلب دراسة شاملة ملصادر اخلطر بتلك العمليات .

  الخالصة

االهتمام باإلدارة  البيئية ، يعتمد على تطبيق املبادئ العلمية و اهلندسية من أجـل حتسـني وتـأمني حمـيط العمـل والبيئـة  احمليطـة،  إن

لطبيعــي بشــكل عــام ، لغــرض معاجلــة اآلثــار مــن أجــل احلفــاظ علــى صــحة اإلنســان بشــكل خاصــة وصــحة بــاقي مكونــات اتمــع ا

الناجتة عن النشاط البشري الذي حيدث تغري يف البيئة الطبيعية  أما من خالل إصدار انبعاثات أو ملوثات تـؤثر علـى تركيبـه البيئيـة 

لتشغيل والتطـور اهلائـل الطبيعية . وهذا ما أولته الشركة منذ تأسيسها ، وتسعى جاهدة يف تطوير هذا النظام مبا يتوافق مع ظروف ا

  واملتسارع يف هذا اال . 

للتطور العلمي والتقين اهلائل يف جمال الصناعة بصفة عامة ويف صناعة احلديد والصلب بصفة خاصة والذي اسـتفادت منـه ونتيجة 

الشركة الليبية للحديد والصلب يف اإلمداد بأحدث التقنيات للوصول ألعلى مستويات السالمة وحتقيق جودة عالية لإلنتاج وبأقل 

  التكاليف . 

يتطلــب االهتمــام الكبــري مــن كافــة اجلهــات ذات العالقــة مــع مواكبــة التطــور العلمــي يف جمــال املراقبــة واملعاجلــة  لــذا فــإن النظــام البيئــي

أضــرار قــد حتــدث يف مكونــات البيئــة األساســية وضــمان عــدم حــدوث أي ملوثــات تــؤثر ســلباً يف البيئــة ، للحــد مــن أي والــتحكم 

  العامة . 

ماد برامج تعين بالبيئة من خالل  ، البحث عن املشاريع والنظم واملنظومات اليت حتاكي الشركة  اهتماماً خاصاً يف اعت حيث أولت

هذه املشاكل ، و االهتمـام  بشـكل أساسـي علـى تطـوير املنشـآت القائمـة والبحـث عـن التقنيـات احلديثـة والبديلـة مـن أجـل محايـة 

عن حلـول تكنولوجيـة متكاملـة مـن اجـل إدارة املـوارد و إعـادة البيئة و من أجل اإلدارة املناسبة للمصادر الطبيعية. وكذلك البحث 

  تدوير املخلفات و املصادر املتنوعة بعيدا" عن التدهور البيئي و نشر التلوث بكافة أشكاله.
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بيئـة ونظـام إدارة ال  2000/ 9001تطوير وتفعيل نظام اإلدارة البيئية أتاح للشركة احلصول على نتائج اجيابية تطبيق نظام اجلودة 

والــيت تضــم بنــد حتســني بيئــة العمــل األمــر الــذي  ، ســّهل كثــرياً  18001وكــذلك نظــام إدارة الســالمة والصــحة املهنيــة   14001

عملية حتسني نظام العمل  من خالل اهتمام الشركة ببيئة العمل الصناعية بصفة خاصة والبيئة احمليطة بصفة عامة ، والذي يتضـح 

عمليـة املتعلقـة بالتحسـني املسـتمر لغـرض الرفـع مـن معـدالت األداء وباملقابـل احلفـاظ علـى بيئـة العمـل من خالل الـربامج واخلطـط ال

ومراقبـة احملــيط  ملــا لــه مــن آثـار إجيابيــة علــى جــودة وزيــادة اإلنتـاج  واحملافظــة علــى ســالمة العــاملني مـن خمــاطر العمــل والعنايــة بالبيئــة 

  الصناعية والبيئة احمليطة.

  

  لتوصيات ا

وير ومراجعة القوانني الليبية اخلاصة بالبيئة  وتفعيل القائم منها مع إعداد اللوائح التنفيذية اخلاصة ا مبا يسهل تط .1
 التطبيق وااللتزام مبواد تلك القوانني . 

 ية .إعادة دراسة الوضع البيئي  بكافة املؤسسات الصناعية وتصحيحه مبا يتوافق واملواصفات واملعايري الدولية واحملل  .2

 االهتمام بالعنصر البشري من حيث التأهل البيئي ورفع الكفاءة الفنية ونشر الثقافة البيئية . .3

إجراء الدراسات الفنية التفصيلية لطرق إعادة استغالل واالستفادة من املخلفات الصناعية واقرتاح حلول علمية للتخلص  .4
 ال تشكل أي أعباء اقتصادية وحتافظ على البيئة احمليطة. من املخلفات الصناعية اليت ال ميكن إعادة استغالهلا حبيث

االطالع على جتارب ودراسات الدول األخرى  وزيارة اجلهات الرائدة يف هذا اال خارج حدود الوطن حىت يتسىن  .5
 مواكبة أحدث التقنيات.

حث املركز العلمية و اجلامعات ومراكز األحباث لدراسة الوضع البيئي  وإعطاء احللول املناسبة للحد من أي آثار بيئية  .6
 نتيجة النشاط الصناعي 

حث الشركات بالقطاعني العام واخلاص لالهتمام مبسؤولياا األخالقية واالجتماعية جتاه املناطق اليت تعمل ا واعتبار  .7
 يسياً من أهدافها وخطط أعماهلا السنوية . ذلك جزءاً رئ

 نشر ثقافة تقارير اإلصحاح البيئي وحسابات الكلفة البيئية بني الشركات واملؤسسات .  .8

 تفعيل دور اجلهات واملؤسسات الرقابية على اجلوانب البيئية مثل اهليئة العامة للبيئة واملراكز الرقابية األخرى .  .9

  المراجع

  )1987(الدراسات األولية إلنشاء جممع احلديد والصلب  مبصراتة  .1

  )1988نتائج اختبارات جتارب التشغيل والقبول ملصانع ومرافق الشركة ( .2

مركز  ركز البحوث الصناعية م) 1999دراسة حول طرق االستفادة من املخلفات الصناعية بالشركة الليبيـة للحديـد والصلـب (  .3
 ليبيا  -لشركة الليبية للحديد والصلب  البحوث الصناعية & ا

 ) 2013التقرير السنوي للبيئة بالشركة الليبية للحديد والصلب (  .4
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 ) 2007نتائج أعمال جلنة دراسة اختيار بدائل اهلالون بالشركة (  .5

مشروع معاجلة وازالة  -وغاز الفريون بالشركــة، ) مشروع استبدال غاز اهلالون2008سجالت ومستندات تنفيذ املشاريع البيئة ( .6
   الشركة ،  مشروع دراسة وحتليل املخاطر بالشركة وحدات االسبستوس من 

السجالت واإلحصائيات والدراسات املعدة من قبل التقسيمات التنظيمية املعنية بالبيئة  بالشركة الليبية للحديد والصلب  .7
  ادارة البحث والتطوير ، إدارة مراقة اجلودة  ، قسم املنتجات الثانوية .ادارة الوقاية الصناعية ،  ) 2014(
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Abstract 

Deep concern with the confirmed information of the use of depleted uranium(DU) in the war of 

Libya ( 2011) , Since the beginning of the NATO/US  air strike e on the Country Media reports 

and radiation protection Scientists appeared [1]. Libyans knew that depleted uranium was being 

used by NATO in their bombing raids and they were very worried. despite the fact that these 

radioactive materials were originally intended for disposal. 

The specialist in DU and Radiation protection Prof. Massimo Zucchetti in his text (in Italian and 

translated to English) showed that, there was a strong suspect that more than a 1000 Cruise 

Missiles being used on Libya (2011) those missiles bring Depleted Uranium either as flight 

stabilizers in the wings, or as weight kinetic energy enhancer. A-10 airplanes were deployed, and 

those too are well known for using DU bullets[2]. The ICBUW (International Council for the Ban 

of Uranium Weapons) has thoroughly address the question [3]. Suspicious also in all past conflicts 

(Balkans, Iraq, Afghanistan) A-10 airplanes have widely used DU ammunition[4]. 

Contamination from Depleted Uranium (DU) munitions and other military-related pollution is 

suspected of causing a sever rises in genetic birth defects, cancer cases, and other illnesses 

throughout the Libyan region. Current theoretical hypothesis estimates show the increasing 

trend continuing. due to a lack of adequate documentation, research, and reporting of cases, the 

actual rate of cancer and other diseases is likely to be much higher than even these figures suggest. 

Due to humanitarian reasons and ethical requirements enhanced by international and conventions 

laws It should be convenient, therefore, that the NATO alliance clarify in a scientific manner the 

presence or absence, and in what quantities, of depleted uranium in their missiles and other 

weapons on the waron Libya in 2011. 

Based on what information could be provided, the Libyan scan remove these fears in case a 

proven-free environment of these deadly radioactive materials that prevent their children to enjoy 
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playing in the clean soil or they have to seek  technical help to be provided by the International 

Scientific Community when an existence of radioactive materials present in their environmental. 

In both cases, The international scientific community demands the promotion of the right of 

children to live in Libya, free from radioactive and toxic substances and environment imposed by 

political conflicts in the world today. 

 

         

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  احملور األول
الدراسات البيئية
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سلوكيات وتصرفات اإلنسان في توجيه  والبعد اإلسالمي حماية البيئة في الشرائع السماوية

  البيئةتجاه 
  محمد اوحيده أحمد اوحيده

  اجلامعة األمسرية اإلسالمية، كلية الدراسات اإلسالمية سبها،  األديان علمقسم الدعوة و 

  

  الملخص
يرصد مظاهر البيئة من حوله، وحياول أن جيد هلا  القدمم اإلنسان بالبيئة حديث النشأة، فقد بدأ اإلنسان منذ مل يكن اهتما

  .صاغت أسس التعامل مع البيئة، وأرشدت لدور اإلنسان يف محاية البيئةتفسريا، حّىت جاءت الّديانات السماوية اليت 

وأّن  ،األخالق، وجعلته قيمة كربى، وأّكد اإلسالم هذا املعىن بالرتكيز على اننسوقد نادت األديان السماوية باإلعداد اخللقي لإل
إىل أن تصل إىل عالقة باآلخر،  ، مث عالقتهاألخالق جماهلا احلياة كّلها، وعلى رأسها عالقة اإلنسان بربه، مث عالقة اإلنسان بنفسه

  بكافة املخلوقات.اإلنسان 

أخالقيات، سلوكيات و موقف الشرائع السماوية من البيئة ومحايتها، وما يرتبط ا من  حث نا يف هذا البويف هذا اإلطار تناول 
هدر قضية البيئة مبشكالا املتعددة من تلّوث، و ، انطالقا من أن البيئة البعد اإلسالمي يف توجيه سلوك اإلنسان جتاهمركزين على 

  اليت يتطلب دراستها من مجيع اجلوانب. مللحةمن القضايا ا أصبحت ،التوازن البيئيالل بخإموارد، و لل

سهم إسهامًا فاعالً ت يهفللبيئة وعالقتها باإلنسان،  اأحكام الفقه اإلسالمي تتعامل تعامال واقعيا يف نظر أنوخلصنا إىل      
من أحكام  ابتداءً  إسالميمنظور  مناتمعات مع قضايا البيئة وتعاملت إذا تعامل الفرد  ،يف عالج املشكالت البيئّيةوعمليا 
من أجل بيئة نقية ؛ جبميع أشكاله وخمتلف صوره األرضإىل احملافظة على الثروات الطبيعية، وصوال إىل عدم الفساد يف  ،الطهارة
  نسان.قيق العيش الكرمي لإلحتالتنمية البشرية، و  تساعد يف دعم طاهرة

  مقدمة
  .وااله وعلى آله وصحبه ومنعبد اهللا،  بناحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا حممد 

 صنعالبيئة، واهللا سبحانه وتعاىل  ا يفري أثتاإلنسان، فإن لإلنسان  ىالعالقة وطيدة بني اإلنسان والبيئة، فبقدر ما تؤثر البيئة عل
بني اإلنسان  ه وتعاىلاإلنسان يف األرض إلعمارها واحملافظة عليها، وأوجد سبحان استخلفالكون بدقه وإتقان، وأبدع يف خلقه، و 

  وإعمارها.  وصوا ال ميكن التخلي عنه، ودعاه حلمايتها متينا والبيئة احمليطة به ترابطا
واهتمام اإلنسان بالبيئة مل يكن حديث النشأة، فقد بدأ منذ القدم يرصد مظاهر البيئة من حوله، وحياول أن جيد هلا تفسريا، حّىت 

  يف محاية البيئة. إىل دوره ت أسس التعامل مع البيئة، وأرشدت اإلنسانالسماوية اليت صاغ ديانجاءت األ
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وقد نادت األديان السماوية باإلعداد اخللقي لإلنسان، وجعلته قيمة كربى، وأّكد اإلسالم هذا املعىن بالرتكيز على األخالق، وأّن 
اإلنسان بنفسه، مث عالقته باآلخر، إىل أن تصل إىل عالقة األخالق جماهلا احلياة كّلها، وعلى رأسها عالقة اإلنسان بربه، مث عالقة 

  .كافة  اإلنسان باملخلوقات
إّن كّل تصّرف إنساّين جتاه البيئة حمكوما بنظرته حلقيقة البيئة مـن حيث وضعها الذي خلقه اهللا سبحانه وتعاىل، وكذلك عالقة 

  فساد. وأا من جرّاء عمل اإلنسان من صالح اإلنسان بالبيئة من حيث أثر البيئة على اإلنسان، وتّأثريه فيه
ويف هذا اإلطار سوف نتناول موقف الشرائع السماوية من البيئة ومحايتها، وما يرتبط ا من سلوكيات وأخالقيات، مركزين     

  .اإلسالمعلى مرتكزات محاية البيئة يف 
مع الرتكيز على البعد اإلسالمي لسلوكيات وتصرفات  وسنحاول يف هذا البحث دراسة مفهوم البيئة يف الشرائع السماوية،    

ت من صبحاإلنسان جتاه البيئة، انطالقا من أن قضية البيئة مبشكالا املتعددة من تلّوث، وهدر للموارد، وإخالل بالتوازن البيئي، أ
  القضايا امللحة اليت يتطلب دراستها من مجيع اجلوانب، وذلك من خالل اآليت:

  حث:أهمية الب .1
املتعلقة حبقل العلوم االجتماعية عامة والعلوم التطبيقية بصفة  ضوعاتيكتسي هذا البحث أمهيته، من كونه يعاجل أحد املو      

  اخص؛ ذلك أن املعرفة مل تعد مقتصرة على علم دون آخر، وإمنا أصبحت موضوعا مشرتكا لكل العلوم.
  اف البحث:دأه .2

؛ساعني من بيئة يف الشرائع السماوية والبعد اإلسالمي لسلوكيات وتصرفات اإلنسان جتاه البيئةمفهوم محاية الالبحث يدرس      
، محاية البيئةوراء هذه الدراسة الوقوف على هذه اإلسهامات الستلهام دور األديان عموما، واإلسالم بصورة مكثفة يف مسألة 

  وذلك من خالل احملاور اآلتية:
 الشرائع السماوية، وسوف نتناول يف هذا احملور وبشكل مقتضب موقف الشرائع السماوية من البيئة أوال/ مفهوم محاية البيئة يف

  ومحايتها، وتنميتها، وما يرتبط ا من سلوكيات وأخالقيات.
العام حلماية  قد وضع اإلسالم اإلطارإذ بالعقيدة والعبادات واملعامالت،  هثانيا/ اإلطار العام حلماية البيئة يف اإلسالم، وارتباط
َوَال تـَْبِغ ﴿، وقوله تعاىل: 84﴾ النمل:َوَال تـُْفِسُدوْا ِيف اَألْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَهاَ ﴿البيئة يف عدد من اآليات الكرمية منها قوله تعاىل: 

اهتمام بالغ، فقد أودع اهللا عز وجل فيها  ، وحتظى البيئة يف اإلسالم ب77﴾ القصص:اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإن اللَه َال حيُِب اْلُمْفِسِدينَ 
كّل مقومات احلياة، لذلك أرسى اإلسالم األسس والقواعد واملبادئ اليت تضبط عالقة اإلنسان بالبيئة، لتتحقق من خالهلا العالقة 

  . املتوازنة اليت حتمي البيئة من ناحية، وتساعد على انتظام الكون كما أراده سبحانه وتعاىل من ناحية أخرى
االهتمام باألخالقيات البيئية يف الفقه اإلسالمي، يرتبط بنظرية املقاصد العامة إذ ؛ثالثا/ أخالقيات التعامل مع البيئة يف اإلسالم

مفهوم واسع، فهو يعين األرض والسماء وما فيهما، ويتميز مفهوم البيئة يف اإلسالم بشموليته فهو يف اإلسالم هلا لبيئة واللشريعة، 
املخلوقات، ويتمّتع اإلسالم بنظرة أعمق وأوسع للبيئة، حيث يطالب اإلنسان بأن يتعامل مع البيئة من منطلق أا ملكية  يضّم كلّ 

  عامة جيب احملافظة عليها.
عد فالفقه اإلسالمي يتصل بالبيئة اتصاال وثيقا بوصفه قواعد كلية، وكثري من هذه القوااملتصلة بالبيئة،  رابعا/ القواعد الشرعية

قاعدة الضرر يزال بقدر " ، و"قاعدة ال ضرر وال ضرار"يدخل منها يف األمور املتعلقة بالبيئة وينظمها وحيميها، ومن هذه القواعد: 
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، وهذه القواعد الشرعية  وأمثاهلا هلا وزا وأمهيتها يف األحكام املتعلقة " درء املفاسد مقدم على جلب املنافع"، وقاعدة " اإلمكان
    البيئة واحلفاظ عليها يف الشريعة اإلسالمية.برعاية 

  إشكالية البحث: .3
 ناإلجابة ع حماولة إن موضوع البحث يتمحور حول دراسة اإلشكال املتعلق بدور األديان يف محاية البيئة، وذلك من خالل

  األسئلة التالية: 
  يف محاية البيئة؟م األديان هإىل أي حد تسما مفهوم البيئة يف األديان السماوية، و أوال/ 
  محاية البيئة؟   الدور البشري يف فاعلية مدىما ، و محاية البيئةيف  العامل الديين توظيفكيف ميكن ثانيا/  
  ؟الضوابط الشرعية اليت تنظم تعامل اإلنسان مع البيئة ماثالثا/ 

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق ل ،ميوإذ نقدم هذا العمل املتواضع إسهاما يف دراسة قضية محاية البيئة من املنظور اإلسال
  والسداد.
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  البيئة في الشرائع السماوية
حافظة على     

ُ
إن جذور احملافظة على البيئة َمغروسة يف تعاليم األديان السماوية، وكذلك يف شعائر األديان الوثنية، وتاريخ امل

 قوانني حتمي الغابات ِمن االستنزاف اجلائر، وكذلك دما ظهرت يف بالد الرافدينالبيئة يرجع إىل تاريخ احلضارات القدمية، عن
،ومفهوم البيئة متسعا فيشمل معاين )1(عندما أقر الس الروماين قبل حنو ألَفي سَنة قانونًا يَقضي حبفظ املياه خالل فرتات اَجلفاف

ومصادر طاقة بكافة صورها، وقد ظهرت حديثا مصطلحات متعددة خمتلفة، ويرتبط جبميع مناحي احلياة من هواء وتربة ومعادن 
، والذي نقصده من مفهوم البيئة يف دراستنا هذه هو الوسط أو )2(البيئة االجتماعية، والبيئة الثقافية، والبيئة السياسية، وغريها :مثل

  )3(فيتأثر به ويؤثر فيه. اإلنساناال الذي يعيش فيه 
 اواألديان السماوية وغري السماوية توفر أساس له أمهية كربى، وجعلت ،نساناإلعداد اخللقي لإللسماوية بات األديان نادقد ل    

الالهوتية والفلسفية وراء هذا األساس ختتلف، فإن الدينية و من أن املعتقدات  ومع لتحمل املسؤولية حلماية البيئة، امشرتك اأخالقي
حول نقطة جوهرية وهي ـ يف الغالب  ـ يان واختالفها فإا تلتقيدتعدد مصادر األ مع، و اهلدف والنتيجة يف هذا املضمار متقاربة

والسعادة  ،ورمبا تتعارض حول حتديد معاين اخلري والشر ،ديان ختتلفالبحث عن اخلري للبشرية، وإن كانت مفاهيم هذه األ
ري السماوية جتاه تعليم األتباع األخالق كأساس لتحمل فإن املقارنة بني مدخل األديان السماوية وغ ذاته ويف الوقت، والسالم

 بشريةاحلضارات اليف األخالق والقوانني  خاص. إناملسئولية هو أمر بالغ األمهية من أجل الصاحل املشرتك، ومحاية البيئة على وجه 
ه ويوّضح معانيه، وبذلك فالدين هو الذي الدين نظاماً رمزياً يتعلق بالوجود من مجيع جوانب يعدحيث  ؛مرتبطة متام االرتباط بالدين

  .خالق والقوانني يف األصل كامالً ، فاندماج الدين واألاتواألخالقي االجتماعييقرر املبادئ اليت تضبط العالقات مع النظام 
يف األرض، كما أّن عن الفساد واإلفساد  مجيعها واليت تنهىاألديان، احلفاظ على البيئة ورعايتها واجب ديين تفرضه تعاليم إن     

شكل ، ألنه ياجلميعجهود ف من أجله ثجيب أن تتكاواحملافظة على البيئة أمر ي، محاية البيئة واحملافظة عليها هو واجب اجتماع
  بشرية.املسرية اليف جناح عول عليه وهو امل، ات اإلنسانيةأحد األركان األساسية ضمن جهود حركة اتمع

، وسر السعادة يف احلياة، والعدل من الفطرة السليمةفهو ، واستمرارهاها ئاتمعات وصالحها وبقا العدل ضرورة الستقامةو     
حث احلق، و  إحقاقو ولقد أنزل سبحانه وتعاىل الكتب وبعث باألنبياء والرسل، إلقامة العدل ، مطلوب شرعًا وعقالً  بني الناس

بني  اإجيابي تفاعالاملشرتك اإلنساين فإن وىف ضوء هذا صاحل البشرية، اإلنسان على احلفاظ على ما يف الكون من خريات مسخرة ل
هو مكرس من أجل أن ، و أو معتقد معنيوال يقتصر على زمان أو مكان  ومتكامل، تفاعل شاملهو ، و متحقق اإلنسان والبيئة

ان السماوية من حكم ومواعظ ، وحنن نستعرض ما ورد يف األديوموظفا توظيفا حضاريا وتارخييا ،ايصبح جهد اإلنسان موحد
وتشريعات، فإن مرد ذلك هو الوقوف على حقائق تارخيية، وأن اليقني أن اإلسالم هو دين مجيع األنبياء واملرسلني من أوهلم إىل 

  .)4(آخرهم، وهو دين من أتبعهم من األمم السابقة
  
  .30،ص 1والنشر والتوزيع، ط الوجيز في قانون البيئة، دار القلم للطباعة، عبدالمجيد ،) السماللي1(

  . 18م، ص1993، ، القاهرةحمد عبدالقادر، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث "رؤية اسالمية"، مكتبة ابن سينا م،) الفقي2(

  .12م، ص1997) غانم، حسين مصطفى، اإلسالم وحماية البيئة من التلوث، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، 3(

  . 35ـ  32/ 2م،ج 1993، 1أحمد، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تح مجدي قاسم، ط ابن تيمية، :)ينظر4(
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  البيئة في الديانة اليهودية

لنفوس، له، وأنزل معهم الكتب السماوية هي رساالت ِإصالح ئالرساالت السماوية اليت أنزهلا اهللا عز وجل بواسطة أنبيا    
اآلداب الصحية ووسائل الوقاية،  ت، فشرعجسامبدان واألحة األصو  ةسالمديان السماوية عموما باأل تاعتنولقد  للحق، إظهارو 
ومن املعلوم أن القرآن الكرمي تضمن آيات كثرية تتعلق باليهود، حيث ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي الطهارة والنظافة، حثت علىو 

والطهارة، لكن بعض النصوص ختالف  التوراة تدعو إىل النظافةيف  وردت نصوصوقد ، )1(ةتصرحيا أو تلميحا يف مخسني سور
النصوص  ، فمن)2(على النقيض من هذه التعاليماليهود  عددا كبريا من كما أن أفعال وأعمال  الواقع لدى أتباع الديانة اليهودية،

وال يدخل  ،ل فليخرج إىل خارج احمللةليس بطاهر من عارض اللي ل"إذا كان فيكم رج :والطهارة يف التوراة اليت حتث على النظافة
  )3(.ند غروب الشمس يدخل داخل احمللة"وع ،وعند إقبال الليل يغتسل باملاء ،داخلها

اصنع مغتسالً ، "وكلم الرب موسى قائالً  :من ذلكو  ،كما ورد يف التوراة األمر بالطهارة صراحة قبل مباشرة األعمال التعبدية     
فيغسل هارون وبنوه منه أيديهم  ،واجعل فيه ماءً  ،واجعله بني خباء احملضر واملذبح ،غسلمقعده من حناس لل ،من حناس
قرب إىل تمزاولتها نوعًا من أنواع ال دوتع ،، لكن مع هذه النصوص جند بعض التشريعات اليهودية حتبذ النجاسات)4("وأرجلهم

، ومن أساليب تقدمي القرابني من الذبائح أن أعمال التكفري ود، ولذلك يعد منفمثًال الدم حيمل طابعًا قدسيًا عند اليه ،الرب
  )5(ة.بقصد الربك ناسوالقسم اآلخر يرش على ال ،يراق دم الذبيحة فيصب قسم منه على املذبح

لكن بكل عام سابع  ،سنوات متتالية ةومجع احملصول لست ،للبشر بزراعة األرض ربمسح الج فقد سفر اخلرو وحسب ما ورد يف     
يدل وهذا  ،)6(حىت يستطيع الفقراء مجع ما ينمو ألنفسهم، وما تبقى قد تأكله احليوانات الربية ،البشر مبغادرة احلقول ربال أمر

احليوانات، و  البهائم ومراعاة والتآزر، ظهر العطفتُ  ه اآلياتهذو  ،على عدم إساءة استغالل األرض، وكذلك رعاية احلياة الربية
  .من أجل بيئة نقية وطاهرة مناسبةاة يححلق يف ح كل كائن امنو 

شري التوراة إىل مسائل متعلقة بالتعامل مع وسائل العيش، فاحرتام احلياة ميلي مراعاة معايري األمان والسالمة، وعدم املخاطرة تو     
على بيتك إذا سقط "إذا بنيت بيتا جديدا فاصنع حائطا لسطحك، لئال جتعل ذنب سفك الدم  :ثنيةتباحلياة، فقد ورد يف سفر ال

عترب التوراة حياة احليوان مقدسة، وال جيوز ذبح احليوان إال بقصد احلصول على الطعام أو الثياب، وهذه الصور ت، و )7(عنه ساقط"
  شكال صون البيئة.أالواردة يف التوراة حتمل معاين متعلقة مبراعاة حياة اإلنسان واحليوان، وهو شكل من 

  
  
  
  .3اليهود في القرآن الكريم، المكتب اإلسالمي، القاهرة، ص محمد عزة، دروزة،) 1(

  .19م،ص 1993، الرياض، 1محمد أديب، اليهود في القرآن والسنة، دار الهدى للنشر والتوزيع، ط الصالخ،) 2(

  .10:  23ثنية ) سفر الت3(

  .5:  22الويين لا ) سفر4(

  .6ـ  3:  17الويين ) سفر ال5(

  .12ـ  10:  23خروج ) سفر ال6(

  .8: 22ثنية سفر الت) 7(
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  البيئة في الديانة النصرانية
 ناتناوليف  هأنب جيدر التذكريتضمن اإلجنيل عظات وتعاليم متعددة حول البيئة، وما يرتبط ا من أخالقيات وسلوكيات، و     

 احلق هو الذي نطق به عيسى عليه السالم،صادر أهل الكتاب، فإننا نشري إىل املصادر املعتربة لديهم، واليقني الراسخ أن اإلجنيل مل
هو أن متتلئ كما يؤمن به النصارى   صد الرب لألرض ، وق)1(أن األناجيل املتداولة  ليست اإلجنيل املنزل من عند اهللا تعاىلو 

أن ل، وبعد نه أنبت كل شجرة شهية للنظر وجيدة لألكأ"أن الرب غرس جنة يف عدن، و ، و)2(األرض بأشخاص سعداء وأصحاء
ووفقا هلذه اآلية فإن الرب  ،)3("أمثرا وأكثرا ولني، آدم وحواء، وضعهما يف هذا املوطن اجلميل، وقال هلما،خلق الرجل واملرأة األ

وتشري املواقف واآليات الواردة يف اإلجنيل ، )4(خلق اإلنسان من أجل إكثار النسل واحلفاظ على األرض، واالعتناء باملخلوقات
تقع على عاتق  اجلميع يف احلفاِظ على البيئِة نقيًة طاهرًة وصافيًة، وأنه جبانب امللوثات البيئية املادية، يوجد  ةعلي أن املسؤولي
ينتج عنه هدر  ، وهواالستعمال اخلاطئ ملوارد البيئةِ أن وأن التلوث الفكري هو الذي سبَب التلوَث املادي، و  التلوَث الفكري،

خلوقات اهللا اليت خلقها مبو  ،باإلنسان راأضرايلحق للتكنولوجيا  االستخداِم اخلاطئأن ناِت احليِة، و الثروات الطبيعية وإبادة الكائ
 س األول:ثو اآلخريَن، كما جاء يف سفر كورنت وينفعا ينفعُه مل بدال من أن يستثمرها لصاحله ونفعه، فحّوهلا إىل طرق غري شرعية،
، وعن التأمل يف الطبيعية  )5(توافق، كل األشياء حتل يل ولكن ال شيء يتسلط علّي" "كل األشياء حتل يل ولكن ليس كل األشياءِ 

أن ن كان اهللا يهتم بالطيور والعشب، فكم باحلّري وإ ،ها اهللا، وإىل زنابق احلقلييلفت اإلجنيل األنظار حنو طيور السماء كيف يُقوّ 
تتجسد يف حمبة القريب، لذلك جيب أن يسعى اإلنسان للسالم واملصاحلِة مع ويوجه اإلجنيل حنو حمبة اهللا اليت ، ) 6(يهتم بعباده

  نفسه، ومع اهللا، ومع اآلخرين، ومع البيئة اليت يعيش فيها، وهذه املصاحلُة تتجسد من خالل أعماله الصاحلِة وإميانِه احلقيقي.
أو  ،، له كامل احلريِة واإلرادِة بأن يسعى حنو اخلريِ راح اإن الصورة املثالية لإلنسان يف اإلجنيل تتجسد يف كون اإلنسان خملوق     

مييَل حنو الشِر، فعندما مال اإلنساُن مبلِء إرادته حنو الشر، واجتَه حنو اخلطيئِة اليت فصلته عن عالقته مع الرب، ومع اآلخرين، 
سيبقى جمرد فيبه من املثالية والصحة النظرية ن أي منهج للحياة مهما كان نصأ، ويف هذا الصدد نشري إىل )7(فأفسد الشر طبيعته

أفكار ورؤى، ما مل يكن له منوذج واقعي يشهد بصحته وجناحه يف حتقيق الغايات اليت تأملها اتمعات البشرية وتسعى جاهدة 
 جتسيدهل يف املثالية، و لتحصيلها، ومن هنا فإن املنهج الناجح هو الذي يتسم بواقعيته ومراعاته للطبيعة البشرية، وبعده عن اإليغا

  صاحلة للتطبيق. مثلةأل
  
  
  
  .192م، ص2005 الحق، دار إحياء التراث اإلسالمي، الدوحة،ر ظهاإ،رحمة اهللا،  الهندي)1(

  .27م، ص2005) إصدار جماعة شهود يهوه، ماذا يعلم الكتاب المقدس حقا، نيويورك، 2(

  .28 :1 ) سفر التكوين3(

  .27مرجع سابق، ص ) إصدار جماعة شهود يهوه،4(

  .12: 6األول  ) سفركورنثوس5(

  .26:  6) سفر متى 6(

  . 5: 6)سفر التكوين 7(
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 مفهوم البيئة في اإلسالم 
ومل  موجودات،ا من خملوقات، مبا فيها اإلنسان وما حييط به من ماألرض والسماء وما فيه يتضمنمفهوم اإلسالم للبيئة     

كرمي أو السنة النبوية للداللة على املعىن اإلصطالحي املتداول حديثا، والكلمة املرادفة يف يستخدم مصطلح "بيئة" يف القرآن ال
،وأن اآليات القرآنية اليت تناولت مسائل متعلقة بالبيئة دلت على لفظ البيئة معىن ال )1(الشريعة اإلسالمية هي مصطلح "األرض"

جبال ونبات ار و أهو يضّم كّل خملوقات اهللا من إنس وجان وحبار و ف ؛ةشمولياليتميز مفهوم البيئة يف اإلسالم ب، و )2(نصا
طالب يويتمّتع اإلسالم بنظرة أعمق وأوسع للبيئة، حيث ، وحيوانات، وإن هذه املخلوقات سّخرها اهللا سبحانه وتعاىل لإلنسان

َوال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها ﴿ىل: ، قال تعاا ملكية عامة جيب احملافظة عليهااإلنسان أن يتعامل مع البيئة من منطلق أ
يف السماوات، مبا يف ذلك كل شيء على األرض و سبحانه وتعاىل  خلق اهللا و ، 85ا�عراف:  ﴾ُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ َذِلُكْم َخيـٌْر لَ 

 سبحانه وتعاىل ينبغي للمرء أن يتذكر اهللا، و اإلنسان ليعبده سبحانه وتعاىل خلقنافعه، و مل اإلنسان خلوقات ليسخرهامجيع امل
َنا فِيَها ِمْن ُكل َزْوٍج َِيٍج ﴿، قال تعاىل:ويسعى للحفاظ عليها ه ونعمته على اإلنسان،وعظمته ورمحت َواْألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلَقيْـَنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـَْبتـْ

 َعْبٍد ُمنِيبٍ تـَْبِصرًَة َوذ ة قيطر  و، والعمل لتحقيق الصاحل العام، هإن محاية البيئةهلذه اآلية الكرمية ف ،وامتثاال 8 ـ 7 :ق ﴾◌َ ْكَرٰى ِلُكل
، ذلك أن البيئة هي احمليط الطبيعي الذي يكتنف خملوقات اهللا حية وغري حية، وما ينظم هذه أشكال عبادة اهللا وشكل من

والنواميس اإلهلية اليت تعد ميزانا ضابطا لتصرفات املستخلف يف  نيةالكو املخلوقات من عالقات تفاعل وتكامل يف إطار السنن 
  )3(.التسخري والتعمري

إن املتأمل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية يدرك اشتماهلما على ألفاظ وعبارات ترشد إىل معان متعلقة بالبيئة من حيث خلق     
 ىنتعاد ،وق)4(لى األرض، وهي البيئة الطبيعية مبكوناا اليت أودعها اهللا فيهاالكائنات اليت بثها اهللا سبحانه وتعاىل يف الكون أو ع

ميارس فيه و  ،فيه عبادتهؤدي وي ،وحيصل منه على احتياجاته ،باعتبارها احملل الذي يقيم فيه اإلنسان ،عنايًة خاصةً  بالبيئة اإلسالم
  .أعماله اليت تعينه على مواجهة متطلبات احلياة

، وكتب الفقه اإلسالمي فريضة اإلسالمالنظافة يف ف حفظ البيئة العناية بالنظافة، ائل اليت حرص عليها اإلسالم يفومن الوس     
طهارة البدن والثوب واملكان هي شرط من شروط صحة الصالة، وهذه إشارة إىل السلوك الذي ، فحلديث عن الطهارةدائما تربز ا

إىل  ى اهللا عليه وسلمج الصالة، فالنظافة هي عنوانه الدائم، ولذلك دعا النّيب صلجيب أن يكون عليه املسلم يف الصالة وخار 
وأمر باحملافظة على خصال الفطرة اليت تقوم عليها النظافة الشخصية عموما،  ،لاالغتساالتطهر و  العناية بنظافة اجلسد فحث على 

، فالطهارة املادية أو احلسية تكون بغسل الثوب من والطهارة يف اإلسالم تكون طهارة مادية، وكذلك تكون طهارة معنوية
  )5(النجاسة، والطهارة املعنوية تعين تطهري القلب وختليصه من اآلثام واألدناس.

  
  
  .13حسين مصطفى، المرجع السابق، ص  غانم،) 1(

  .24ص  ، القاهرة،1سالمة، أحمد عبدالكريم، قانون حماية البيئة اإلسالمي، دار النهضة العربية، ط) 2(

  .28، ص 2008، 1المحافظة على البيئة من منظور إسالمي، دار ابن حزم، ط، قطب، ) الريسوني3(

  .35ص م،2001أسلمة القانون المعاصر، دار الفكر المعاصر، اإلسكندرية،  أحمد محمد، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء حشيش،)4(

  .66/  19ر، الجامع ألحكام القرآن، تح. هشام البخاري، دار علم الكتب، أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أبي بك القرطبي،) 5(
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  الكريم  القرآنماية البيئة في ح
جمتمع نقي طاهر يف الشكل واجلوهر، وسبيله إىل ذلك ِإميان يقيين صادق، وطهارة روحية، وعبادة  إقامةيهدف اإلسالم إىل     

  هللا وحده.
كرمي جيد أن مفهوم البيئة يتناول مكونات البيئة املختلفة من أرض وما تشمله من كائنات يف آيات القرآن ال ممعن النظرو     

، وهذه اآلية 88النمل ﴾ُصْنَع اِهللا الِذي أَتْـَقَن ُكل َشْيءٍ :﴿تعاىلقال  وإتقانهخمتلفة، واهتمام اإلسالم بالبيئة يظهر صنع اهللا 
، وذلك حني حيث القرآن الكرمي اإلنسان بالنظر يف من اإلميان واليقنيعلى الدرجات الكرمية تربز املعاين الرفيعة اليت ترتقي إىل أ

الكون، والتفكر يف صنعه، للوصول إىل إدراك عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل، واإلميان به، والتسليم بقدرته وتفرده يف صنع الكون 
  وتسيريه.

به، وذلك وهو واجب ديين أمر اهللا سبحانه وتعايل  ،البيئة ومحايتهان صو علي  ةالكرمي يةيات القرآناآلحثت  ويف هذا اإلطار    
ُهَو الِذي أَنَزَل ِمَن السَماِء َماًء  لُكم مْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ﴿: علي األرض وما ا من خريات قال تعايل ةافظباحمل

  .10نحل:ال﴾ُتِسيُمونَ 
َوالَ ﴿:قال تعايل ،من ثروات وموارد ومكونات ى ما حتتويهاحملافظة علتعامال رشيدا،و مل مع البيئة تعابالأمر سبحانه وتعايل وقد     

َوَمن :﴿وقال تعايل،56األعراف:﴾تـُْفِسُدوا ِفي اَألْرِض بـَْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا ِإن رَْحمَة اللِه َقرِيٌب مَن الُمْحِسِنينَ 
ْل نِعْ  َه َشِديُد الِعَقابِ يـَُبدالل ِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإن211بقرة:﴾الَمَة الل.  

ُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض :﴿وتستوجب األمانة محايتها واحملافظة عليها،قال تعايل ،أمانةجعل األرض واهللا سبحانه وتعايل     
أي أن اهللا سبحانه وتعايل سخر لكم األرض وذللها؛ لتدركوا ، 15امللك:"وا ِمن رْزِقِه َوِإلَْيِه النُشورَذُلوًال فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكلُ 

  .غرس وبناءو  منها كل ما تعلقت به حاجتكم من حرث
ِإن أَنَكَر  َواْغُضْض ِمن َصْوِتكَ :﴿قال تعايلوالسكينة،  والتزام اهلدوءوالتلوث السمعي  علي جتنب الضوضاء اإلسالم حرص و     

َواْألَْرَض َمَدْدنَاَها ، ومن اهلدي القرآين الذي حيث على التوازن البيئي قوله تعاىل:﴿19لقمان: ﴾اَألْصَواِت َلَصْوُت الَحِميرِ 
َنا ِفيَها ِمن ُكل َشْيٍء مْوُزونٍ  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبتـْ ة إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل بعد حيث تشري هذه اآلية الكرمي 19﴾ احلجر: َوأَْلَقيـْ

املقررة يف  الثوابتومن ر، األرض سهلها وبسطها، وثبتها باجلبال، مث أنبت فيها جلت قدرته من كل شيء بوزن وقد أن خلق
 القرآن الكرمي اليت تنظم سري احلياة عموما، ومن أبرزها انتظام الكون، اآليات القرآنية اليت تنهى عن الفساد، وعلى األخص

ِإن اللَه ﴿، وقال تعاىل:205" البقرة:َواللُه َال ُيِحب اْلَفَسادَ ﴿اإلفساد عن طريق سوء االستخدام أو التلوث أو غريها، قال تعاىل:
  .85" هود:َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ  ، وقال تعاىل:" 77القصص: ﴾َال ُيِحب اْلُمْفِسِديَن 

ذه النماذج من اآليات القرآنية الكرمية يتبني حقيقة اهتمام اإلسالم بالبيئة واحملافظة عليها، وأن اهللا سبحانه ومن خالل سرد ه    
وتعاىل خلق الكون لفائدة اإلنسان وسخره ملصلحته، وينبغي على اإلنسان االعتدال يف استعمال ما وهبه له اخلالق تبارك وتعاىل  

ُكُلوا َواْشَربُوا ِمن رْزِق اللِه َوَال تـَْعثـَْوا ِفي اْألَْرِض ﴿ف والتبذير، قال تعاىل:من نعم ظاهرة وباطنة، وعدم اإلسرا
  .60البقرة:﴾ُمْفِسِدينَ 
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  حماية البيئة في السنة النبوية الشريفة     
مل  كل أنواع يش والذيإماطة األذى عن الطريق، على مجيع أنواع الطهارة، بداية من رسول صلي اهللا عليه وسلم حث ال    

"اإلميان ِبضع وسّتون ـ أو قال: ـ بضع وسبعون  :كما قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  ،األذى، وجعل إماطة األذى من اإلميان
صلي اهللا عليه جعل كما   ،)1("شعبة، فأعالها قوُل: ال إله إال اهللا، وأدناها إماطُة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان

(إياكم  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه -، "فعن أيب سعيد اخلدري كف األذى من حقوق الطريق  وسلم 
(فإذا  :وسلم    صلى اهللا عليه -واجللوَس يف الطرقات)، فقالوا: يا رسول اهللا، ما لنا من جمالسنا بُد، نتحدث فيها، فقال رسول اهللا 

  )2.("طريق حقه)أبيتم إال الس فأعطوا ال
َما ِمْن فقد قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم:" ،األرض هيزاهتماما بالغا بالغرس والتشجري  وجتالنبوية واهتمت السنة      

ك يف آخر رمق من هتمام بالبيئة، ولو كان ذلاالث علي اإلسالم حي،و )3(" ُمْسِلٍم يـَْغِرُس َغْرًسا ، ِإال َكاَن َما ُأِكَل ِمْنُه َلُه َصَدَقةً 
حديث النيب صلي اهللا عليه وسلم الذي  رواه الشيخان يف صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  احلياة، ويربز هذا األمر

، )4(" يـَْغرَِسَها فـَْليَـْغرِْسَهاِإْن قَاَمِت الساَعُة َوِيف يَِد َأَحدُِكْم َفِسيَلٌة، فَِإِن اْسَتطَاَع َأْن َال تـَُقوَم َحىت قال: قال صلي اهللا عليه وسلم :"
أمر النيب صلي اهللا عليه  ويف ذات الوقت تبني الشريعة اإلسالمية أجبديات التعامل الصحي، وأسس احلفاظ على الصحة،مثل

مما  ؛ضمراألةلناقلالمن ترك آنية الطعام والشراب مكشوفة عرضة للهواء واحلشرات  هر يذ،وحتوإيكاء األسقية ،وسلم بتغطية اإلناء
أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،يرتب حدوث األوبئة واألمراض الضارة بالفرد واتمع

  )5(."بواب وأوكوا األسقية وخمروا الطعام والشرابوغلقوا األ
قيمة فيها ما حيفظ لإلنسان صحته وعافيته، وحتفظ تبعا لذلك اتمع والبيئة، فمثالً  إرشاداتوللرسول صلى اهللا عليه وسلم     

ألن هواء الزفري  ،)6("يف اإلناء إذا شرب أحدكم فال يتنفس"ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتنفس الشارب يف املاء بقوله: 
 ومن مظاهر هديه يف محاية البيئة يهيلوثه ويفسده، وسن للشارب تقطيع الشرب إىل ثالث دفعات، يتنفس يف اية كل منها،

الصحة  أسبابصلى اهللا عليه وسلم بأن ال يتطاول اجلار على جاره يف البنيان حىت ال حيجب عنه اهلواء والشمس، ومها من 
  سائل احملافظة على البيئة.وو 

ير من ذإن هذه صور من هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم  يف جمال الصحة والوقاية، والرتغيب يف النظافة والتجميل، والتح    
صلى اهللا عليه  هالعلماء يف مضمار الطب تثبت صحة ما ورد عن إليهااحلديثة اليت توصل  االكتشافاتالقذارة والتفحش، وإن 

  م  من إرشادات يف حفظ الصحة وتوفري العافية، وتأمني سالمة اتمع والبيئة.وسل
  

  

  .) عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، واللفظ لمسلم35)، ومسلم في اإليمان (9أخرجه البخاري في اإليمان () 1(

  ).2121عن الجلوس في الطرقات، رقم ( )، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي6229أخرجه البخاري، كتاب االستئذان، رقم () 2(

  ).2908(صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، حديث  )3(

  .)12902، حديث رقم (مسند اإلمام أحمد، وفي479(حديث رقم  البخاري في "األدب المفرد" أخرجه )4(

 ).5938(رقم  ، حديثباب إغالق األبواب بالليل أخرجه البخاري ، كتاب االستئذان، )5(

  ).3780(حديث رقم  ومسلم ،)149(حديث رقم  البخاريأخرجه )6(
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 البيئةفي الحفاظ على سائل اإلسالم و 

مفتـاح وطريـق لـركن  فالنظافة؛وضعي أن يكون له وازع أو رادع مثله ال يستطيع أي قانونفالنظافة أمراً تعبدياً   اإلسالم  جعل     
وأزال عـــن جســـمه وثوبـــه ومكانـــه  ،ال تقبـــل مـــن العبـــد إال إذا تطهـــر هلـــا الـــيت هـــي عمـــاد الـــدينفالصـــالة  اإلســـالم، مـــن أهـــم أركـــان

ب و وطهـارة الثـ ،فالوضـوء شـرط يف صـحة الصـالة ،مراض واألوبئـةألهد لموالسبيل امل ،النجاسات اليت تعترب املصدر األول للجراثيم
والذي  ،تحقق اهلدف منهايوبتوفرها  ،لشروط فالصالة صحيحةفإذا توفرت هذه ا ينبغي أن تتحقق،كما أن طهارة املكان   ،واجبة

قولـــه  ومنهـــا ،تبـــني ذلـــك النبويـــة الشـــريفة والســـنة الكـــرمي نصـــوص القـــرآنيف ولعـــل نظـــرة  ،منـــه حفـــظ الصـــحة والوقايـــة مـــن األمـــراض
ِإن ﴿ ، وقوله تعاىل 29:ألعرافا﴾ْسرُِفوا ِإنُه ال حيُِب اْلُمْسرِِفنيَ يَا َبِين آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال تُ تعاىل:﴿

" : النبوية الشريفة فهي كثرية، ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم أما األحاديث،  220البقرة: ﴾اللَه حيُِب التـواِبَني َوحيُِب اْلُمَتَطهرِينَ 

  .)1("وٍر َو�َ َصَدقَةٌ ِمْن ُغلُولٍ �َ تُْقبَُل َص�َةٌ بَِغْيِر طُھُ 

الطعام على الطعام، فقال صلى اهللا عليه  وإدخالكل الكثري، فحذر من مغبة النهم واأل جهزة البدن،أسالم  بصحة واهتم اإل      
َكاَن ال َحمالَـَة، فَثلُـٌث لَطَعاِمـِه، وثـُلُـٌث ِلشـرابِِه،   َما مَأل آدِمي ِوَعاًء َشرّاً ِمْن َبطِنه، ِحبْسِب ابن آدَم ُأُكالٌت يُِقْمَن ُصْلُبُه، فِإنْ "وسلم: 

ذا مسعـتم بالطـاعون إفقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم: " والقابلة للعدوى، مراض الوبائيةسالم الوقاية من األوشرع اإل ،)2("َوثـُُلٌث لِنَـَفِسه
  )3.("افال خترجوا منه وأنتم فيها رضأوقع  ب وإذاا عليه، هفال تدخلو  بأرض

  :البيئةالحفاظ على  في سائل اإلسالممن و و 

اإلسالم أنواعا من شرع ، و امتثال ألوامر اهللا تعاىلهو و  من األمور األساسية يف العبادات والتطهر إن االغتسال طهارة البدن: /1
ظافة النسده بواملسلم حيقق الطهارة يف ج ،الوضوء شرط للصالةكما أن   ،وغريها واجلنابة كغسل اجلمعة والعيدين  الغسل،

إىل التنزه عن البول والغائط   حكام الشريعة اإلسالميةأ تدعوكما  ،ذلك من شأنه أن جيعل املسلم متميزاً يف نظافتهو االغتسال، و 
فكان ميشي بني الناس  هذامن بوله وأما  نزه يستال كانأما هذا ف، يعذبان وما يعذبان يف كبريإما " :املتفق عليه احلديث كما يف

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  لاق، ودعا اإلسالم إىل طهارة البدن و كل ما يتعلق به، واعتربها من الفطرة السليمة، )4("نميمةبال
ق ل، ونتف اإلبط، وحجمواستنشاق املاء، وقص األظافر، وغسل الربا"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، 

  )5(.الراوي: نسيت العاشرة، إال أن تكون املضمضة قال العانة، وانتقاص املاء"

  

  ).224(حديث رقممسلم في صحيحه  هأخرج) 1(

  ).5675سنن الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير، حديث رقم()2(

  .5396أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم ) 3(

  .ود، كتاب الطهارة، باب اإلستبراء من البولسنن أبي داو  )4(

  .2757سنن الترمذي، كتاب األدب، باب ما جاء في تقليم األظافر، حديث رقم ) 5(
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ويف هــــــذا اإلطــــــار نتنــــــاول اجلانــــــب العلمــــــي للوقايــــــة مــــــن اآلفــــــات واألمــــــراض، إذ مل يكــــــن معلوًمــــــا وجــــــود أعــــــداد هائلــــــة مــــــن     
اف اــــاهر يف القــــرن الثــــامن عشــــر، ومت معرفــــة أنواعــــا كثــــرية مــــن اجلــــراثيم، وتتكــــاثر امليكروبــــات حــــىت متكــــن اإلنســــان مــــن اكتشــــ

ـــــيت أمـــــرت  هـــــذه اجلـــــراثيم بصـــــورة مســـــتمرة، وللـــــتخلص منهـــــا ينبغـــــي الغســـــل باســـــتمرار، وهـــــي الوســـــيلة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض ال
  الشريعة اإلسالمية ا.

ومن مث محاية اجلسم من اجلراثيم واآلفات، وأن جمرد استعمال املاء فالطهارة فيها ضمان النظافة املستمرة جلسم املسلم،      
النظيف يف غسل اليدين يزيل نسبة عالية من امليكروبات، وأن غسل القدمني مخس مرات يف اليوم أثناء الوضوء مع ختليل األصابع 

احلذاء عدة مرات يف اليوم، واندفاع الدم يف باملاء، يقلل اإلصابة اجلرثومية، ويزيد كفاءة الدورة الدموية بالتدليك، وأن خلع 
القدمني يقلل وقوع التقرحات واألمراض اجللدية، فهذه الفوائد تتحقق باالغتسال أو الوضوء ألنه يتكرر يومًيا، فكيف بالوضوء 

على تنشيط  والغسل ملرات عديدة، وبنظافة اجلسم والثياب واملكان بصفة مستمرة ولعدة مرات بصورة دائمة، فالوضوء يعمل
 .)1(اإلنسان يعتاد النظافة اليت تعترب من ضروريات احلياة وجتعلاجلسم وتقويته 

لقد حرص اإلسالم على نظافة اجلسم فقد بينت الشريعة اإلسالمية أحكام الوضوء واالغتسال واليت مناطها نظافة اجللد،      
العلماء جسم اإلنسان مبا عليه من أنواع اجلراثيم والبكترييا  يشبه فجلد اإلنسان حيتوي أعداًدا من اجلراثيم ال ميكن حصرها حيث

والفريوسات والفطريات والطفيليات، وما بينها من عداوات وحروب، وما هلا من أشكال وأنواع، بالكرة األرضية مبا عليها من 
فال بد من إزالتها بشكل دوري ومستمر خملوقات، وما بينها من اختالفات ونزاعات، ومبا أن اجلراثيم ال تقف حلظة عن التكاثر 

  .)2(اجلسم جماتها يستطيعلتبقى أعدادها قليلة حبيث 
اإلسالمية اهتماًما شديًدا بنظافة الفم واألسنان، حيث تستقر يف فم اإلنسان أعداٌد وأنواٌع كثرية من  الشريعةواهتمت      

ج عن منوها وتكاثرها أمحاضا كثرية تؤثر على الفم ورائحته، وعلى لون اجلراثيم، وهي تتغذى على بقايا الطعام بني األسنان، وينت
األسنان وأدائها، فإذا مل تتم إزالة هذه اجلراثيم عدة مرات يف اليوم فإا تسبب التسوس وأمراض اللثة، ولذلك شدد رسول اهللا 

وقد أثبت العلم )3(م بالسواك قبل كل صالة"صّلى اهللا عليه وسّلم على استعمال السواك فقال: "لوال أن أشق على أميت ألمر .
أن التسوس حيدث نتيجة عدة عوامل منها فضالت الطعام ووجود اجلراثيم، لذلك سن اإلسالم السواك الذي ثبت أن له أثرًا فعاالً 

لبالغة لتقليم األظافر، وما يف احلفاظ على األسنان، فإنه يزيل اجلراثيم ويقتل بعضها كيميائًيا، كما كشفت البحوث الطبية األمهية ا
يرتتب على إمهاهلا من أضرار فرتك األظافر جملبة للمرض، حيث تتجمع حتتها ماليني اخلاليا اجلرثومية اليت تسبب يف نقل 

  األمراض، وهلذا السبب حث اإلسالم على الطهارة وجعلها أمرًا تعبديًا.
  
  
  
  ،29م، ص 1990اق الجديدة، الدار البيضاء، عاشور بريك، أحكام العبادات، دار األف ،الدمنهوري 1

  HTTP://WWW.DPNFTS5NBRDPS.CLOUDFRONT.NET/APP/MEDIA/408ينظر: 2

  .220/  1صحيح مسلم  3
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ــــوب: /2 ــــه اإلنســــان مــــن ثيــــاب،أمــــر اإلســــالم بنظافــــة  طهــــارة الث ــــي  مــــا يرتدي ــــل مــــا نــــزل  ؛وواضــــحوهــــذا جل فقــــد كــــان مــــن أوائ
ــــــرْ وَ "تعــــــاىل:  ولــــــهقالكــــــرمي مــــــن القــــــرآن  ــــــرْ " ســــــبحانه وتعــــــاىل بعــــــد أن قــــــال "ثَِيابَــــــَك َفَطه ــــــك َفَكبـســــــبحانه وتعــــــاىل فقــــــرن ،"وَرب 

الة فيــــه ح الصــــوالثــــوب ال تصــــ ،مبجــــرد وصــــول شــــيء مــــن النجاســــة إليــــه اإلســــالم الثــــوب جنســــاً  يعتــــربو ، التوحيــــد بنظافــــة الثــــوب
أمجــــع العلمــــاء علــــى أن املــــاء القليــــل والكثــــري إذا وقعــــت فيــــه جناســــة فغــــريت لونــــه أو طعمــــه أو رحيــــه فهــــو ، و إال أن يكــــون طــــاهراً 

  .وبالتايل فاملسلم دوماً ينزه مالبسه أن تقع عليها جناسة ،جنس

ـــــو      ـــــال بخـــــذ األإىل  مســـــالو اإلدعي ـــــة عنـــــد كـــــل مســـــجد، ف ظـــــاهر، وكـــــان رســـــول اهللا صـــــلى امل اال بـــــأجود املســـــاجد رتـــــادتالزين
 قـــــادمني مـــــن ســـــفر: أصـــــحابه، فقـــــد قـــــال جلماعـــــة مـــــن ، وطيـــــب الرائحـــــةبالنظافـــــة ومجـــــال اهليئـــــة أصـــــحابهاهللا عليـــــه وســـــلم يـــــأمر 

ن اهللا ال إ، فاصـــــلحوا رحـــــالكم، واصـــــلحوا لباســـــكم، حـــــىت تكونـــــوا كـــــأنكم شـــــامة يف النـــــاس، فـــــ خـــــوانكمإنكـــــم قـــــادمون علـــــى "إ
  .)1.("حيب الفحش وال التفحش

ـــــــى  / طهـــــــارة املكـــــــان: 3 ـــــــات واألمـــــــاكن حـــــــث اإلســـــــالم عل ـــــــث النظافـــــــة الطرق ـــــــق العامـــــــة، حي ـــــــة  اخلاصـــــــة واملراف تقتصـــــــر عناي
؛ واألمــــــاكن العامــــــة بــــــل اتســــــعت الــــــدائرة لتشــــــمل نظافــــــة البيــــــوت والطرقــــــات ،اإلســـــالم بالنظافــــــة علــــــى نظافــــــة اجلســــــد فحســــــب

ـــــك نصـــــوص عامـــــة و  ـــــل قولـــــهيف القـــــرآن الكـــــرمي  وردت يف ذل ـــــرِينَ "تعـــــاىل:  مث اْلُمَتَطه ـــــب ـــــب التــــــواِبَني َوحيُِ البق'''''رة:  ."ِإن اللـــــَه حيُِ

222 

احملافظـــــــة علــــــى الصـــــــحة العامــــــة؛ ألن تــــــراكم األوســـــــاخ يعطــــــي احلشـــــــرات  مــــــاكنســــــتهدف دعــــــوة اإلســـــــالم إىل نظافــــــة األوت    
وقـــــد ارتبطـــــت ، )2(حيغـــــري صـــــ كـــــاناملوجتعـــــل  ،كريهـــــةواجلـــــراثيم جمـــــاًال رحًبـــــا لالنتشـــــار والتكـــــاثر فضـــــًال عـــــن انبعـــــاث الـــــروائح ال

واملرافــــــق  ملســــــاجد انظافــــــة البيئــــــة يف اإلســــــالم ارتباطًــــــا مباشــــــرًا بالطهــــــارة ســــــواء طهــــــارة البــــــدن، أو طهــــــارة املكــــــان والــــــيت تشــــــمل 
ــــــذلك  العامــــــة ــــــب العلــــــم والتفقــــــه يف الــــــدين، ول ــــــوت املعــــــدة ألداء الصــــــالة والجتمــــــاع املســــــلمني لطل  كــــــان ، فاملســــــاجد هــــــي البي
  .)3(نظافتهاا واحملافظة على االعتناء واجب 

  

  

  

  

  

  .180/  4مسند أحمد، رقم الحديث  )1(

  .232م، ص2007محمد السيد، التلوث البيئي وأثره على صحة اإلنسان، مكتبة األسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ،أرناؤوط) 2(

  .234، ص ، المرجع السابقمحمد السيد،)أرناؤوط3(
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  لشريعةل العامة مقاصدالبنظرية  باطهاتوار البيئة 
 ما حتمل هذه املقاصد من مراتب وأولويات،، و لشريعةإن االهتمام بالبيئة يف الفقه اإلسالمي، يرتبط بنظرية املقاصد العامة ل    

كل ما حييط باإلنسان و الطبيعية  ن املوارد ع سبحانه وتعاىل ، بل املسئولية أمام اهللافقط خرجتاه اآل اإلنسان ليست مسئوليةإن و 
التواصل و احليوانات، ب حىت بالرمحةواألمر من التوجيه النبوي بعدم اإلسراف يف املاء ولو للوضوء،  انطالقا؛وموجودات كائناتمن  

حقيقة على لبيئة اأحكامها املتعلقة بأكدت الشريعة اإلسالمية يف و  وكافة املخلوقات، ادمجنبات و  منمع كل مكونات الكون 
الرتابط القوي والفعال بني مكوناا، فاهلواء حيمل املاء، واملاء ينزل على األرض فيخرج النبات الذي يتغذى عليه اإلنسان 

  واحليوان.
 تتحقق لإلنسان الغايات اليتففي العمل ذه املقاصد  ؛نالرئيس إلنسانية اإلنسا املنطلقإن مقاصد الشريعة اإلسالمية هي     

سالم يضمن االلتزام بالقواعد والنظم عرب إدماجها يف إلوامن أجلها خلق اهللا سبحانه وتعاىل الكون وما فيه من كائنات، 
السلوكيات واآلداب اليومية الفردية واجلماعية يف العبادات واملعامالت بشكل طوعي وإرادي، وإن من أعظم قيم اإلسالم السلوك 

لوم ما وقر يف قول، واإلميان كما هو معالدعو بالسلوك قبل تفقيم اإلسالم  ؛واألخالق قيملى الالثبات عاحلرص على و  ،العملي
، وحسن تعامله مع لى أكمل وجه ومراقبة اهللا يف ذلك، وحرصه الشديد على أدائها عاملسلم ، لذا فإن التزامالقلب وصدقه العمل

، ومن أبرزها موضوع دراستنا وهو اإلنسانوغري  اإلنسانالتعامل مع  تقررها الشريعة اإلسالمية يفمن أعظم الوسائل اليت  غريه
  .تهاورعاي البيئة صون
إن محاية البيئة تعترب من املصاحل املقررة يف الشريعة اإلسالمية، وهي تعد من أقوى املصاحل املعتربة، ألا تتعلق بواحدة أو أكثر     

املصلحة اليت  الشاطيب أن اإلمامواليت ينبغي مراعاا، يذكر ، والعقل واملالمن الكليات اخلمس من حفظ الدين والنفس والنسل 
تتبع معىن عاما من أدلة خاصة واطرد له ذلك املعىن فانه حيكم به دون  إذاتالئم تصرفات الشرع هلا داللة النص، اذ أن اتهد 

 واألصل نه يشهد هلا نص كلي،إنص جزئي، معني ف ن املصلحة وإن كان ال يشهد هلاأالتفات إىل قياس أو غريه، ومبىن ذلك 
رض وما متفق على االحتجاج ا، وصون األ ، وقد ثبت أن املصاحل الضرورية)1(الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي األصل املعني

قومات األساسية املذا االعتبار مصلحة ضرورية، ألن االعتداء عليها اعتداء على النفس واملال اللذان مها من  فيها من كائنات
نظرة اإلسالم إىل البيئة تتمثل يف إن وذا االعتبار ف، )2( كل الشرائعيفاملعتربة  ألن يف هذا االعتداء اعتداء على املصاحلللحياة، و 
زيلها ال يقل مرتبطة بنظرية املقاصد العامة، وأنه إذا كان فهم األحكام ومعرفة منشئها أمرا ال مناص منه، فإن االجتهاد يف تنحقائق 

عنه ضرورة، ألنه بارتباط االجتهاد بالواقع تتحقق مشولية الشريعة، ويستدام صالح الكون بصالح املهيمن عليه الذي هو 
الشريعة اإلسالمية وضعت تصوراً شامًال للبيئة مشل اإلنسان واحليوان والنبات واجلماد واملاء واهلواء، وجعلت اإلنسان ، و )3(اإلنسان

  .اليت سخرها سبحانه وتعاىل خلدمتهاملخلوقات و  مجيع مكرماً على
  
  
  .2/40، ، تح عبد اهللا دراز، دار المعرفة، بيروت، موافقات، أبو إسحاق موسى بن إبراهيم، اللشاطبيا) 1(

  .10/ 2، المصدر نفسه، لشاطبيا) 2(

  .273م، ص 2001النفائس للنشر والتوزيع، عمان،  ) ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، تح محمد الميساوي، دار3(
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إن مفهوم احلماية يف الشريعة اإلسالمية و ستخالف اإلنسان يف عمارة الكون؛ ا عمال بقاعدةنظر اإلسالم إىل البيئة وقد        
التحسني  من مفهومها ، كما يشمل التنمية، واليتاؤيت منافعهتبأجنح السبل ل اواستثماره ملوارد،ستكشاف اواسع جداً، يشمل ا

  .ياةاحلاستمرارية ، فضًال عن مشوهلا للحفظ الذي يعين التطويرو 
نيطت به، فاإلنسان خليفة أه القيام به لتحقيق املهّمة اليت لإن موقع اإلنسان يف هذا الكون حيّدد له الدور الذي ينبغي      

َها َوَمحََلَها اِإلْنَساُن إِنُه َكاَن ِإنا َعَرْضَنا اَألَمانََة َعَلى الس "مؤَمتن، قال تعاىل:  َماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ أَْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
، ولتحقيق حىت يؤدي األمانة اليت محلهااملستخَلف فيه  ونحملافظة على الكباتلزم اإلنسان ، فاخلالفة 72ا�حزاب:  "ظَُلوًما َجُهوًال 

  حىت يتمكن من أداء األمانة.على األرض له كل شيء سبحانه وتعاىل ه السيادة سخر هذ
إن نظرة اإلسالم إىل البيئة نابعة من التصور الشامل لإلنسان والكون واحلياة، وإن أي خلل يف التصّور ينعكس فسادًا يف     

اخلليفة  هلكونمسخر له و ما يف الكون خملوق من أجله  السلوك، فاإلسالم ينظر إىل اإلنسان على أنه سّيد هذا الكون، وكل
َماَء َوَحنُْن َوِإْذ قَاَل رَبَك لِْلَمَالِئَكِة ِإين َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َويَ "املؤمتن، قــال تعاىل:  ْسِفُك الد
 ُح ِحبَْمِدَك َونـَُقدأَْعَلُم َما َال تـَْعَلُمونَ ُنَسب َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطٍني  ِإْذ قَاَل "وقـال تعاىل:  ،30البقرة: "ُس َلَك قَاَل ِإين َك لِْلَمَالِئَكِة ِإينرَب

خرة وال تنس ك اهللا الدار األاتءا، وقـال تعاىل: "وابتغ فيما 72-71فَِإَذا َسويـْتُُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا لَُه َساِجِديَن" ص :
  .77نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد يف األرض إن اهللا ال جيب املفسدين" القصص:

ولن يكون اإلنسان جديرا حبمل أمانة اخلالفة إذا أساء استعمال هذه النعم اليت تتكون منها عناصر البيئة، أو تصرف فيها     
األرض بإشاعة اخلري والسالم فيها، وبالعمل على إظهار عظمة اخلالق وقدرته عن طريق  ارةفاخلالفة تعين عم ؛غري مشروععلى حنو 

ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم "ويتجلى ذلك يف قوله تعاىل: ، )1(االنتفاع بكل املخلوقات اليت سخرها اهللا خلدمة اإلنسان
سكنون ا، وهذا ال يو  األرض عمرونيمارا ري هذه اآلية الكرمية إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق بين آدم ليكونوا عتش، و "ِفيَها

األمرين خري ضمان حلماية البيئة هذين ، وأن يف رعايتهح ما يفسد و صالإده، و افسعدم إو  ،الصاحل على صالحهاء بقإيتأتى إّال ب
وتقتضيها طبيعة لبها اإلميان، محاية البيئة يف الشريعة اإلسالمية أمانة ومسئولية يتطو  ،هامتها، وحتقيق التنمية واستدامتوسال

، فإن من مثراا أيضًا القيام هللا وحدهستخالف يف األرض، وإذا كان من مثرات اإلميان الصادق وآثاره إخالص العبادة اال
  )2(.رمحــة باملخلوقات سبحانه وتعاىل كما خلقها اهللا  واحملافظة عليها ةرعاية البيئواليت تشمل  ،بالتكاليف الشرعية

  

  

  

 

  .29م، ص 1973الراغب، الذريعة إلى مكارم الشريعة، مراجعة وتقديم طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،  ،)األصفهاني1(

  .65ـ64م، ص1999لرياض،اإلسالم والبيئة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ا، محمد ،)مرسي2(
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  المتصلة بالبيئة القواعد الشرعية
الفقه اإلسالمي ال يتصل بالبيئة بوصفه أحكاما فحسب، بل يتصل بالبيئة اتصاال وثيقا بوصفه قواعد كلية، فكثري من هذه     

  .نظمها وحيميها ويوفر هلا الرعايةالقواعد يدخل منها يف أمر البيئة وي
دليًال على أن د ، ِمما يعواالنتفاع ا قود تتصل باستثمار األرضعأنواعا من التناول بالتنظيم والتأصيل  إن الفقه اإلسالمي    

شريعة اإلسالمية ، كما أرست الزراعة وغرساً و  إعمارامن األرض  ستفيد اإلنسانذه املوارد الطبيعية ليكبرية اإلسالم قد أوىل عناية  
 لهن جراء التصرفات السيئة واالستخدام غري الرشيد، وهو مبدأ ممل مع البيئة مبا يدرأ عنها املفسدة تقييداً للتعا ،مبدأ سد الذرائع

مضمون هذا املفهوم احلفاظ علي  ارد البيئة الطبيعية، فيندرج حتتيف توثيق مصاحل األمة ماديًا ومعنويًا مبا يشمل مو الفاعل األثر 

، ولذلك وضع الضوابط والقيود حلماية الكون، ولقد تفرد اإلسالم وحيفظ اتمع ،يحفظ الفرد وحيميهلجاء  اإلسالمو ، البيئة
  )1(بذلك التوازن البديع بني اإلميان بالسنن والنواميس، والعلل واألسباب، وارتباط النتائج ا.

ملية، وتكّونت منه ثقافة رة عاو قامت على أساس رؤيته تلك حضا ؛إن اإلسالم ميلك رؤية شاملة للوجود ولإلنسان وللحياة     
من شأنه أن يدفع إىل إنضاج الفكر البيئي يف وما  ،هم مسامهة ثريّة يف معاجلة قضايا البيئة على وجه من الّشمول والّتكاملتس

 معاجلة تلك القضاياّ، والثقافة اإلسالمية متلك تصّورا عميقا للبيئة من حيث وضعها الوجودي، وذلك يف نطاق الّرؤية العقدية
ان للوجود كّله، ففي ذلك الّتصّور حتديد ملصري تلك البيئة وحتديد ألبعادها الّروحية واملاديّة، ويف تعاليم االسالم بيان لعالقة اإلنس

الّتصّور توجيه عملي لتعامل  هذاويف  ،من حيث تبادل الّتأثّر والتّأثريبالبيئة روحيا وماّديا، وذلك من حيث الّرتابط بينهما، و 
، حلفاظ عليها من أن يناهلا الفسادن مع البيئة، وذلك فيما يتعّلق بنشاطه فيها من أجل االنتفاع مبرافقها، أو فيما يتعّلق بااإلنسا

ويقصد بالضرر  ،تنبثق منها قواعد فرعية وهي قاعدة كلية؛"ال ضرر وال ضرار"قاعدة  :املتصلة بالبيئة الفقهية القواعدومن أشهر 
مثل:  قواعد جزئية شىت قررها الفقهاء هذه القاعدة رع عن، ويتف)2(، ويقصد بالضرار مقابلة الضرر بالضررإحلاق مفسدة باآلخرين

يتحمل ، و يتحمل الضرر األدىن لدفع الضرر األعلى، و الضرر ال يزال بضرر مثله، و الضرر يزال بقدر اإلمكان املشقة جتلب التيسري،
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب ، و د يزال بالضرر األخفالضرر األش، و الضرر اخلاص لدفع الضرر العام

  .)3(درء املفاسد مقدم على جلب املنافع، و خيتار أهون الشرين، و أخفهما
 إن هذه القاعدة الكلية وما يتفرع عنها من قواعد فرعيه هلا صلة وثيقة حبماية البيئة ورعايتها، من حيث مراعاة املنافع واملرافق    

العامة واخلاصة، ودفع الضرر قبل وقوعه، ورفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع، فتزال كل أنواع التعدي على الطرق واملسارات اليت 
 ا،اعلي محاية البيئة ومكونحترص  اإلسالميةالشريعة  ذا جند تشكل ضررا، ومينع املالك من التصرف يف ملكه تصرفا يضر بغريه،

هلا و وهذه القواعد وأمثاهلا، وهي كثرية  وأشكاله، هر ا بأي شيء، فإن الضرر يف اإلسالم حمرم يف مجيع صور عن اإلضرا ىنهتو 
  رعاية البيئة واحلفاظ عليها.يف وزا وأمهيتها 

  
  
  .2ص م1992دار الحديث، القاهرة،  ،العالم، يوسف، المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية) 1(

  .226م، ص 1995، دمشق، 2ز في أصول الفقه، دار الفكر، ط) الزحيلي، وهبة، الوجي2(

  .28/  1)ينظر:الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، دار الفكر، دمشق، 3(
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  البيئة و األخالق 

، وجعلته على قمة يداد اخللقكلها بالدعوة إىل اإلع  وقد جاءت األديانللتعامالت اإلنسانية،  األساسق حجر األخالتعد     
، وعالقاته بربه هلا احلياة كّلها، وسلوك اإلنسانأّن األخالق جمانسان فيلإلأمهية اإلعداد اخللقي تكمن و  ،أهدافها التوجيهية والرتبويّة

  املخلوقات.وبكل وبنفسه وباآلخرين؛ 
يف إحداث فرمبا يكون سببا ، ة سلبية على تعامالتهينعكس وبصور ، سليماإلنسان للسلوك األخالقي ال افتقادومن هنا فإن     

ويسعى  ،البيئة رعايةعلى رص ، وألن البيئة النظيفة حتتاج إىل إنسان لديه من القيم اخللقية ما جيعله حيأي نوع من أنواع التلوث
  .ماله من أجل خدمتها والدفاع عنهاجاهدا للمحافظة عليها، باذال جهده ووقته و 

يف وجود جمموعة من القيم اخللقية اليت يتمثلها اإلنسان ويعرب عنها يف سلوكه، وعلى سبيل  جسديت بالبيئةمام ومعيار االهت    
حريصا على احملافظة على البيئة بوازع ذايت  ها اإلنسان جتعلهرص علياليت حيالصدق كقيمة وفضيلة من الفضائل قيمة املثال فإن 

خصصة إللقاء تلك املاألماكن يف غري ظافة جتعل اإلنسان ميتنع عن إلقاء املخلفات قيمة الن ومن غري رقيب خارجي، كذلك فإن
، كما جتعله نساناإلهو الذي جيعل من الصفات احلسنة عادات يف سلوك  فاإلعداد اخللقي .املخلفات، وهو على قناعة مبا يفعل

ز على يكالرت  ر يف حدوثها إىل اإلنسان، وهلذا وجبمظاهر التلوث البيئي، يرجع السبب املباش إننافرًا من الصفات السيئة، و 
  .)1(خالقية، وبالتايل وجود تلوث خلقياألرتبية ال نقصمثل يف واملتدراسة السبب األساسي وراء تلوث البيئة 

مر األخالق يف جانبها العملي أف، عموما البيئة، تربز أمهية حتليل مفهوم األخالق التعامل مع  أخالقيات دراسةوعند     
فإّن عمل  ،مكتسب خيضع للممارسة والتعود حىت يتطابق مع النظرّي ارد، وإذا كانت الرتبية تتناول قوى اإلنسان وملكاته

حتافظ على البيئة من التلوث، وجتعل  األخالق هو توجيه هذه امللكات واألعمال حنو االستقامة، وجعلها عادات سلوكيّة راسخة
  .)2(تضطلع بدورها يف صنع احلياةمكونات البيئة عناصر مفيدة 

تغيري االجتاهات النفسّية والفكريّة املتعارضة مع السلوك االجتماعي املرغوب فيه إىل التغيري املرغوب فيه، واملتناسب مع إن     
ة، ورغبات اتمع من ناحي عمول اعقيدة اتمع وقيمه، ومظاهر سلوكه اخللقي؛ يقتضي إزالة التناقض بني األنظمة والقوانني امل

ربط التقدم االقتصادي، والتكّيف االجتماعي باألخالق، فالتقّدم ، وكذلك وتطلعاته وآماله املستمدة من عقيدته من ناحية أخرى
ّلى به األفراد االقتصادي ال يعتمد على ما متلك األمة من إمكانات مادية، وقوى بشرية متعلمة مدربة فحسب، بل على ما يتح

ومن أبرزها عالقات، وحيقق التعاون، ويعمق اإلحساس باملسؤولية، ويصون احلقوق العامة واخلاصة، ضبط الخالقي يمن سلوك أ
  .)3(فساد اهلواء أو تلوثهإتسبب يف تتقنيات، وما ابتكره من اكتشافات  من احلفاظ على البيئة من كل ما استحدثه اإلنسان

  
  
  ة في:البيئة وأخالقياتها بين الشرائع السماوية والتيارات الفلسفي عصام محمد، ) ينظر: عبد الشافي،1(

HTTP: //WWW.GLOBALARABNETWORK.COM/COMPONENT/COMPROFILER/USEPROFILE/1352 

  . 11البيئة واإلنسان "رؤية إسالمية"، دار الحديث للبحوث العلمية، القاهرة، ص زين الدين،  ،)عبد المقصود2(

  .151م، ص 199ماجد راغب، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  ،الحلو)  3(
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  البيئة في اإلسالم التعامل مع  اتأخالقي

لَقْد َكاَن َلُكْم  ، قال تبارك وتعايل:"أثىن سبحانه وتعاىل على النيب صلى اهللا عليه وسلم حبسن خلقه، وجعله القدوة احلسنة     
، وقد جسد صلى اهللا عليه وسلم هذه 21" األحزاب: للَه َكِثريً ِيف َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَمن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر ا

اآلية الكرمية واقعا عمليا يف مسلكه ومعامالته، وبنظرة إىل مشائل  رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم نراها هي القدوة احلسنة، وإن 
َوِإنَك َلَعَلٰى ُخُلٍق قية قول اهللا عز وجل "أبلغ وصف للنيب الكرمي صلي اهللا عليه وسلم  مجع مشائله كلها، وخلص عظمته اخلل

،وعن أمهية اخللق فقد أشاد اإلسالم باخللق احلسن ودعا إىل تنميته وتعزيزه، فاألخالق عنواا الرمحة، الرمحة من 4القلم: "َعِظيمٍ 
بثرواا اليت هي خريات أمده اهللا  اإلنسان ألخيه اإلنسان، والرمحة من اإلنسان للحيوان، والرمحة من اإلنسان للطبيعة فال يعبث

ا، ويكفى أن نعلم أن عدم التفريط بالثروة وصل لدرجة عدم اإلسراف باملاء عند الوضوء حىت لو كان املسلم يتوضأ من ماء ر 
  جار، والرمحة مطلوبة أيضا من اإلنسان لنفسه، فال يطلب منه أن حيمل ماال يطيق.

َظَهَر تعاىل:﴿ ، ومن ذلك قولهالتعامل مع البيئة أخالقيات تناولت اليت الكرميةتعددت اآليات  ويف إطار الرؤية اإلسالمية،    
وُكُلواْ ﴿: ، وقوله تعاىل41الروم:  ﴾ونَ اْلَفَساُد ِيف اْلبَـر َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي الناِس لُِيِذيَقُهم بـَْعَض الِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم يـَْرِجعُ 

ٌر لُكْم ِإن  ﴿:وقوله تعاىل،31األعراف:  ﴾ْشرَبُوْا َوَال ُتْسرُِفواْ إِنُه َال حيُِب اْلُمْسرِِفنيَ َوا َوَال تـُْفِسُدوْا ِيف اَألْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َذِلُكْم َخيـْ
  .85األعراف:  ﴾ُكنُتم مْؤِمِننيَ 

  عملية ممارسةفي اإلسالم القيم األخالقّية 

حتقيق التوازن بني القيم األخالقّية النظريّة والقيم املمارسة يف اتمع، واألخذ من العادات والتقاليد مبا بت اإلسالم من ثواإن     
هذه القيم قال تعايل: على  أكيداوت، يتمشى مع قيم اإلسالم؛ وهذا التوازن هو الذي حيقق ما يسمى بالتكّيف مع املتغريات

ْخَتِلٌف أَْلَوانـَُها نَزَل ِمَن السَماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه ثََمَراٍت مْخَتِلًفا أَْلَوانـَُها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر م أََلْم تـََر َأن اللَه أَ "﴿
َا َخيَْشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإن الل َوِمَن الناِس َوَغَرابِيُب ُسوٌد  ِلَك ِإمن فاطر:  ٌ﴾ َه َعزِيٌز َغُفورَوالدَواب َواْألَنـَْعاِم ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكذَٰ

َوَجَعَل ِفيَها  َن لَُه أَْنَداًدا َذِلَك َرب اْلَعاَلِمنيَ ُقْل أَئِنُكْم لََتْكُفُروَن بِالِذي َخَلَق اْألَْرَض ِيف يـَْوَمْنيِ َوَجتَْعُلو ﴿:تعاىلوقال  ،28–27
 ائِِلَني ُمثاٍم َسَواًء لِلسَر ِفيَها أَقْـَواتـََها ِيف أَْربـََعِة أَيَماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض َرَواِسَي ِمْن فـَْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقداْستَـَوى ِإَىل الس

َنا طَائِِعنيَ اِ    .11ـ9فصلت:  ﴾ْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

، مبثابة موجهات لسلوك اإلنسان جتاه البيئة، جمموعة قواعد أصوليةاملنبثقة من  ايرياملع هي، و ةتعددم اإلسالم يف القيم البيئيةو     
، ظة، وقيم االستغالل، وقيم التكيفقيم احملاف إىلبيئية اإلسالمية، م القيم اليقستميكن و  ،متكنه من حتقيق وظيفة اخلالفة يف األرض

  :، وعلى النحو التايلوقيم اجلمال
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وتشمل احملافظة على نقاوة الغالف  ،وجيه سلوك األفراد حنو احملافظة على مكونات البــيئةهي قيم مرتبطة بتو قيم المحافظة:  .1
، ونظافة الطرقات، لثرواتاألمثل لستخدام الاحليوانية، وعلى ا ةالثرو  تنميةالنباتية، و ة و لثروة املائية، ورعاية الثر ، ونظافة اياجلو 

  .السكينةاهلدوء و ب االلتزام على الصحة البدنية، وعلىاحلفاظ العامة، و رافق امل صونو 

وعدم  من عدم اإلسراف،وتتض ،بتوجيه سلوك األفراد حنو االستغالل اجليد ملكونات البيئة قيم تتصلهي و قيم االستغالل:  .2
 اتضرور الاالعتدال والتوازن، حيث يدعو اإلسالم إىل االعتدال يف استهالك موارد البيئة حبيث تكفى و  التبذير، والبعد عن الرتف،

  اجات بدون إفراط وال تفريط .احلو 

وتشمل  ،السلبية جتاهها يماملفاه، وتصحيح ةبيئالهي قيم ختتص بتوجيه سلوك األفراد حنو التكيف مع و   قيم التكيف: .3
  .الطقس واملناخ غريها من عواملو  ،يف تضاريسهاض طبيعة األر و التكيف مع التغريات الطبيعية مثل قسوة الظروف املناخية، 

، واإلحساس مبا خلق اهللا سبحانه بتوجيه سلوك اإلنسان حنو التذوق اجلمايل ملكونات البيئة تعلققيم توهى  قيم جمالية: .4
  .)1(من خملوقات حباها جلت قدرته مبظاهر احلسن واجلمالوتعاىل 

  

  

  

  

  

  

  

 ا في الموقع االلكتروني:أهدافهو صالح، التربية البيئية في اإلسالم مفهومها ،عبد السميع) ينظر: 1(

HTTP://WWW.KHAYMA.COM/ALMOUDARESS/TAKAFAH/KIAMALBIA.HTM  

  HTTP://WWW.ALMUALEM.NET/KHOLOGI.HTML:الموقع اإللكتروني في صالح، التلوث الخلقي، ،عبد السميعوأيضا: 

  ة في الموقع اإللكتروني:البيئة وأخالقياتها بين الشرائع السماوية والتيارات الفلسفيوأيضا: عبد الشافي،عصام محمد، 

HTTP: 

//WWW.GLOBALARABNETWORK.COM/COMPONENT/COMPROFILER/USEPROFILE/1352  
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  التربية البيئية في اإلسالم
الحنراف، وحيول دون انزالقها إىل عة ويرعاها، ومينع عنها أسباب ااجلماعتين بيو اِإلسالم يتعهد الفرد بالرتبية والتهذيب، إن     

البيئة لن يتحّقق إّال إذا صلح إصالح ، و غرس فكرة العناية بالبيئة واحملافظة عليها ومن صور الرتبية البيئية يف اإلسالم؛ىفوضال
بعيدة عن اليت هي ، و واملوضوعية الدقّةبتّتصف  رأينا القواعد واألسس اليت وضعتها الشريعة اإلسالمية، وهي قواعد لكاإلنسان، لذ

  دد البيئة.اليت ر اخطاأل ا يف مواجهةسرتشاد اليسهل ااجلوانب اإلجرائية والشكلية، و 
رؤية انطالقا من  ،البيئةلعناية بسالمي لتؤكد أن اإلسالم دين يؤكد على ااإلنظور امللرتبية البيئية من اوتأتى أمهية أهداف     

القيم واملهارات  رويطوت ،الصحيحة عن البيئة ومكونااعرفة عن طريق تزويده بامل تنمية الوعي البيئي لدى اإلنساناإلسالم يف 
تنمية و  ،بصورة نافعة موارد الطبيعة صعاب، ومن مث استغاللالها مواجهة خمتلف ، حىت يستطيع على ضوئلدى اإلنسانالبيئية 

إجياد التوازن وتعزيزه بني العناصر املتفاعلة يف البيئة و  ،بالبيئة من أجل حتقيق تربية بيئية أفضل كل ما بتعلقعلى تقومي   قدرة اإلنسان
البيئة وأنصارها، إمنا يعرب عن رغبة يف محاية كل ما حييط باإلنسان يف  ، ذلك أن االهتمام الذي يوليه علماءملا فيه صاحل اإلنسان

بالبيئة وبالعالقات القائمة عموما واملتصل النشاط اإلنساين ين الرتبية البيئية يف اإلسالم، واليت تعتعمل و ، )1(الوسط الذي يعيش فيه
  .لغاية اليت من أجلها خلق اإلنساناس مبادئ اإلسالم واتكوين القيم واملهارات البيئية وتنميتها على أسعلى  بني مكوناا

وسائل بناء الشخصية وتكاملها ،  وسيلة منالرتبية ، أن هداف منهااألقق العديد من حييف اإلنسان رتبوي إمناء اجلانب الإن      
يعوده النفور من  و فراد، األوجدان  سليمة اليت حتركمبادئ الرتبية الفيه رس يغحيث  ،أمر ضروري حلياة اإلنسانوي رتبالواجلانب 
د يف سلوك الرسول جنو ، أو غريها والتمتع بكل مجيل، سواء كان ذلك يف السلوك الشخصي أو يف امللبس أو املأكل ،كل قبيح

ة تربيواقعية، وأن تتصف بال هصلي اهللا عليه وسلم يف بيته أو يف جمتمع تهفقد كانت حيا ،احلسنةقدوة الصلي اهللا عليه وسلم 
هي الوسيلة للحفاظ على البيئة، ذلك أن خلوقات الكون مبعلي اإلحساس  تهتربي، و اإلنسان علي التعلق باخلري والنفور من الشر

أسلوب الرتبية اإلسالمية يقوم على معاجلة الكائن البشري معاجلة شاملة، ال ترتك منه شيئا، وال تغفل عن شيء، جسمه وعقله 
  )2.(عنوية، وكل نشاطه على األرضوروحه، حياته املادية وامل

إن أحكام الفقه اإلسالمي تعرضت ملكونات البيئة وما يرتبط ا من قضايا، ومن أبرزها الرتبية البيئية، ووردت هذه األحكام     
على الكون  يف مواضع ترتبط بالعقيدة والعبادات واملعامالت، فالرؤية الشاملة للبيئة ترى اإلنسان سيًدا يف الكون، ومستخلًفا

عرب إدماجها يف السلوكيات واآلداب  بكائناته وخملوقاته، وبالتايل فإن الرتبية البيئية يف اإلسالم تعد مسألة جوهرية وحيوية
  والعبادات اليومية.

  

  

  

  

  

  

  .55م، ص 1993)  كامل، نبيلة عبد الحليم، نحو قانون موحد للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1(

  .19م، ص 1970محمد، منهج التربية اإلسالمية، دار الشروق، القاهرة،  )  قطب،2(
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  الخاتمة
من  اإلنسان والسعي إىل حترير إىل النور،ظلمات المن  اوانتشاهل قيادة اإلنسانية إىل الفضيلة،ملا كانت رسالة اإلسالم هي      

، ونظافة اللسان، طهارة القلب معتنقيهطلب من ي ماإلسال، فإن ىل اخلالق سبحانه وتعاىلإ، واإلقبال فقاألعبادة الذات وضيق 
األديان، احلفاظ على البيئة ورعايتها واجب ديين تفرضه تعاليم و ، طلب منهم نظافة البدن وامللبس واملسكنكما يوتزكية النفس،  

اإلفساد يف األرض، كما أّن محاية البيئة على محاية البيئة واالهتمام ا، واليت تنهى عن الفساد و مصادره اإلسالم اليت حتّث وأبرزها 
، بشريةاملسرية اليف جناح عول عليه وهو امل، اجلميعجهود ف من أجله ثجيب أن تتكاوأمر ي، واحملافظة عليها هو واجب اجتماع

  .عديدة متس مجيع مناحي احلياةقضايا من أمهية كبرية يف ريادي ملا هل واالهتمام بالبيئة ميثل دور

؛ ولذلك فإن خري ضمانة للمحافظة على البيئة االستخدام األمثل ملوارد الطبيعةحني جتاوز اإلنسان  ازدادت ةيطار البيئاألخإن     
مسلك  وه عتدالفاال، التوازن واالعتدالقد أقام اإلسالم بناءه على ف وهو ما جاءت به تعاليم اإلسالم، ،الرشيد معهاتعامل الهو 

ـ  سبحانه وتعاىلالذي سّنه اخلالق ـ  ةاألوقات، ومن مث فإنه خري ضمان حلماية البيئو كّل األحوال   املسلمني ودعوة اإلسالم يف
إسراف اإلنسان يف تعامله مع بعالقة  هلامشكالت التلّوث البيئي  أنالحتضان احلياة واستمرار الوجود على كوكب األرض، و 

جبميع أشكاله، كما أن اإلسراف يفضي إىل مشكالت بيئية  ةلبيئلث ن تلوّ ما يرتتب على ذلك مو  ،مكونات البيئة املختلفة
  على كوكب األرض. وجوداتال يقتصر تأثريها على اإلنسان وحده بل َميتّد ليشمل باقي امل متعددة،

م النظافة حكاأن كما إجهزة واحلواس،  تقوم على النظافة ورعاية اجلسم، وصحة األاليت الصحة العامة اإلسالم ب اعتينلقد      
بصحة  اإلميان، واهتم اإلسالممنزلة نصف  تنزلأُ و  ال ا،إبادات، فال تصح سالم ترقى بأمهيتها إىل كوا شرطاً للعوالطهارة يف اإل

وجب الطهارة والنظافة ومها عماد الصحة، وحض على التطبب أ، فشرع اآلداب الصحية ووسائل الوقاية، و جسامبدان واألاأل
سباب ن السعي يف طلب العافية واختاذ األذلك أ؛التداوي افيهملو  لتوكل والتواكل،ن خيلطوا بني اأالناس من والتداوي، وحذر 

  .سالماإل رسالة ن ذلك من صميمإوكل، و ليها ال ينايف التإاملوصلة 
    ربز أمهية الفقه ت لكذ للبيئة وعالقتها باإلنسان، ومن خالل اإن أحكام الفقه اإلسالمي تتعامل تعامال واقعيا يف نظر

اتمعات مع وتعاملت يف عالج املشكالت البيئّية إذا تعامل الفرد وعمليا اإلسالمي يف جمال البيئة، فهو يسهم إسهامًا فاعًال 
 رضاألإىل احملافظة على الثروات الطبيعية، وصوال إىل عدم الفساد يف  ،من أحكام الطهارة ابتداءً  منظور إسالمي منقضايا البيئة 

  نسان.قيق العيش الكرمي لإلحتالتنمية البشرية، و  تسهم يف دعم من أجل بيئة نقية طاهرة؛ جبميع أشكاله وخمتلف صوره
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  الرؤية اإلسالمية للبيئة  وتطبيقاتها الدعوية
  مصطفى العماري زيد

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا وكفى، وسالم على رسله الذين اصطفى، وعلى خامتهم حممد اتىب، وعلى آله وصحبه أئمة اهلدى، ومن م اقتدى 
  فاهتدى.

  أما بعد،،،
نة زلينت، والذي حيمل شعار فهذا حبث حول الرؤية اإلسالمية للبيئة وتطبيقاا الدعوية، مقدم إىل املؤمتر الثاين لعلوم البيئة، يف مدي

(وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها)، وقد كان موضوع البحث بعنوان: (الرؤية اإلسالمية للبيئة وتطبيقاا الدعوية)، راجياً من 
  اهللا التوفيق والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه.

متكاملة وشاملة للناحيتني، املعنوية واملادية، خبالف الفكر إن من يتمعن يف مفهوم البيئة من وجهة نظر اإلسالم إليها، جيد أا 
الوضعي الذي يقصر مفهومها على الناحية املادية، ففي الرؤية اإلسالمية جند مفهومها جيمع بني النشاط الفكري (املعنوي)، 

  وحيوانات... ،ونباتات ،وصحارى ،وجبال ،وحبار ،ومساء ،واجلانب املادي املتمثل يف احملسوسات احمليطة بنا، من أرض
 ،والتأثري يف طبقة األوزون ،أصبحنا اليوم أمام مشكالت بيئية تستجد يوماً بعد يوم وتزداد خطورة عن قبل، مثل االحتباس احلراري

ا واالعتداء على خمتلف الكائنات احلية، وهذه القضية ليست قضية فردية حملية، ولكنها يف احلقيقة قضية مجاعية ودولية، وآثاره
  ونتائجها عاملية.  

 ،وثقافةً  ،وأخالقاً  ،إن التعامل اجلاد مع هذه القضية يتطلب توفر العديد من املقومات، مفهوماً بيئياً دقيقاً، معرفة بأمهية البيئة، قيماً 
همة ميسراً من جهة وواقعاً واجتماعياً ذا مواصفات خاصة، علماً وفكراً نافعاً حقاً، إدارة وتشريعاً جتعل إجناز امل ،اقتصادياً  ،وسلوكاً 

ة من جهة أخرى، وإلزامًا والتزامًا ال ينفع معه التملص من االلتزام حبماية البيئة واحملافظة عليها، وهذا التعامل اجلاد من أجل البيئ
  يستلزم تعاوناً دولياً حىت يتم على أكمل وجه وتعم فائدة هذا التعاون. 

للبيئة من خالل عرض بعض اآليات القرآنية الكرمية، وعرض بعض األحاديث النبوية  سنعرض يف هذا البحث للرؤية اإلسالمية
الشريفة، وحنذر مما حذر منه اهللا ورسوله من التهاون بالبيئة، وعاقبة ذلك على األمم والشعوب، ويف اآلخر نأيت ببعض التطبيقات 

  والتابعني إىل هذا اليوم... -عليهم رضوان اهللا–والصحابة  -صلى اهللا عليه وسلم–الدعوية يف زمن النيب 
 ،وحبرياتٍ  ،وأاراً  ،ونفاياته، فلوث املياه؛ حباراً  ،ومبيداته ،وزيوته ،ونفاثاته ،وخمرتعاته ،البشر البيئة بكيماوياته لقد أفسد بعض بين

واإلصابات،  ،والعاهات ،ألمراضوا ،فأفسد جسمه بالرتهل ،وينابيع. ولوث اهلواء والرتاب، وأساء لصحة اإلنسان ،ومياهًا جوفية
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ُتـَْرف املسِرف، واألوساخ ،ولوث األخالق باملعاصي
والظلم، وعاث يف األرض بأنواع الفساد، الفواحش، وانتشار  ،واالستهالك امل

  وآثار املفسدات. ،ومل يعمل على تاليف املوبقات ،وذا خان األمانة، وضيع املسؤولية
ة يف القرآن والسنة، فمثًال قوله تعاىل: {َوبـَوَأُكْم ِيف اَألْرِض تـَتِخُذوَن ِمن ُسُهوِهلَا ُقُصورًا َوتـَْنِحُتوَن لقد وردت مشتقات كلمة البيئ

،  ويف احلديث 2بَـوَأ ِصْدٍق}، ويقول: {َوَلَقْد بـَوأْنَا َبِين ِإْسرَائِيَل مُ 1اْجلَِباَل بـُُيوتًا فَاذُْكُروْا آالء الّلِه َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اَألْرِض ُمْفِسِديَن}
، هذا معظم ما ورد وهذا 4"يتبوأ لبوله" -صلى اهللا عليه وسلم-، وكان 3الشريف: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"

املصطلحات اليت ال يعين عدم اهتمام القرآن والسنة بالبيئة؛ ألننا لو نظرنا ملا هو مبثوث يف ثنايا القرآن والسنة سوف جند وفرة يف 
  تدعوا إىل االهتمام بالبيئة ووجوب احملافظة والعناية ا.

وما حييط به يف الكون من األرض والسماء وما بينهما،  ،إلنسانإىل ا، وعندما ننظر 5وكما يقال: (ال مشاحة يف االصطالح)
، وما يدب وصحارٍ  ،وغابات ،وسهول ،الواألرض وما يف باطنها، وما حتتوي عليه من ماء ويابس، وما يتضمنه يابسها من جب

وزروع. كل ذلك يدخل حتت مصطلح  ،وأشجار ،وطيور، وما خيرج منها من نباتات ،ودواب ،ومواشٍ  ،على ظهرها من أنعام
  البيئة. 

سه بقوله: {فـََتَباَرَك اللُه على نف -تعاىل–وقد أثىن اهللا  6وعليه فالبيئة احلية وغري احلية تدخل حتت قول اهللا تعاىل: {َهَذا َخْلُق اللِه}
، وهو حديث يف البيئة. لكن السؤال هنا. ما موقف اإلسالم من البيئة؟ وكيف ميكننا أن نقدم  نظاماً إسالمياً  7َأْحَسُن اْخلَاِلِقَني}

  .؟كامالً حلماية البيئة واحملافظة عليها وحسن التعامل معها
ويف الكتب والصحف واملؤمترات اليت تعىن بالبيئة، إذا قيل ما املقصود باحلديث عنها لفظ األرض مثًال اليت ترتد على ألسنة الناس 

  8فيقال: األرض، فكأن لفظ األرض يقصد به البيئة.

                                                        

  .74األعراف:  1
  .93يونس:  2
 .107و 38، رقم 1/52أخرجه البخاري، باب إمث من كذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم،  3
 ).2، رقم (1/47أخرجه أبو داود، باب الرجل يتبوأ لبوله،  4
 .4/392قول فقهي شهري. راجع البحر احمليط  يف أصول الفقه، للزركشي،  5
 .11لقمان:  6
 .14احلج: 7
  وما بعدها. 26، ص م املفهرس أللفاظ القرآن الكرمياملعج ،عبد الباقي، حممد فؤاد 8
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مثال آخر إذا ما أطلق عند احلديث عنه، فيقصد به البيئة، وهو املاء، واملشكالت البيئية النامجة من تلوث املياه واستنزافها تعد من 
، وحديث 9{َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكل َشْيٍء َحي} -تعاىل–شكالت، وال غرابة يف ذلك، فاملاء مصدر احلياة لكل حي، قال أخطر امل

  القرآن عن املياه حديث جامع حميط.
 ِبْع َسِبيَل ومن املصطلحات اليت تعطينا معىن البيئة لفظ اإلصالح الذي هو ضد اإلفساد، قال تعاىل: {َوَأْصِلْح َوَال تـَت

. مثًال هناك منظر طبيعي مجيل. ما موقف اإلنسان منه؟ أوًال ال يفسده وثانياً يعمل جاهداً على أن يزيد من مجاله 10اْلُمْفِسِديَن}
  .11وصالحه قدر ما وسعه العمل. وقوله تعاىل: {َوالَ تـُْفِسُدواْ ِيف اَألْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها}

إصالحها واحملافظة عليها، ليست أمرًا دخيًال على اإلسالم، وليست من ابتكار الغرب يف هذا العصر،  إن رعاية البيئة ومحايتها و 
كما يتوهم البعض؛ بل احلقيقة أن رعاية البيئة تتصل بعدد من علوم اإلسالم، فهي تتصل مثًال بعلم أصول الدين، من حيث إنه 

  12اقلة وغري العاقلة ساجدة هللا وحده، ومسبحة حبمده.جيعل كل مكونات البيئة وعناصرها اجلامدة واحلية، الع
والبيئة تتصل أيضًا يف اإلسالم بالسلوك؛ فاإلسالم أنشأ عاطفة الود واحلب ملا حول اإلنسان من كائنات جامدة أو حية، 

النبات، مما يسمى (البيئة ولإلسالم صلة فقهية بالبيئة، كما يف أبواب الطهارة وأحكام املياه، وحترمي الصيد يف بعض املواضع وقطع 
  13احملمية)، وإحياء املوات يف فقه املعامالت، وهناك عالقة بالزرع والغرس واملزارعة واملساقاة.

ورعاية اإلسالم بالبيئة ال يؤكدها الفقه وحده؛ بل إن أصول الفقه اهتمت ورعت البيئة أميا رعاية، وخصوصًا (مقاصد الشريعة)، 
وليون أن الشريعة إمنا جاءت إلقامة مصاحل العباد يف املعاش واملعاد يف العاجل واآلجل، وأن القصد من اليت بّني من خالهلا األص

  14الشريعة بالنسبة للخلق، هي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال.
ام يف مصاحل األنام) قّرر اه: (قواعد األحكهـ)، الذي صّنف كتاباً مسّ 660وهذا ما نّبه عليه اإلمام عز الدين بن عبد السالم (ت

يف مطالع   -رمحنا ورمحه اهللا تعاىل–وأكد فيه أن الشريعة اإلسالمية إمنا جاءت لتحقيق مصاحل اخللق يف الدنيا واآلخرة. ومما قاله 
آمنوا) كتابه؛ وبيان مقاصده: "والشريعة كلها مصاحل: إما تدرأ مفاسد أو جتلب مصاحل، فإذا مسعت اهللا يقول: (يا أيها الذين 

                                                        

  .30األنبياء:  9
  .142األعراف:  10
  .56األعراف: 11
  .21. صاإلسالم شريعة يف البيئة رعاية ،يوسف القرضاوي، 12
   .39و38و 29. صاملرجع نفسه 13
 . 44. صاملرجع نفسه 14
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فتأمل وصيته بعد ندائه، فال جتد إال خريًا حيثك عليه، أو شرًا يزجرك عنه، أو مجعًا بني احلث والزجر، وقد أبان يف كتابه ما يف 
 15بعض األحكام من املفاسد حثاً على اجتناب املفاسد، وما يف بعض األحكام من املصاحل حثاً على إتيان املصاحل.

  ة.األول: مفهوم البيئ مبحثال

  أوالً: املعىن اللغوي.
، األصل اللغوي لكلمة البيئة يف اللغة العربية يرجع إىل كلمة (بوأ)، املأخوذ من الفعل املاضي (باء). تقول: باء إىل الشيء يبوء بوءاً 

  16أي رجع، وبّوأ بتضعيف الواو أي سدد، ومنه قوهلم: بّوأ الرمح حنوه، أي سدده، وتبوأ، نزل وأقام.
وقوله ، 18(وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء) أيضاً:، وقال 17(أن تبّوءا لقومكما مبصر بيوتاً) :قال تعاىل 

، أي الذين سكنوا املدينة من األنصار. وقوله: (والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئنهم 19(والذين تبوءوا الدار واإلميان)سبحانه: 
  .20من اجلنة غرفاً)
  القوم لإلبل حيث تناخ، ومباءة الغنم: منزهلا الذي تأوي إليه. واملباءة: معطن

  والباءة: النكاح، ومسي كذلك ألن الرجل يتبوأ من أهله، كما يتبوأ من داره، فيسكنها.
فيتخذ فيه  وبناء عليه نعلم أن البيئة تعين النزول، واحللول يف املكان، فيقصد ا: املنزل، واملوطن، واملوضع الذي يرجع إليه اإلنسان

  منزله وعيشه.
 لِيبِنيه؛ إياه وعرفناه له هيأناه: أي البيت؛ مكان ِإلبراهيم بوأنا: فقوله موضع، كل يف القوم منزل وهي: املباءة من التبوء وأصل
  .فيه النزول يريد ملن املكان يهيأ كما ببنائه، أمرناه حني املندرسة، األصلية قواعده على بأمرنا

  21 حمله. ِيف  لَِيبنيهُ  إياهُ  وعرفهُ  له فهيأه إلبراهيم، مكانه بوأ الله أن: القرآن عليه دل ما إياه، وغاية وأراه له بوأه :يقولون واملفسرون
  ثانياً: املعىن االصطالحي.

 ،كساءو  ،وحيصل منه على مقومات حياته من غذاء ،حّدد أمحد شليب مفهوم البيئة بقوله: (هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان
  22ومأوى، وميارس فيه عالقته مع أقرانه من بين البشر). ،ودواء

                                                        

 .11ص. نامعز الدين، قواعد األحكام يف مصاحل األالعز ابن عبد السالم،  15
  أ).- و-ابن منظور، لسان العرب، مادة (ب 16
 .87يونس: 17
 .56يوسف: 18
 .9احلشر: 19
 .58العنكبوت: 20
  .4/296، بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواءالشنقيطي،  21
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  ويؤثر فيها) ،يتأثر ا ،وبشرية ،أو اال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان، مبا يضم من ظاهرات طبيعية ،البيئة: هي (الوسط
 - تعاىل–اللمس، سواء أكان هذا من خلق اهللا و  ،والذوق ،والشم ،والبصر ،والبيئة مبعىن آخر: (هي كل ما ختربنا به حاسة السمع

  23.)أم من صنع اإلنسان
أخرى ملفهوم البيئة، منها البيئة الوراثية، وهي ما يوفره الزوجان من مورثات (جينات) لألوالد. ومنها البيئة  تعريفاتوهناك 

ها اإلنسان. ومنها البيئة املناخية، وهي اليت تتعلق االجتماعية، اليت ينشأ ويعيش فيها اإلنسان. ومنها البيئة الثقافية اليت يتعلم في
  بظروف الطقس واملناخ واليت يتأثر ا اإلنسان، وتتأثر ا الكائنات احلية األخرى، ورمبا هي اليت تعنينا يف هذه الندوة بشكل كبري. 

  

   الثاني: الرؤية اإلسالمية للبيئة من خالل القرآن الكريم. حثبمال

آنية يف بيئة األرض وما فيها من نعم وخريات؛ توضح ما خلق اهللا لإلنسان يف هذا الكون من نعم وفرية، وردت النصوص القر 
وخملوقات عديدة، ُتكون البيئة اليت يعيش فيها، ويستفيد منها ليحيا احلياة النقية النظيفة املثلى، قال تعاىل: (ليهلك َمن هلك عن 

متحدثًا عن البيئة: (فالق اإلصباح وجعل الليل  -سبحانه وتعاىل–، وقال 24اهللا لسميع عليم)بينة وحيىي َمن حي عن بينة وإن 
سكنًا والشمس والقمر حسبانًا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ا يف ظلمات الرب والبحر قد 

، وقال: (ولقد جعلنا يف السماء بروجًا وزيناها 26سبان)، وقال تعاىل: (الشمس والقمر حب25فصلنا اآليات لقوم يعلمون)
، وقال: (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمَر والنجوُم مسخراٌت بأمره 28، وقال: (وجعلنا السماء سقفاً حمفوظاً)27للناظرين)

. يف هذه 30وما هلا من فروج) ، وقال: (أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها29إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون)
بأنواع البيئة اليت حنيا فيها، وأا من نعم اهللا على البشر، من السماء والنجوم والفضاء  -تعاىل–اآليات الكرمية يذكرنا اهللا 

مليتة والشمس والقمر، وحرارة الشمس ودفئها وطاقتها، وتأثري القمر على األرض بنوره . وقول اهللا تعاىل: (وآية هلم األرض ا

                                                                                                                                                                             

 .16ص .، البيئة واملناهج املدرسيةأمحد إبراهيم  ،شليب 22
 . 17ا بيئية من منظور إسالمي. صقضاي ،عبده وأمحد الرحيم، عبد أمحدالسايح وعوض،  23
  .42األنفال: 24
 . 97 -96األنعام: 25
 . 5الرمحن:  26
  . 16احلجر:  27
 . 32األنبياء: 28
 . 12النحل: 29
 . 6ق: 30
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أحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون. وجعلنا فيه جنات من خنيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من مثره وما عملته 
، وقوله: (أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم هلا مالكون. وذللناها هلم فمنها ركوم ومنها 31أيديهم أفال يشكرون)

، وقوله: (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بني يدي رمحته وأنزلنا من السماء ماءً 32يأكلون. وهلم فيها منافع ومشارب أفال يشكرون)
، وقوله سبحانه: (الذي جعل لكم األرض مهداً. وسلك لكم 33طهوراً. لنحيي به بلدة َمْيتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثرياً)

، 34ل من السماء ماًء فأخرجنا به أزواجًا من نبات شىت. كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك آليات ألويل النهى)فيها سبالً. وأنز 
وقوله: (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كٍل تأكلون حلماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسوا 

، وقوله: (أمن جعل األرض قرارًا وجعل خالهلا أارًا وجعل هلا 35علكم تشكرون)وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ول
، وقوله: (واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها 36رواسي وجعل بني البحرين حاجزاً أءله مع اهللا بل أكثرهم ال يعلمون)
إّال بقدر معلوم.  ننزله. وإن من شيٍء إّال عندنا خزائنه وما من كل شيٍء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش وَمن لستم له برازقني

   .37وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماًء فأسقيناكموه وما أنتم له خبازنني)
أشارت اآليات إىل البيئة اليت خلقها اهللا لإلنسان والنعم اليت أنعمها عليه، فكل ما يف األرض من خريات، من متهيد األرض 

لسكىن والعيش، ومن كثرة املوارد املائية املاحلة والعذبة، وما خيرج منها من مأكل ومشرب وملبس وزينة، ومن البحار اليت جتري ل
، ومن ثروات معدنية، وحجارة لألبنية، ومن الفلك فيها بأمره، وفيها ما ال حيصى من خملوقات وخريات، ويف األرض جبال رواسٍ 

جنات معروشات وغري معروشات، ومثار خمتلفة الطعوم واأللوان والروائح والفوائد، كلها مهيأة لصاحل أشجار وحدائق ذات جة، و 
  اإلنسان وبقائه وحتسني صحته وبيئته. 

 واإلسالم يدعو إىل االستفادة من البيئة كما يف قول اهللا تعاىل: (فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثرياً لعلكم
  .38لحون)تف

                                                        

 . 35-33يس:  31
  . 72-71يس:  32
 . 49-48الفرقان:  33
 . 54-53طه:  34
  .  12فاطر:  35
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إن النظرة اإلسالمية للبيئة تتمتع بعمق أوسع، حيث تطالب اإلنسان أن يتعامل مع البيئة من منطلق أا ملكية عامة جيب احملافظة 
  39عليها، وأن يتعامل مع البيئة من منطلق أا مسخرة لإلنسان

خلمس، اليت أمر الدين باحملافظة عليها، وبعده حفظ مث إن حفظ البيئة من احملافظة على الدين؛ ألن الدين يعترب أول الضروريات ا
النفس، والنسل، والعقل، واملال، وأن اجلناية على البيئة ينايف جوهر التدين احلقيقي، ويناقض وخيالف مهمة اإلنسان يف األرض، 

فيها، حيكم فيها بأمره،  وملكه، جعله اهللا خليفة -تعاىل–فهذه األرض يف احلقيقة ليست أرضه، وال ملكه، إمنا هي أرض اهللا 
، فال جيوز 40على لسان موسى: (إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده) -تعاىل–ويعمل فيها وفق سننه يف خلقه. قال 

  41نه هو السيد املالك الذي ال يسأل عما يفعل.ألإلنسان أن ينسى أنه مستخلف يف ملك اهللا، وأرض اهللا، ويتصرف ك
ن الكرمي بالبيئة أننا جند عددًا من سوره مسماة بأمساء احليوانات واحلشرات، وبعض النباتات واملعادن، إن من دالئل عناية القرآ
  وبعض الظواهر الطبيعية.

  فمن أمساء السور: سورة البقرة، وسورة األنعام، وسورة الفيل، وسورة العاديات (اخليل)، وكلها من احليوانات.
ة العنكبوت، وكلها من احلشرات. وقد تعجب الكفار واملشركون من ذلك، فقالوا: أي قدر وجند سورة النحل، وسورة النمل، وسور 

  42للعنكبوت والذباب حىت يضرب اهللا ما األمثال.
لقد اهتم القرآن الكرمي بتشجري البيئة وختضريها، واعتىن بالغرس والزرع. قال تعاىل: (وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 

فأخرجنا منه خضرًا خنرج منه حبًا مرتاكبًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان  نبات كل شيء
يف نفس السورة: (وهو  -تعاىل–. ويقول 43مشتبهًا وغري متشابه انظروا إىل مثره إذا أمثر وينعه إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون)

والنخل والزرع خمتلفاً أكله والزيتون والرمان متشااً وغري متشابه كلوا من مثره إذا أمثر  الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات
. وعليه فإن الزراعة عند الفقهاء تعد من فروض الكفاية، فيجب على 44وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني)
  45ناها من غرس األشجار.اإلمام أو ويل األمر أن جيرب الناس عليها، وما كان يف مع

  

                                                        

  .29. صإسالمي منظور من بيئية قضايا عبده، وأمحد الرحيم، عبد أمحد وعوض، ايحالس 39
  .128األعراف: 40
 . 47.صاإلسالم شريعة يف البيئة رعاية يوسف، القرضاوي، 41
  . 54.صاإلسالم شريعة يف البيئة رعاية يوسف، القرضاوي، 42
 .99األنعام:  43
  .141األنعام: 44
  .3/306القرطيب، تفسري القرآن.  45
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  الثالث: الرؤية اإلسالمية للبيئة من خالل الهدي النبوي. مبحثال

على احلفاظ على البيئة، وحذر من التهاون فيها، وبّني أنه سبب لوقوع الكوارث، كما  -صلى اهللا عليه وسلم–لقد حث النيب 
سخرها  47وأما عاد فُأهلكوا بريح صرصر عاتية 46وا بالطاغيةحصل لقوم هود ومثود وفرعون. قال اهللا تعاىل: (فأما مثود فُأهلك

فرتى القوم فيها صرعى كأم أعجاز خنل خاوية فهل ترى هلم من باقية وجاء فرعون ومن  48عليهم سبع لياٍل ومثانية أيام حسوماً 
 ،والقحط ،والطوفان ،لزالزلوا ،. وما أكثر األعاصري50باخلاطئة فعَصْوا رسول رم فأخذهم أخذة رابية) 49قبله واملؤتفكات

  اليت تنشأ عن املعاصي والذنوب.  ،واألمراض
قال صلى اهللا عليه وسلم: "إنه خلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالمثائة مفصل، فمن جمد اهللا، ومحد اهللا، وهلل اهللا، 

أو ى عن منكر، عدد الستني  ،و أمر مبعروفأو عظماً، أ ،أو شوكةً  ،وسبح اهللا، و استغفر اهللا، وعزل حجرًا عن طريق الناس
، فهذا احلديث دعوة إىل العمل املستمر من أجل فعل اخلري، واتصال باهللا 51وقد زحزح عن النار" ،فإنه ميسي يومئذٍ  ،والثالمثائة

ك فيه تعامل مع البيئة بالذكر، وتنظيف للبيئة بإزالة املفسدات للطريق، وإصالح وتعليم وإرشاد للمجتمع، وي عن املنكر، كل ذل
  بإحسان. 

أحد إال كان له به  52وقال أيضاً: "ما من مسلم يغرس غرسًا إّال كان ما ُأكل منه له صدقة، وما ُسرق منه له صدقة، وال يرزؤه
لبيئة . وواضح من هذا اهلدي النبوي الدعوة إىل إعمار ا54"من أحيا أرضاً ميتة فهي له" -عليه الصالة والسالم-. وقال 53صدقة"

قال عليه الصالة والتلوث.  ،والضمور ،والقحط ،ومحاية البيئة من اجلفاف ،ونشر العلم ،وهداية الناس ،االجتماعية، والبيئة الثقافية
قال: "أغلقوا  -صلى اهللا عليه وسلم-. وعن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا 55: "خري املال سكة مأبورة وفرس مأمورة"والسالم

ئوا السقاء، وأكفئوا اإلناء، ومخروا اإلناء، وأطفئوا املصباح، فإن الشيطان ال يفتح غلقًا وال حيل وِكاًء وال يكشف األبواب، وأوك
                                                        

  الطاغية: الرجفة وهي الزلزلة الشديدة . 46
  صرصر: شديدة الصوت عاتية أي مهلكة. 47
  حسوماً: متتابعات. 48
  قرى لوط.املؤتفكات:  49
  .10أي زائدة يف الشدة. من سورة احلاقة/رابية:  50
  .3/82، 2293أخرجه مسلم ، باب أبواب اجلمعة، رقم  51
  أي ال ينقصه ويأخذ منه.   52
 باب املساقاة، كتاب مسلم، وأخرجه. 2195رقم منه، أكل إذا والغرس الزرع فضل باب املزارعة، كتاب اري،البخ أخرجه 53

 ..1553 رقم  والزرع، الغرس فضل
 .2209أخرجه البخاري، باب من أحيا أرضا مواتاً، رقم 54
 ة.، والسكة : السطر املصطف من الشجر والنخيل، واملأبورة : امللقح5/852جممع الزوائد  55
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، فهذه األحاديث دعوة 58. وقال: "ال ترتكوا النار يف بيوتكم حني تنامون"57ُتضرِم على الناس بيوم" 56إناًء، وإن الُفَويسقة
  ع تعرضها ملا يفسدها.صرحية إىل محاية البيئة ومن

وقد يتساءل البعض عن املغزى البيئي من منع اإلسالم قطع الشجر، وخاصة شجر السدر الذي يعيش يف األرض الفالة، ألنه 
يف ذلك، بقوله: "من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف  -صلى اهللا عليه وسلم–يستظل به ابن السبيل، والبهائم، وقد شدد النيب 

جر السدر بؤرة جلمع الرتبة كخزان لبذور األنواع األخرى ومأوى للهوام تستظل به وحتفر حوله جحورها، ويف . ليبقى ش59النار"
  60بعض األحيان يعلو كي يستفاد منه لربط الدواب والظل وغري ذلك.

قال:  -رضي اهللا عنه– ووجوب احملافظة عليها، فعن أنس ،جاءت السنة لتؤكد ما حث عليه القرآن من العناية بالبيئة واالهتمام ا
أو يمة، إال كان له  ،أو إنسان ،قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طري

. وروى مسلم عن جابر: "ما من مسلم يغرس غرساً، إال كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما 61به صدقة"
  .62منه فهو له صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة، وال يرزأه أحد إال كان له صدقة" أكل السبع

قال: "إن  -صلى اهللا عليه وسلم–أن النيب  - رضي اهللا عنه–وروى اإلمام أمحد يف مسنده، والبخاري يف األدب املفرد، عن أنس 
  63فليغرسها" قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تقوم حىت يغرسها،

فهذه عناية السنة النبوية بالبيئة، من غرس وتشجري وزرع وختضري لألرض، وأن جيعل منها حدائق ذات جة، تنبت من كل زوج 
  يج.

 

                                                        

  الفأرة .الفويسقة:  56
  .3755أخرجه مسلم، باب األمر بتغطية اإلناء، رقم 57
  .  5935أخرجه البخاري، باب ال ترتك النار يف البيت عند النوم، رقم 58
 ، وذكره يف صحيح اجلامع الصغري.5239أخرجه أبو داود، يف األدب، رقم  59
، سنة 1ى البيئة، منشورات وزارة األوقاف، اململكة املغربية، الرباط، طعبد ايد الطريبق، منظور اإلسالم إىل احملافظة عل 60

 .294م. ص2007-هـ1428
 باب ،املساقاة كتاب مسلم، أخرجهو  .2195، رقممنه أكل إذا والغرس الزرع فضلأخرجه البخاري، كتاب املزارعة، باب  61

 والرب البحر دواب من أربع قوائم ذات كل)  يمة. (  لغريه والزرع للشجر الغرس)  يغرس( . 1553 رقم ، والزرع الغرس فضل
، على اجلامع الصحيح املختصر، املسّمى: صحيح البخاري. البغا ديب مصطفى. د تعليق. راجع يمة فهو مييز ال حيوان وكل
2/817. 

 .8/176، 2900أخرجه مسلم، باب فضل الزرع والغرس، رقم 62
 .12/341ل األشجار، والثمار، واألار، املتقي اهلندي، كنز العمال، يف فضائ 63
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  الرابع: النهي والتحذير من إفساد البيئة.  مبحثال

ذرًة من إفساد البيئة وخماطر هذا وسنة من فساد البيئة وإفسادها، وقد وردت يف ذلك نصوص كثرية، حم ،حذر اإلسالم قرآن
لِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم اإلفساد وأسبابه، قال تعاىل: {َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـر َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي الناِس لُِيِذيَقُهم بـَْعَض ا

يـَْرِجُعوَن}
64.  

وعظِة، ِمنَ  ُوجوهٍ  لعدةِ  صاحل اهاومعن اآلية، هذه قال ابن عاشور يف تفسري هذه اآلية: (موقع
َ
 القرآن، كلم جوامع من وهي امل

قصد
َ
وعظة هو منها وامل

َ
   .65وحاضرِها) ماِضيَها، باحلوادث امل

 ويف ا، اآلفات وحلول ونقصها، معايشهم، فساد: أي والبحر. الرب يف الفساد استعلن: يقول السعدي يف تفسري هذه اآلية: (أي
  66.بطبعها) املفسدة الفاسدة األعمال من أيديهم قدمت ما بسبب وذلك ذلك، وغري والوباء، األمراض، من أنفسهم
، مثل القحطفيكون باخلوف، واجلوع، ونقص األموال، واألنفس، والثمرات،  و بالنقص يف منفعة األشياء، يكون الفساد  إن حدّ 

املراد بالرب ما فيه من (قال عطاء:  رتكبه اإلنسان من شرور.ما ا هسبب، والذي االعتداء على البيئة ...وهذا من آثاروقلة الصيد
   .67)املدائن والقرى وبالبحر جزائره

والصواعق احلارقة  ،والقحط، وكثرة السيول اجلارفة ،ونقص األموال ،والثمار ،ظهور الفساد يؤدي إىل انقطاع املطروبناء عليه فإن 
  املهلكة، واألمراض اليت مل تكن معروفة من قبل. 

ونشرها نتيجة  ،واستخدامه السيء للبيئة، من خالل امللوثات اليت أوجدها ،وفعله ،ا أن سبب الفساد هو كسب اإلنسانكم
أو رماها يف  ،أو النفايات الذرية اليت أودعها باطن األرض ،واملخرتعات، وبالنفايات الضارة املليئة باجلراثيم ،واملصانع ،الصناعات

  البحر.
صلى –وحذر منها نبيه  -تعاىل–واملظامل اليت ى عنها اهللا  ،واملنكرات ،املعاصي :أسباب الفساد ظهر لنا أن منومما سبق أيضاً ي
واآلفات  ،أدت إىل ظهور األمراضاليت وهذه بدورها أدت إىل احنالل الروابط االجتماعية، وفساد األخالق،  -اهللا عليه وسلم

  .االجتماعية اليت مل تكن من قبل
فقال: يا معشر  -صلى اهللا عليه وسلم- قال: "أقبل علينا رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-احلديث، عن ابن عمر جاء يف  

املهاجرين: مخس خصال إذا ابتليتم ن، وأعوذ باهللا أن تدركوهن: مل تظهر الفاحشة يف قوم قّط حىت يعلنوا ا إّال فشا فيهم 

                                                        

  . 41الروم:  64
  .21/109ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير،  65
  .1/643 املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري الرمحن، عبد السعدي، 66
 . 6/287ابن كثري، تفسري القرآن العظيم  67
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وشدة  69، ومل ينقصوا املكيال وامليزان إًال أُخذوا بالسنني68فهم الذين مضواالطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسال
، وجور السلطان عليهم، ومل مينعوا زكاة أمواهلم إّال ُمنعوا القطر من السماء، ولوال البهائم مل ُميطروا، ومل ينقضوا عهد اهللا 70املئونة

 -تعاىل–، وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا 71بعض ما يف أيديهموعهد رسوله إّال سلط اهللا عليهم عدوًا من غريهم فأخذوا 
  .72ويتخريوا فيما أنزل اهللا إالّ جعل اهللا بأسهم بينهم"

ومن األسباب الباطنية (الروحانية) للفساد واإلفساد البيئي، الظلم، فهو من أعظم املفاسد اليت تستدعي فساد البيئة، وبالظلم يقل 
لعمل واجلد، وينقص الرزق، وبالعدل يكثر اخلري وينشط الناس للعمل، وميطروا باملطر الصيب، ويرزقوا اخلري، ويتكاسل الناس عن ا

  .73باألقوات من كل مكان، قال تعاىل: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض)
بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس  74ا رزقها رغدًا من كل مكان فكفرتوقوله تعاىل: (وضرب اهللا مثًال قريًة كانت آمنة مطمئنًة يأتيه

، وقوله: (مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح أصابت حرث قوٍم ظلموا 77مبا كانوا يصنعون) 76واخلوف 75اجلوع
  .78أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفَسهم يظلمون)

(لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني ومشال كلوا من رزق ربكم واشكروا  -جل وعز–باري الكالم وإذا نظرنا ومتعنا يف  
له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخط وأثل وشيء من سدر قليل، 

                                                        

  ة لألرواح.األمراض الوبائية املؤملة املزعجة احلاصد 68
 ااعة والقحط وشدة اجلدب وذهاب الربكة من الزروع واألزمات اخلانقة. 69
 األثقال واهلموم واألحزان. 70
 كاملوارد الطبيعية اليت يتمتعون ا، مثل: البرتول والغاز والتجارة والصناعة واألسواق واملوانئ.  71
احلاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم. الرتغيب  رواه ابن ماجه واللفظ له ورواه البزار والبيهقي ورواه 72

 .2/569والرتهيب للحافظ املنذري 
 .96األعراف:  73
والكفران بأنعم اهللا هو جحودها بعدم العمل ا، وبعدم عمران األرض وبإمهاهلا، وعدم طاعة اهللا، فأصاا اجلوع، ألا  74

 أمهلت األرض.
  املطر، وكثرة األوبئة لكثرة امللذات واإلسراف. اجلوع نقص الثمر بقلة 75
وإصابة اخلوف الضعف واهلوان وتسلط الغري، بسبب الكفران بأنعم اهللا فلم تستعد، وإمهاهلا فلم جتاهد، وكسلها فلم تعمل  76

  ومل تتق اهللا.
 .112النحل:  77
  .117آل عمران:   78
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أسبغ على أهلها بالنعم، وأمرهم بشكرها، ولكنهم  -تعاىل–أن اهللا ، نرى كيف 79ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور)
جحدوها. جاء يف تفسري هذه اآلية أم كانوا يف نعمة وغبطة يف بالدهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم ومثارهم، وبعث اهللا 

ضوا عن أمره واتباع رسله فعوقبوا بإرسال إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروا بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك مث أعر 
 - وكل عمل مفيد عند اهللا عبادة- "، واملعاقبة حتدث للشعوب اليت مل طاعة اهللا وعبادته 80السيل عليهم والتفرق يف البالد

، فالقحط فإصالح األرض وبناء السدود والزراعة واإلنبات واحلرث كلها طاعات وعبادات إذا أمهلت، كان اجلزاء من جنس العمل
الذي يصيبنا، والركود االقتصادي الذي يقع علينا، وكثرة األمراض اليت تنتابنا، وتسلط اليهود علينا، وسيطرة الغربيني وأمريكا علينا 
وانتهام خلريات بالدنا، كل ذلك بسبب إعراضنا عن تلك الطاعات اليت أمرنا ا. قال تعاىل: (ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل 

  "مبا" سببية أي بسبب كفرهم، والكفر هنا نكران النعمة. -تعاىل– الكفور)، فالباء يف قوله جنازي إالّ 
فطاف عليها طائف من  83وال يستثنون 82كما بلونا أصحاب اجلنة إذ أقسموا ليصرُِمنها مصبحني  81وقال اهللا تعاىل: (إنا بلوناهم

فانطلقوا وهم يتخافتون أن ال  85غدوا على حرثكم إن كنتم صارمنيفتناَدوا مصبحني أن ا 84ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرمي
قال أوسطهم أمل أقل  89بل حنن حمرومون 88قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون 87وغدوا على حرد 86يدخلنها اليوم عليكم مسكني

اويلنا إنا كنا طاغني عسى ربنا أن قالو سبحان ربنا إنا كنا ظاملني فأقبل بعضهم على بعض يتالومون قالوا ي 90لكم لوال تسبحون
فهؤالء قوم أحسنوا يف أرضهم  91يبدلنا خريًا منها إنا إىل ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون)

                                                        

 . 17-15سبأ: 79
  . 3/530سري ابن كثري . تف 3/467حاشية اجلمل على اجلاللني  80
  بلوناهم: اختربناهم . 81
 ليصرمنها مصبحني: ليقطعون مثرها يف الصباح. 82
  أي ال يفرزون منها حق الزكاة ليؤدوه إىل الفقراء . 83
 أي كاألرض املقطوع شجرها. 84
  أي قاطفني للثمر من صرم مبعىن قطع وقطف. 85
حىت ال حيس م الفقراء فيدخلوا بستام فيطلبوا منهم وقد كان أبوهم أي ال تعطوا الفقراء حق اهللا منها، فكان ختافتهم  86

 يعطي الفقراء منها.
  حرد: منع للفقراء . 87
 أي ملا رأوها سوداء حمرتقة قالوا لقد نا عن بستاننا. 88
 أي استدركوا أمرهم فعلموا أنه بستام فقالوا إنا حملرومون من مثرها. 89
 هللا  تائبني.قال خريهم لوال  تسبحون ا 90
  . 33-17القلم:  91
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، وهذا وزراعتهم، فحسنت بذلك بيئتهم بنبات الزرع وحسن اإلنتاج، فنووا أن مينعوا حق اهللا وحق اتمع حق إخوام املساكني
إفساد للبيئة االجتماعية، فأذهب اهللا عنهم حسن البيئة الطبيعية لذلك، واعرتفوا بذنبهم (فقالوا إنا كنا ظاملني) أي عاصني حىت 
أصابنا ما أصابنا، وأملوا من اهللا أن يبدهلم خريًا من جنتهم اليت بادت، ولكن هيهات فقد فات األوان والت حني مندم، فحق 

(كذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكرب)  وصدق اهللا إذ يقول: (فذرين ومن يكذب ذا احلديث سنستدرجهم من عليهم العذاب 
  فال تستغربوا بعد ذلك أن فسدت عليكم بيئتكم. 92حيث ال يعلمون وأُملي هلم إن كيدي متني)

حذر من إفسادها، وتبديد مواردها  -ما مّر بناك-ونظراً ألمهية البيئة بالنسبة لإلنسان وغريه من الكائنات احلية، جند أن القرآن  
  93الطبيعية وتلويثها. وألنه (كلما عظم شرف الشيء عظم خطره)، (أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه).

ة فالبيئة عظيمة اخلطر؛ ألا سبب لبقاء اإلنسان وبقية الكائنات، ولذلك شدد الشرع احلكيم، على أمهيتها، ووجوب احملافظ
  هلم أفضل تعامل وأحسنه.  - تعاىل–عليها، وأوجب على الناس أن يتعاملوا مع البيئة اليت سخرها اهللا 

وكما علمنا يف بداية البحث أن من حفظ البيئة احملافظة على الدين والنفس، أيضاً لنعلم أنه يدخل حتت حفظ البيئة احملافظة على 
ر ا بقاء النوع اإلنساين يف هذه األرض، واجلناية على البيئة دد األجيال النسل؛ ألن النسل هم ذرية اإلنسان اليت يستم

املستقبلة، مبا حتمله يف طياا من أسباب اهلالك والدمار، فاستنزاف املوارد املذخرة اليت من حقهم، وتوريث اآلفات للبيئة اليت 
   94سيعيشون عليها من بعدنا إخالل بالتوازن الكوين الذي يضر م.

 

  الخامس: عناية اإلسالم بوجوب الحفاظ على البيئة.  مبحثال

على اإلنسان أن يستفيد من هذه البيئة، وأن حيافظ عليها، وال يؤذيها وال يفسدها، وال يشوه مجاهلا، وال يذهب بنقائها، وال 
 ،والعوارض ،واإلفساد ،والتبديد ،اإلسرافو  ،والعدوان ،يتلف منافعها، وال ُيَضيع ثرواا، وال يهلك حيواا، بل حيميها من التلف

، وقد تقدم: "ما من مسلم يزرع 95"أصلحوا دنياكم واعملوا آلخَرِتكم كأنكم متوتون غداً" -عليه الصالة والسالم-قال  ،واآلفات
. وصدق اهللا 97فهي له"، وقال: "َمن أحيا أرضاً ميتة 96زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طري أو إنسان أو يمة إّال كان له صدقة"

  . 98سبحانه إذ يقول: (ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم أفال يشكرون)
                                                        

 . 45-44القلم:  92
  .3/144، و 3/262القرايف، الفروق،  93
  . 49. صاإلسالم شريعة يف البيئة رعاية يوسف، القرضاوي، 94
 .717، رقم1/416القضاعي، باب أصلحوا دنياكم،  ،مسند الشهاب 95
 باب املساقاة، كتاب مسلم، وأخرجه. 2195رقم منه، أكل إذا والغرس الزرع فضل باب املزارعة، كتاب البخاري، أخرجه 96

  .1553 رقم  والزرع، الغرس فضل
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: "إن اهللا طيب ُحيب الطيب، نظيف -عليه الصالة والسالم-ومن عناية اإلسالم بالبيئة والنظافة ووجوب احلفاظ عليها، قوله 
. وقال: 100يف بيوم" 99تكم، وال تشبهوا باليهود جيمعون األكبادُحيب النظافة، كرمي حيب الكرم، جواد حيب اجلود، فنظفوا أفني

. وقال: "ختللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو 103. وقال: "بين الدين على النظافة"102يورث الغىن" 101"غسل اإلناء وطهارة الِفناء
  . وهكذا دعا اإلسالم إىل نظافة اإلنسان واملكان والثياب والبيئة. 104لإلميان"

قوله: "إن اهللا مجيل حيب  -صلى اهللا عليه وسلم-سالم بالبيئة ومجاهلا، فقد روى أبو داود يف سننه عن النيب كما اهتم اإل
سبحانه -يستبشر باملطر أول نزوله وأول الزرع ويقول: "إنه حديث عهد بربه"، واهللا  -عليه الصالة والسالم-اجلمال"، وكان 

. ويقول: (ولكم فيها مجال حني تُرحيون وحني 105أنبتنا به حدائق ذات جة)يقرر للبيئة قيمة اجلمال فيقول: (ف -وتعاىل
عن سب الرياح فهي مبشرة  -صلى اهللا عليه وسلم-. وقد ى النيب 107. ويقول: (ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح)106تسرحون)

  .108فس)مجال الصبح فقال: (والصبح إذا تن -تبارك وتعاىل-بالرمحة والنعمة، ووصف اهللا 
إن حرص اإلسالم على البيئة ووجوب العناية ا ينطلق من العالقة احلميمة بني اإلنسان والبيئة احمليطة به، فالبد من أن يكون 
هناك توازن واتساق وتفاعل إجيايب بينهما؛ ألنه ال غىن ألحدمها عن اآلخر، فاإلنسان جزء من البيئة، ومكون من مكوناا، وكل 

  رة اهللا لغاية حمددة.منهما خملوق بقد
ما يف البيئة من كائنات ملنفعة اإلنسان، وشجعه على طلب الرزق، واستخراج الكنوز من األرض، بعد أن  -تعاىل–وقد جعل اهللا 

  109ذللها له. وبّني أن هذه العالقة بينهما تستند على دعائم ومقومات حتدد خطواته، وتضبط ممارساته، وحتد من طيشه ونزعاته.

                                                                                                                                                                             

  .2209رقم مواتاً، أرضا أحيا من باب البخاري، أخرجه 97
  .35يس:  98
 األكباد: الُكناسات. 99

 . 2799، رقم 5/111أخرجه الرتمذي، باب النظافة،  100
  ساحة الدار. 101
  .2/79، كما ورد يف كشف اخلفاء للشيخ إمساعيل العجلوين 2/160التيسري بشرح اجلامع الصغري،  102
 .59، الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة للسيوطي/2/303إحتاف السادة املتقني للزبيدي  103
  .  1/236جممع الزوائد للهيثمي  104
 .60النمل: 105
  . 6النحل: 106
  .5امللك:  107
  .18التكوير: 108
  .54. صرتبية البيئية يف اإلسالمأسس ال عبد الرحيم ،الرفاعي بكرة،  109
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ة اإلنسان بالبيئة ليس كما مييل إليه هوى بعض الناس، ولكنه مضبوط بسنن ال يستطيع اإلنسان خرقها. ولعل ما تعانيه إن عالق
البشرية اليوم من مشكالت بيئية تكشف عن وجود خلل يف العالقة بني اإلنسان والبيئة، نتيجة غياب الوعي البيئي والرتبية، 

  110أن حتكم سلوكيات وتصرفات األفراد واجلماعات جتاه البيئة. وجتاهلها توجيهات اإلسالم اليت ينبغي
فاإلنسان املعاصر بسلوكياته غري اإلسالمية جتاه البيئة يعترب مسئوالً مسئولية كاملة عما أصاب العالقة بني اإلنسان والبيئة من خلل 

   111وتدهور واستنزاف ملوارد البيئة اليت أنعم اهللا ا على البشرية.

  ادس: التطبيقات الدعوية تجاه البيئة.الس مبحثال

إن على الداعية أن يويل اهتمامًا بالغًا بالبيئة احمليطة به من أرض، وهواء، ومناخ، وماء، وذلك بوضع أسس وقواعد خياطب ا 
س من خطر والتلفاز، وأن حيذر النا ،واإلذاعة ،واملسجد ،والشارع ،املدعوون من حوله، من خالل منابره املختلفة يف البيت

  الفساد، وحثهم على اإلصالح البيئي مبختلف أشكاله.
صلى اهللا عليه –فعلى سبيل املثال أن يدعوهم مبا دعت إليه الشريعة اإلسالمية من جتنب تلويث جماري املياه، امتثاًال هلدي النيب 

رضي اهللا –. وعنه 112ري مث يغتسل فيه"قال: "ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي جي -رضي اهللا عنه–فعن أيب هريرة  -وسلم
يتناوله  :هريرة. قال أبو "ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب -صلى اهللا عليه وسلم–قال: قال رسول اهللا  -عنه

. والبول أو منه أو ال ،. والذي يظهر من احلديثني الشريفني أن البول يف املاء الراكد منهي عنه سواء أراد االغتسال فيه113تناوالً"
عن الرباز يف املوارد، ملا فيه من  -صلى اهللا عليه وسلم–منهي عنه، وإن مل يصل إليه، لعموم ي النيب  بالقرب من املاء،والتغوط 

  114أذية املارين.
  .115"أنه ى أن يبال يف املاء الراكد" -صلى اهللا عليه وسلم–عن النيب  -رضي اهللا عنه–ويف حديث آخر، من حديث جابر 

ضرورة الوقاية من األمراض؛ وذلك باحلفاظ على الصحة من خالل جعل املياه  إىلالتطبيق الدعوي هنا يتمثل يف تنبيه املدعوين و 
  نقية طاهرة من النجاسات اليت بدورها قد تنقل اآلفات. 

                                                        

هـ. 1416)، مكة املكرمة، رابطة العامل اإلسالمي، سنة 159علي راضي اإلنسان والبيئة، دعوة احلق، العدد ( أبو زريق، 110
 .89و88ص

  .79. صإسالمي منظور من بيئية قضايا عبده، وأمحد الرحيم، عبد أمحد وعوض، السايح 111
 .239، رقم 19/412، باب البول يف املاء الدائم. أخرجه البخاري، كتاب الوضوء 112
 .283و 97، رقم 1/236أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن االغتسال يف املاء الراكد،  113
 .188و3/187لنووي، ، لمسلماملنهاج شرح صحيح  114
 .281و94، رقم 1/235أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد،  115
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قال:  -رضي اهللا عنه–ث أنس وللداعية موقف آخر يسري عليه يف ترشيد اتمع على نظافة البيئة واحملافظة عليها، كما يف حدي
إذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  -صلى اهللا عليه وسلم–بينما حنن مع رسول اهللا 

صلى اهللا عليه –، فرتكوه حىت بال، مث إن رسول اهللا 116وسلم: مه مه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ال تزرموه
والصالة وقراءة القرآن.  -عز وجل–دعاه فقال له: إن هذه املساجد ال تصلح هلذا البول، وال القذر، إمنا هي لذكر اهللا  -وسلم

  .118عليه" 117قال: فأمر رجالً من القوم فجاء بدلو من ماء فشمه
ر على البدن، وأن مسألة وهنا على الداعية أن يفطن يف دعوته للضر الذي حيصل من قطع األعرايب عن البول، ملا فيه من ضر 

  التنجيس قد حصلت يف داخل املسجد املعد للصالة والذكر، وال داعي إليقافه.
ي الناس، ذومن التطبيقات الدعوية يف مسألة تطهري املساجد واحملافظة على بيئة بيوت اهللا من األوساخ والنجاسات وكل ما يؤ 

  ويث أفنيته. إزالة البزاق من األقذار وحنوها من املسجد، وعدم تل
، من مطلقاً   فيه تراب، وإال فإخراجها واجب، وقيل إن إخراجهاكان نوا أن دفن النخامة يف املسجد إذا  فجمهور العلماء بيّ 

، وهنا يرتتب على صاحبها القبح والذم ملن يفعل ذلك يف املسجد، وكذلك يرتتب األمر على كل من رآها ومل يقم بإزالتها املسجد
    119خارجه.

رضي اهللا –التطبيقات الدعوية إماطة األذى عن الطريق واألسواق واملشايف واملدارس والنوادي وغريها، فعن أيب برزة األسلمي ومن 
  .120علمين شيئاً أنتفع به. قال: "اعزل األذى عن طريق املسلمني" -صلى اهللا عليه وسلم–قال: قلت يا رسول اهللا  -عنه

يف تنبيه الناس إىل عظيم األجر املرتتب على إماطة األذى عن طريق الناس، ملا فيه من أذية  اً وبناء عليه جند التطبيق الدعوي حاضر 
هلم، وفيه تنبيههم لفضل إماطة األذى، سواء كان األذى شوكًا أم حجرًا أو قذرًا أم جيفة أم فضالت الناس أو احليوانات أم 

   121خملفات املصانع واملذابح أم غري ذلك.

                                                        

، أيب القاسم كتاب األفعالراجع:  َزرِم الدمع والبول َزَرما انقطعا، وأزَرمه الرجل قطعه، ومعىن ال تزرموه: ال تقطعوا عليه بوله.  116
  .2/95 .علي بن جعفر السعدي

 فشمه عليه: صبه عليه. 117
 .285و 100، رقم 1/137أخرجه مسلم،  118
 .42و5/93لنووي، ، لمسلماملنهاج شرح صحيح  119
 .2618و 131، رقم 4/202أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل إزالة األذى عن الطريق،  120
 .16/170لنووي، املنهاج شرح صحيح مسلم، لراجع  121
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دعوية ما نستقيه من اآلية الكرمية يف سورة الروم، قوله تعاىل: (ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ومن التطبيقات ال
من خطورة ظهور الفساد وكثرته، من  -وما أكثرهم-، وذلك من بتنبيه الغافلني 122ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)

   يف األرض مبعاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنباً أحدث اهللا هلم عقوبة.نقص الثمرات، وحصول اآلالم اليت حيدثها اهللا
(وأخربين مجاعة من شيوخ الصحراء أم كانوا يعهدون الثمار أكرب مما هي اآلن،  -رمحنا ورمحه اهللا تعاىل– ةاجلوزيقيم قال ابن 

ثيم، فتناسب كلمة اهللا وحكمه الكوين أوًال وآخراً، فهذه اآلثار يف األرض من آثار العقوبات، كما أن هذه املعاصي من آثار اجلرا
وكأن العظيم من العقوبة للعظيم من اجلناية، واألخف لألخف، وهكذا حيكم ربنا سبحانه بني خلقه يف دار الدنيا، ودار الربزخ 

  123ودار اجلزاء)
 -صلى اهللا عليه وسلم–جاءنا ا املصطفى  إن من العناية بالبيئة العناية باجلسد، فثمة تعليمات صحية مهمة يف اال الدعوي،

قال: "الفطرة مخس، أو مخس من الفطرة:  -صلى اهللا عليه وسلم–عن النيب  -رضي اهللا عنه–مسّاها سنن الفطرة، فعن أيب 
لعلم ، ومما يؤخذ من هذا التوجيه النبوي ما توصل إليه ا124واالستحداد، وتقليم األظافر، ونتف اإلبط، وقص الشارب" ،اخلتان

الطيب احلديث، من كشف عن أمهية هذه السنن، ووجوب احملافظة عليها واالهتمام ا، ملا يرتتب على إمهاهلا من تراكم األوساخ 
  وامليكروبات...

أسوة حسنة يف اال الدعوي حنو احليوانات، وإكرامها، واحملافظة على حياا إذا   - صلى اهللا عليه وسلم–ولنا يف هدي النيب 
-أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه–غري مؤذية لإلنسان والبيئة اليت يعيش فيها، ففي صحيح البخاري، من حديث أيب هريرة  كانت

فإذا هو بكلب يلهث  ،مث خرج ،فشرب منها ،فاشتد عليه العطش، فنزل بئراً  ،بينما رجل ميشي"قال:  - صلى اهللا عليه وسلم
فشكر اهللا له  ،فسقى الكلب ،فمأل خفه مث أمسكه بفيه، مث رقى ،مثل الذي بلغ يبيأكل الرتى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا 

 - صلى اهللا عليه وسلم–. فبني النيب 125فغفر له، قالوا يا رسول اهللا: وإن لنا يف البهائم أجراً؟ قال: يف كل كبد رطبة أجر"
ويدخل يف ذلك  -تعاىل–ر عظيم، وأن فيه مرضاة اهللا أج فيه ألصحابه، وهو خطاب وبيان لنا أيضاً، أن سقيا البهائم والرفق ا

  إطعامها، وذلك من أجل التوازن البيئي بني الكائنات اليت خلقها اهللا. 

                                                        

 .41الروم: 122
 .67. صلكايف ملن سأل عن الدواء الشايفاجلواب احممد، ابن قيم اجلوزية،  123
 .1/77، 10 أخرجه النسائي، باب عدد الفطرة، رقم 124

 ، 4162، رقم، باب فضل سقي املاءأخرجه البخاري، كتاب املساقاة 125125
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رضي اهللا –أو غريه أمر ى عنه الشرع الكرمي، فقد جاء يف احلديث عن ابن عمر  ،كما أن قتلها دون أي سبب من فساد
دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها، فلم تطعمها، ومل تدعها تأكل من خشاش "قال:  -صلى اهللا عليه وسلم–عن النيب  -عنهما

  126األرض"
ويف جمال الرعاية الصحية بالبيئة احمليطة باإلنسان، والذي ينبغي أن يراعى يف اال الدعوي من أجل توعية الناس بلزوم احملافظة 

 -صلى اهللا عليه وسلم–أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه–أيب هريرة على الصحة العامة واخلاصة، ما جاء يف الصحيح من حديث 
، وقد علق ابن 127قال: "إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحه، فإن يف إحدى جناحيه داء ويف اآلخر شفاء"

ا، واجلفن يصقل احلدقة، حجر يف الفتح على هذا احلديث، من أن الذباب يتولد من العفونة، وال جفن للذبابة لصغر حدقا
  .128فالذبابة تصقل بيديها فال تزال متسح عينيها، وأكثر ما يظهر يف أماكن العفونة، ومبدأ خلقه منها مث يف التوالد

: أن الذباب أطعم من زرع ميكروبات بعض األمراض، وبعد حني من الزمن ماتت تلك 129ويف جملة التجارب الطبية اإلجنليزية
ثرها، وتكون يف الذباب مادة سامة تسمى (بكترييو فاج)، وهذه املادة ميكنها إبادة أربع أنواع من اجلراثيم املولدة اجلراثيم واختفى أ

  130لألمراض.
صلى اهللا عليه –أما التطبيقات الدعوية املتعلقة باحملافظة على املاء فهي كثرية، دعا إليها أفضل من دعا إىل سبيل ربه سيدنا حممد 

السقاء، فإن يف السنة ليلة ينزل فيها وباء ال مير بإناء ليس عليه وأوكوا بتغطية األواين، فقال: "غطوا اإلناء،  عندما أمر -وسلم
  .131غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء، إال نزل ذلك الوباء"

قلة للجراثيم والطفيليات،  كل ذلك من أجل محاية املاء من امللوثات البيئية اليت قد تنتقل إليه من فوهات اهلواء أو من الوسائل النا
  132كالصراصري والفئران والنمل والبعوض...

اإلسالم يربط حفظ البيئة بالتنمية، أي من أجل تنمية اإلنسان بالدرجة األوىل؛ ألن صناعة اإلنسان أهم جانب يتحدى فيه 
  اإلسالم غريه من املعتقدات.

                                                        

 . 2619أخرجه البخاري، كتاب بدء اخللق، باب حترمي تعذيب اهلرة، رقم 126
 .3142أخرجه البخاري، باب إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم، رقم 127
 .10/261البخاري مع فتح الباري،  128
  .1927لسنة  1307عدد  129
 .145. صشبه استشراقيةحسني حممد  خطاب، 130
 .2014أخرجه مسلم، باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء، رقم 131
  .54جعفر عبد السالم، اإلسالم واحلفاظ على البيئة،. ص 132
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حثه على إماطة األذى عن الطريق، وقد جعله الشارع الكرمي ضمن وهناك منوذج آخر يؤدي إىل تنمية قدرات اإلنسان، يتمثل يف 
شعب اإلميان، وهنا يتساءل البعض عن أي شكل من أشكال األذى اليت جعلت من شعب اإلميان، فقد يظن البعض أنه أذى 

طريق. فعن أيب إماطة األذى عن ال - صلى اهللا عليه وسلم–يقتل أو يدمر أو يهلك وحيرق...األذى الذي يقصده سيد اخللق 
شعبة أدناها إماطة  -أو بضع وسبعون–قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "اإلميان بضع وستون  -رضي اهللا عنه–هريرة 

  133األذى عن الطريق وأرفعها قول: ال إله إال اهللا".
يق املارة من شوك أو حجر، وأي عمم إماطة األذى عن طر  -صلى اهللا عليه وسلم–يتعجب من يقرأ هذا احلديث، كيف أن النيب 

  مارة، هل اإلنسان فقط أم يشمل غريه؟.
إن أبعاد اإلسالم الرتبوية بعباداته ومعامالته، تلخص يف ذهن الداعية، من أن اإلسالم مدرسة، وهلذه املدرسة امتحانات ومؤشرات 

عرفهم، ودون أن يعلموا بذلك أو يشكروا ونتائج، وأن مؤشر اإلميان هنا هو فعل اخلري يف غياب املقصودين به، دون أن ن
    134فاعله.

إن من يستشر حقيقة هذا احلديث، ويتمعن فيه جيداً. فيقول مثًال: عندما أزيل من الطريق حجرًا أو مسمارًا رمبا يصيب عجلة 
وأنا ال أعرفهم.  ي اآلخرين،ذسيارة أو رجل إنسان، أو أزيل زجاجًا جيرح رجل طفل يلعب يف حديقة، أو أزيل فضالت طعام تؤ 

ي اآلخرين الذين أعرفهم يف جواري أو عملي، أو أغض الطرف عن ذهل يُعقل مبن فعل هذا الشيء البسيط أن يصدر مين ما يؤ 
نفايات املصنع الذي أملكه، مع ما حيدثه من ضوضاء، أو ما ينبعث منه من أشياء تلوث البيئة، أو يعتدي على حقوق الناس يف 

  و راحتهم؟. معاشهم أو صحتهم أ
وللدعوة اإلسالمية وسائل معاصرة لرعاية البيئة، ومحايتها، وتنميتها، وحتسينها، وعالج مشكالا، وهذه الوسائل تتعلق بدور 
اإلنسان يف البيئة، ولكن من دون صالح اإلنسان لن تنصلح البيئة اليت يعيش فيها، فإذا انصلح اإلنسان من داخله وباطنه ونفسه 

  135بيه، نستطيع محاية البيئة ورعايتها. قال تعاىل: (إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم).اليت بني جن
  ومن الوسائل الدعوية اليت ميكن تطبيقها يف اال الدعوي املرتبط بتحسني البيئة ما يلي:

املراتب، فهو حمتاج إىل تربية أوًال مع التعليم الرتبية والتعليم: خصوصًا للناشئة، يف املراحل األوىل، إىل أن يصل إىل أعلى -1
ومن مت حمبتها  ،الصحيح، ففكرة العناية بالبيئة جيب أن تغرس يف أذهان الناشئة قبل وصول سن البلوغ، وكفاية اإلحسان إليها

  وودها.

                                                        

 . من حديث أيب هريرة.35،1/63أخرجه مسلم، باب بيان شعب اإلميان وأفضلها، رقم 133
 . سابق.313إلسالم إىل احملافظة على البيئة. صعبد ايد الطريبق، منظور ا 134
  .11الرعد: 135
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البيئة، واحملافظة عليها، وأن يتم   فإدخال، ما يعرف بعلم البيئة ضمن املناهج الدراسية أمر مهم وضروري، يتم من خالله بيان أمهية
كل ذلك بأسلوب منهجي دعوي مناسب لسن الناشئة، وبطريقة تشد االنتباه وجتعلهم يقبلون ويتقبلون هذه الثقافة، وبيان أن 

  ذلك مرتبط ومتعلق بالدين، ألنه املؤثر األول، يف حياة املسلم.
لكبار وتثقيفهم من على منربه، يف املسجد، والطريق، واملدرسة، واملنزل، األسلوب الثاين، ينبغي للداعية أن يركز على توعية ا-2

  واملصنع، واإلذاعات املسموعة واملرئية...
فيقوم الداعية بتصحيح املفاهيم اخلاطئة، وتقومي أفكارهم املنحرفة، من خالل التعاون مع األجهزة اإلعالمية املختلفة، فينشئ 

  ن مل يكن معروفاً لدى الناس، يكون مبين على الكتاب والسنة.تصوراً معرفياً حول البيئة والكو 
، وهنا يأيت دور اإلعالم اإلسالمي، حبيث يقوم مبهمة التوعية والرتشيد والتوجيه، املعتمد، على القرآن الكرمي، والسنة النبوية املطهرة

احملاضرات والندوات تأثري كبري على الكبار وال شك أن خلطبة اجلمعة ودرس املسجد و  -رضي اهللا عنهم مجيعاً –وهدي الصحابة 
  والصغار، النساء والرجال.

الرقابة من قبل اجلهات املسئولة: وهو ما يتعلق باألمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو مهمة جمموعة من الناس يعرفون -3
ذ العالج الصحيح لكل من يتعرض ملخالفات شروط األمر والنهي، ويعرفون كيف يتم توجيه الناس ومراقبتهم على القصور، واختا

بيئة اجتاه النبات واحليوان، وحىت اجلمادات اليت هي أمالك الناس. من خالل الرقابة يتم حماصرة الفساد واملنكر، ومن مت القضاء 
  عليه.

منوع، الذي يفسد معايش التشريع والعقاب: على الداعية أن ينبه من حوله على خطورة العقاب إذا هو مل ميتثل، ووقع يف امل-4
الناس، فيبههم على العقاب الرباين، املتمثل يف عقوبة من يفسد يف األرض وال يصلح، وكذلك العقاب القانوين الذي بناه اإلنسان 

  على القانون اإلهلي.
التنفيذ، للحفاظ على البيئة وهنا ينبغي أن نشري إىل نظام احلسبة يف الشريعة اإلسالمية الذي جيمع بني اإلرشاد والرقابة والقضاء و 

   136من التلوث، سواء كان تلوثاً مباشراً، أم كان تلوثاً غري مباشر.
فاحلسبة (التوجيه والرقابة والقضاء) تكون على خمتلف األمور اليت تؤدي إىل اإلضرار بالبيئة، فتكون على اخلبازين، واملطاعم، 

  ، والتنبيه على وجوب تنظيفها...واحلمامات اليت تكون يف املدارس واملشايف واملساجد
هذه بعض الوسائل اليت يستفيد منها الداعية ويبغي عليه أن يطبقها يف منابره الدعوية لتوعية الناس على خمتلف أعمارهم 

  ومستويام الفكرية، من أجل احملافظة على البيئة، ووجوب العناية ا.
  
  

                                                        

 . 246. صاإلسالم شريعة يف البيئة رعاية يوسف، القرضاوي، 136
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  الخالصة:

قة تناغم وتآخ وتفاعل إجيايب، ومن مث تكتسب أقصى درجات الكفاءة والفعالية. فأين هذا هناك عالقة بني املسلم والبيئة، عال-1
من عقائد وثقافات تقوم على التخبط الكبري حيال عملية خلق البيئة، تصل يف سفهها إىل اعتناق فكرة الصدفة كمسلمة تقوم 

واقتتال وتناحر بني اإلنسان والطبيعة، وكل هم اإلنسان  عليها الكثري من العلوم، ومن مث تتشكل العالقة غالبًا يف صورة صراع
  ومبتغاه أن حيقق يف صراعه هذا البطش والقهر واالغتصاب، مبن؟ باألرض واملاء واهلواء اليت ال حياة له من دوا.

قة التبادلية بني البيئة اإلحسان إىل البيئة عند املسلم عمل من أعمال العبادة، وميكن تصوير املسألة بلغة أخرى من خالل العال-2
  واملسلم من املنظور الديين، وليس املنظور االقتصادي فقط، فإذا أحسن املرء إىل البيئة كانت سبباً لنيله الثواب العظيم.

  إلعالة احلياة، وهي مسخرة خلدمة اإلنسان وهو مستخلف عليها. ومن هنا جيب أن حنافظ عليها. -تعاىل–البيئة خلقها اهللا -3
أي تغيري جوهري يف عناصر النظام البيئي يرتتب عليه اضطراب يف وظائف هذه العناصر، اليت تؤدي بدورها إىل اختالل إن -4

العالقات التفاعلية فيما بينها، وهذا يؤدي إىل اختالل يف التوازن البيئي، فتتحول هذه العناصر من عناصر مفيدة إىل عناصر 
  دد مستقبل وسري احلياة البيئية البشرية. ضارة، تؤدي إىل كثري من األضرار اليت

ال عالج للبيئة، إال بعالج وتوجيه وإصالح الناس، ألنه هو املستعمر هلا، وهذا ال يكون إال بالرقابة عليه مع التوجيه، وعند -5
  عدم االمتثال البد من الردع والعقوبة الزاجرة، إذا حصل منه الفساد.
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  المصادر والمراجع:

  ن الكرمي.القرآ •
، ايد الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير، والتنوير التحريرم، 1984ابن عاشور، حممد الطاهر، سنة -1

  تونس. – للنشر التونسية الدار
  ناين.، بريوت، دار الكتاب اللباجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايفم، 1995 سنة ،حممدابن قيم اجلوزية، -2
 – بيضون علي حممد منشورات العلمية، الكتب ، دار1، طالعظيم القرآن تفسري،  هـ 1419ابن كثري، إمساعيل، سنة  -3

  بريوت.
  ، دار الفكر.سنن أيب داودسليمان،  ،أبو داود-4
  العامل اإلسالمي. )، مكة املكرمة، رابطة159، دعوة احلق، العدد (اإلنسان والبيئة ،هـ1416أبو زريق، علي راضي، سنة -5
بريوت، حتقيق: د.  –دار ابن كثري، اليمامة ، 3ط، اجلامع الصحيح املختصرم، 1987 – ه1407 سنة  حممد، ،البخاري-6

  مصطفى ديب البغا. 
   .الرياض، مكتبة اإلمام الشافعي ،3ط ،التيسري بشرح اجلامع الصغريم، 1988-هـ 1408، سنة حممد ،احلدادي-7
  مكتبة األزهر احلديثة، طنطا. ، 1ط، شبه استشراقية ،1997سنة ، دحسني حمم خطاب،-8
  .، ترمجة د. نبيل صبحي الطويل، مؤسسة الرسالة، بريوتإنسانية اإلنسان، م1981 ،رينيه دوبو،-9

ة اإلمام حممد ، الرياض، إدارة الثقافة والنشر جبامعأسس الرتبية البيئية يف اإلسالم ،هـ1413الرفاعي بكرة، عبد الرحيم، سنة -10
  بن سعود اإلسالمية.

  .، لبنان، دار الكتب العلمية، بريوتالبحر احمليط يف أصول الفقه، م2000-هـ1421، سنةحممدالزركشي، -11
، دار 1، طإسالمي منظور من بيئية ، قضايام2001- هـ1421سنة  عبده، وأمحد الرحيم، عبد أمحد وعوض، السايح-12

  الندى، القاهرة. 
جامعة فيالدلفيا، ، دار املسرة،  ،1، طالبيئة والبعد اإلسالمي ،م1999-هـ1420سنة  ،ي، فؤاد عبد اللطيفالسرطاو -13

  األردن. -عمان
الرسالة،  ، مؤسسة1، طاملنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري م، 2000- هـ1420السعدي، عبد الرمحن، سنة -14

  بريوت.
  عامل الكتب، بريوت.، 1ط، فعالكتاب األ م،1983سنة السعدي، علي، -15
  ، الرياض، مؤسسة اخلليج. البيئة واملناهج املدرسية ،م1984سنة  ،شليب، أمحد-16
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  ، دار الفكر، بريوت. بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواءم، 1995-ه1415الشنقيطي، حممد األمني، سنة -17
  ، دار الفكر، بريوت.فاظ القرآن الكرمياملعجم املفهرس ألل ،م1981 ،عبد الباقي، حممد فؤاد-18
، سلسلة فكر املواجهة، رابطة اجلامعات اإلسالم واحلفاظ على البيئة ،م2006-هـ1426سنة  ،عبد السالم، جعفر-19

  اإلسالمية.
  ، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية.اإلسالم والبيئة ،م1999 -هـ1420عبد العظيم، عبد العظيم أمحد، سنة -20
  ، مكتبة القدسي، القاهرة.كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسإمساعيل،   ،جلوينالع-21
 األزهرية، الكليات ، مكتبةاألنام مصاحل يف األحكام قواعدم، 1991-ه1414العز ابن عبد السالم، عز الدين، سنة-22

  القاهرة.
  ، رابطة اجلامعات اإلسالمية، د.ت.املتصلة بالبيئةمواجهة اإلسالم للتحديات  ،عطية، حممد-23
  ، دار املكتيب، دمشق. 1، طاإلسالم ومشكالت العصر ،م1999- هـ1420عمر، عمر أمحد، سنة -24
  دار الشروق، مصر.، 2، طرعاية البيئة يف شريعة اإلسالم، م2006-هـ1427 ، سنة يوسف القرضاوي،-25
  الرسالة، بريوت.  ، مؤسسة5طواألفعال،  األقوال سنن يف العمال كنزم،  1981-هـ1401املتقي اهلندي، علي، سنة -26
  .تبريو -مؤسسة الرسالة، 1ط، السنن الكربى ،م2001-هـ1421سنة أمحد،  ،النسائي-27
  بريوت. –، دار إحياء الرتاث العريب املسند الصحيح املختصر، النيسابوري، مسلم-28
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 الثروة المائي نة ة في الس ةالنبوي  
  د. منصور سلمان نصار

  ، ليبيا.اجلامعة األمسرية اإلسالميةوالدراسات اإلسالمية، كلية اللغة العربية   قسم الدراسات اإلسالمية،

  

  المقدمة:
خلق كل شيء بقدر، وجعل من املاء كل شيء حي، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، احلمد هللا الذي 

  لوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه ومن آمن به واتبعه إىل يوم الدين، وبعد: املؤيد بالوحي، ص
وحيام، وهي نعمة ضرورية هم أعظم النعم اليت أنعم اهللا ا على الناس نعمة املياه اليت جعلها سبباً لقيام معاشفإن من 

، وامنت اهللا على عباده بأن )137(چۀ  ہ    ۀڻ  ٹ  ٹں   ں  ڻ  چ  ، قال اهللا تعاىل:يستحيل بدوا العيش واستمرار احلياة
چ  ل سبحانه:فقاسهل هلم احلصول على املاء، وأعطاهم القدرة على استخراجه واالنتفاع به، وأم ال قدرة وال حول هلم بغري اهللا 

ية للمياه، فحرص ، وقد عرف اإلنسان منذ وجوده على األرض هذه األمه )138(چ   ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ     ڍ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ
  واألار، وكذلك مل تقم الدول عرب العصور إال بقرب املياه وجماري األار.  على أن يعيش قريباً من منابع املياه

، ومع ارتفاع معدل السكان على األرض ويف زماننا ازدادت حاجة العامل إىل املياه يف ظل النهضة الصناعية العمالقة
 ملياه اليت حيتاجها الناس يفنسبة ا تزايدروا من ، وحذ افظة على منسوب املياه وعدم اإلسراف فيهاباحملارتفعت أصوات املنادين 

أمهية املياه، وتوعيتهم بضرورة احملافظة على هذه الثروة العظيمة وعدم فأقيمت املنظمات اليت تُعىن بتثقيف اتمعات إىل  معاشهم،
  التساهل يف ضياعها. 

 دول املعاصرة واملنظمات احلديثة إىل ضرورة احملافظة على هذه الثروة واالقتصاد يف استعماهلا، حث ه الوقبل أن تتنب
إجيادًا وتوفرياً، وى عن اإلسراف والتساهل يف إهدارها بغري حاجة، فجاءت نصوص  على العناية باملياه وأمر بذلكاإلسالم 

ل وصول املاء للناس، وبالوعيد الشديد ملن أفسد هذه الثروة وتساهل يف رتتيب الثواب ملن سهب � القرآن الكرمي وأحاديث النيب
  ضياعها.

قوم ا معاش املائية مصدراً من املصادر اليت ي ويف هذا البحث سأقتصر على دراسة األحاديث النبوية اليت تناولت الثروة
األحاديث يف  ام يف بعض مطالبه؛ حيث استقرأتالناس، وبنقصانه ختتل حيام، واتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي الت

األحاديث  االيت كثرت فيه باالستقراء الناقص يف بعض مطالبه ث، واكتفيتحبهذا يف معظم مطالب ال ، وكانبعض األبواب
ي اتباع املنهج النبوية حىت ال يطول البحث، كما اتبعت املنهج الوصفي التحليلي يف بيان معاين األحاديث وحتليلها، وكان لزاماً عل

  التارخيي يف حبث درجة األحاديث واحلكم عليها صحة وضعفاً. 
 سرت عليها، واخلطة اليت كتابتهمه إىل مقدمة ذكرت فيها أمهية املوضوع، ومنهجي يف  واقتضت طبيعة البحث أن أقس ،

                                                        

 ]30سورة األنبياء: [آية  )137(
 ]30: [آية لكسورة امل )138(
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  دراسة.بينت فيه تعريف املاء يف اللغة واالصطالح، وخامتة ذكرت فيها أهم نتائج ال اً ومتهيد
  وجاءت الخطة على النحو اآلتي: 

  .بتوفير المياهالسنة المطهرة  عنايةالمبحث األول: 
  الثروة املائية إجياداً وتنقيباً.عناية السنة املطهرة ب املطلب األول:

  .والنهي عنه احتكار املياه الثاين:املطلب 
  عليها: والمحافظة صيانة المياهالمبحث الثاني: حرص السنة النبوية على 

  .فيه املطلب األول: استحباب االقتصاد يف املاء والنهي عن اإلسراف
  املطلب الثاين: احملافظة على نظافة املياه وعدم تلويثها.

  المبحث الثالث: تأكيد السنة على أهمية الثروة المائية كمصدر للعالج.
  يف العالج. العادي املطلب األول: استعمال املاء

  . اء زمزممب الجاملطلب الثاين: الع

  

  تمهيد: 
  قبل الشروع يف مادة البحث والدراسة البد أن نعرف معىن املاء يف اللغة واالصطالح، وما هي أقسام املاء وأنواعه؟

 ،املاء بناء أصل ؛املوه :وهي كلمه يتفرع ومنه ،واحد صحيح أصل واهلاء والواو امليمقال ابن فارس:  الماء في اللغة:
 الشيء وموهت ،املاء سقيته كأنك الشيء موهت :ويقال ،هاء من بدل املاء يف اهلمزة أن على دليل وهذا :لواقا ،مويه وتصغريه

  .)139( يسقاه ما مبنزلة ذلك جيعلون كأم ،ذهب أو بفضة طليته
 بنسبة واألكسجني جنياهليدرو  احتاد من يرتكب ،األرض يف احلياة عماد عليه سائل يعرفونه بأنه: وفي االصطالح  

  .)140(رائحة وال طعم وال له لون ال ؛شفاف نقائه يف وهو ،الثاين من حجم إىل األول من حجمني
 ،فيه الذائبة األمالح نسبة قلت ما :وهو العذبومن الناحية العلمية يقسم العلماء املاء إىل أقسام كثرية منها: املاء   

 املاء. و العذب املاء يف نسبتها على فيه األمالح نسبة زادت ما هو: و امللح املاء. و ملوحته ناحية من الذوق يف سائغاً  أصبح حبيث
 املاء. و طبية خواص له يكون وقد ،خاصاً  طعماً  تكسبه ذائبة أمالح وبه ،األرض جوف من خيرج الذي : وهوالطبيعي املعدين

  .)141(علمية. وغري ذلك من التقسيمات الاألمالح من خال وهو ،املاء خبار تكثيف عن الناتج املقطر: وهو
ومن منظور فقهي يقسم الفقهاء املاء إىل عدة أقسام من جهة صالحية املاء إىل التطهر به من عدمه، فأول هذه   

األقسام: املاء الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته ومل يتغري مبا ينفك عنه غالباً، وميثلون له مباء السماء، واألار، واآلبار، 

                                                        

اجليل، حتقيق عبد السالم  )، بروت: دار2)(طم1999 - هـ1420 . مادة موه.(286 ص/5 اللغة مقاييسابن فارس، أمحد بن فارس،  )139(
  هارون. 

  . دار الدعوة، حتقيق جممع اللغة العربية.892 ص/2الوسيط املعجمإبراهيم مصطفى وغريه،  )140(
  . 892 ص/ 2املصدر السابق  )141(
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هر، يزيل اخلبث ويرفع احلدث. والثاين: املاء الطاهر، وهو املاء الذي يصلح للعبادة وإزالة النجاسة، وال ويصفونه بأنه طاهر ومط
، )142(الطعم أو الرائحة بنجس يصلح لرفع احلدث. والثالث: النجس، وهو املاء الذي تغريت أحد أوصافه الثالثة؛ اللون أو

  وبعضهم يقسمه إىل أقل من ذلك أو أكثر. 
  ول: عناية السنة الُمطهرة بتوفير المياه.المبحث األ

  .الثروة املائية إجياداً وتنقيباً نة املطهرة بالس  عنايةاملطلب األول: 

اتفقت الشرائع السماوية على حفظ الضروريات اخلمس: الدين والنفس والعرض واملال والعقل، وحفُظ النفس ال يكون   
عيش؛ فجاءت األحكام والتشريعات يف ديننا تأمر باحملافظة على كل ما يكفل حياة البشر، إال باحملافظة على ما يوفر هلا سبل ال

وت عن كل ما يضر حبيام ومعاشهم، وال شك أن املاء من أهم املوارد اليت حيتاج هلا الناس إلقامة حيام، فال ميكن أن تقوم 
  . )143( چہ  ہ ۀ   ۀٹ  ٹ ں   ں  ڻ  ڻچ تعاىل:قال حياة اتمعات بدوا، 

على هذه الثروة الكربى اليت تقوم عليها الدول؛ فجاء األمر النبوي  �واملتتبع للسنة النبوية يرى جليًا حرص النيب  
بالعناية واالهتمام بكل ما ميكن من خالله توفري املاء وإجياده، وتيسري سبل احلصول عليه، ووعدت السنة النبوية باألجر العظيم  

 قال :قال -رضي اهللا عنه-ُهَريـْرَةَ  أيب عنإيصاله للناس، ويسهل وصوله إليهم، سواء بالتنقيب أو السقي، ف كل من يساهم يف
 َورثَُه، ْصَحًفاَومُ  تـَرََكُه، َصاِلًحا َوَوَلًدا َوَنَشَرُه، َعلَمهُ  ِعْلًما َمْوتِِه: بـَْعدَ  َوَحَسَناتِهِ  َعَمِلهِ  من اْلُمْؤِمنَ  يـَْلَحقُ  ِمما ِإن :«�الله رسول

 بـَْعدِ  من يـَْلَحُقهُ  َوَحَياتِهِ  ِصحِتهِ  في َماِلهِ  من َأْخَرَجَها َصَدَقةً  أو َأْجَراُه، نـَْهًرا أو بـََناُه، السِبيلِ  البن بـَْيًتا أو بـََناُه، َمْسِجًدا أو
  .)144(»َمْوتِهِ 

من هذه األعمال: راً أجراه، أي و ا بعد موته، ثواُ  لحق امليتباألعمال اليت ي �ففي هذا احلديث العظيم يذّكرنا النيب  
، ويلحق ذا يف زماننا جر ه؛ حىت ينتفع به الناس يف معاشهميلإحفره وشق له طريقًا يسري فيه ليصل إىل مكان مل يكن يصل 

  املياه من خالل األنابيب من مكان وجوده إىل األماكن اليت يقطنها الناس ويعيشون فيها.

عندما حصلت الفتنة يف زمانه ظهر إىل الذين خرجوا عليه يُذكُرهم مبناقبه اليت شهد  -رضي اهللا عنه- و النورين وها هو ذ  
 اال ِإَلهَ  الَ  الذي بِاللهِ  أَْنُشدُُكمْ :«-رضي اهللا عنه-فقال  اليت انتفع ا الناس، )145(ومة، ومنها حفره لبئر رُ �له ا رسول اهللا

رَ  يـَْبَتاعُ  من قال: �اللهِ  رسول َأن  أَتـَْعَلُمونَ  هو  ابـْتَـْعتُـَها، َقدِ  إني فقلت: �اللهِ  رسول فَأَتـَْيتُ  وََكَذا، ِبَكَذا فَابـْتَـْعتُـَها ُروَمةَ  بِئـْ
رَ  يعني-  �اهللا نبي أن تعلمون ألستم«. ويف رواية )146(»نعم قالوا لك َوَأْجُرَها لِْلُمْسِلِمينَ  ِسَقايَةً  اْجَعْلَها فقال: - ُروَمةَ  بِئـْ

                                                        

  . الفقي حامد حممد:  حتقيق، العريب الرتاث إحياء دار . بريوت:21 ص/1اإلنصاف ،سليمان بن علي ،املرداوي )142(
 ]30ة األنبياء: [آية سور  )143(
  )، بريوت: دار الفكر. حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي. 1. (ط242،رقم88/ص1السنن  .أخرجه ابن ماجة، حممد بن يزيد )144(

 .والتوزيع للنشر اهلجرة دار:الرياض )1) (طم2004- هـ1425. (102/ص 7املنري البدر. الصحيح رجال رجاله أكثر ،حسن إسناد قال ابن امللقن:
  . الغيط أبو مصطفى: قيقحت
)، بريوت: املكتبة م1979 - هـ1399.(279/ص2،احلديث غريب يف النهاية. اجلزري، املبارك بن حممد، باملدينة بئر ،الراء بضم :ومةرُ  )145(

    العلمية، حتقيق طاهر أمحد وحممود الطناحي. 
  قرطبة.. مصر: مؤسسة 511،رقم70/ص1أخرجه ابن حنبل، أمحد بن حممد، املسند )146(
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  .)147(»فحفرتها الجنة. فله ومةرُ  بئر حفر من قال:
 اْلَجنةَ  اللهِ  َرُسولِ ِمْن  - َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ - َعفانَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  اْشتَـَرى «قال: - رضي اهللا عنه– هريرة وفي حديث أبي  

  .)148(»اْلُعْسَرة َجْيشَ  وحْيُث ّجهزَ  َحَفَر بِْئر معونة، يَومَ  :اْلَخَلقِ  بـَْيعَ  َمرتـَْينِ 

باجلنة لشرائه بئر املاء اليت كان يشرتي الصحابة ماءها،  -رضي اهللا عنه–عثمان  --�ففي هذا احلديث يبشر النيب  
ية سقيا املاء، أمه أمته إىل - �-حيث جعلها وقفا للمسلمني يشربون منها بغري أجر! يف صفقة بيع رابح، وبذلك يرشد النيب

كما جاء يف احلديث عن » ُمْسِلمٍ  على ُتْدِخُلهُ  ُسُرورٌ  تـََعاَىل  اللهِ  إىل اَألْعَمالِ  َوَأَحب  لِلناسِ  أَنـَْفُعُهمْ  تـََعاَىل  اللهِ  إىل اسالن َأَحب ف«
  .)149( - �-النيب

، وليس األجر املرتتب على سقيا املاء خاص بسقي املسلمني أو باإلنسان فحسب، بل جاء احلث على سقي احليوان  
 سٍ نْ إِ  وال ن جِ  من َحرى َكِبد منه ربْ شْ يَ  مْ لَ  ماءً  رَ فَ حَ  من «قال: �اهللا رسول عن -رضي اهللا عنهما-اهللا عبد بن جابر عنف

  . )150(»ةامَ القيَ  يومَ  اهللاُ  هرَ آجَ  إال رٍ طائِ  وال
 وشدة العطش عند الكبد يبس واحلرر، وعطشى عطشان مثل ،ىوحر  انحر  :يقال، ىطشَ عَ  أي»: َكِبٍد َحري«�وقوله  

  . )151(احلزن
ومن عظيم كرم اهللا سبحانه وَمنه أن جعل األجر لصاحب البئر والسقيا حىت ولو حصل منه ذلك بدون قصده ونيته؛   

 عن �اللهِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ :«ُجْعُشمٍ  بن ُسرَاقَةَ فكل من شرب من هذا البئر أو السقيا فلصاحبه أجر وفضل ولو بدون علمه، قال 
ِبلِ  َضالةِ  بِِلي، ُلْطتُـَها قد ِحَياِضي، تـَْغَشى اْإلِ  َحرى َكِبدٍ  َذاتِ  كل في نعم، قال: َسَقْيتُـَها؟ إن َأْجرٍ  من لي فـََهلْ  ِإلِ
  .)152(»َأْجرٌ 

                                                                                                                                                                             

 – 1407. (829/ص2. البخاري، حممد بن إمساعيل -رضي اهللا عنه–وهذا احلديث صححه البخاري؛ فقد أورده معلقًا بصيغة اجلزم عن عثمان 
  ) بريوت: دار ابن كثري، حتقيق مصطفى البغا. 3) (ط1987

  يق السيد عبد اهللا. . بريوت: دار املعرفة، حتق12، رقم199/ص4أخرجه الدارقطين، علي بن عمر، السنن )147(
)، بريوت: دار الكتب العلمية، حتقيق 1) (طم1990 -  هـ1411. (4570، رقم115/ص3أخرجه احلاكم، حممد بن عبد اهللا، املستدرك )148(

  مصطفى عطا. 
  .خيرجاه ومل اإلسناد صحيحوقال احلاكم: 

)، املوصل: مكتبة الزهراء، 2م) (ط1983 – 1404. (13646، رقم453/ص12أخرجه الطرباين، سليمان بن أمحد، املعجم الكبري، )149(
  حتقيق محدي السلفي.

م)، بريوت: املكتب اإلسالمي. حتقيق: حممد 1970 – 1390. (1292، رقم269/ص2أخرجه ابن خزمية، حممد بن ٍإسحاق، الصحيح، )150(
  األعظمي.

  عة أم القرى، حتقيق عبد الكرمي العزباوي.ه)، مكة املكرمة: جام1402. (181/ص3اخلطايب، أمحد بن حممد، غريب احلديث، )151(
، رقم 299/ص2. وأخرجه ابن حبان، حممد بن حبان، الصحيح 3686،رقم1215/ص2السنن  .أخرجه ابن ماجه، حممد بن يزيد )152(

  )، بروت: مؤسسة الرسالة، حتقيق شيعب األرناؤوط. 2م)(ط1993 – ه1414.(542
  به حنوه. 

 - الرسالة مؤسسة:  النشر دار ، 354: الوفاة البسيت التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد:  املؤلف اسم ، انبلب ابن برتتيب حبان ابن صحيح  
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 الزارع عليها يثاب ،صدقة تكون األشياء هذه أن على يدل كلها األحاديث هذه وظاهر« قال ابن رجب رمحه اهللا:  
  .)153(»ةني وال قصد غري من وحنومها والغارس

وال يقتصر حفر اآلبار على األماكن اليت يقطنها الناس، بل شجع اإلسالم على حفرها حىت يف الصحراء؛ فقد يرُِدها   
من حيتاجها فينتفع ا وتكون سببًا حلفظ نفس من اهلالك، فيا له من أمن حيفظ نفس املخلوقات يف الصحراء يف زمن هان فيه 

يعين حديث الرجل الذي نزل البئر وسقى - وفيه« املسلمني والتمتع بذلك من قبل َعاَمل يدعي حقوق اإلنسان! قال الزرقاين:قتل 
  .)154(»ا وغريه عطشان النتفاع الصحراء يف اآلبار حفر جواز -الكلب

  
  .والنهي عنه احتكار املياه املطلب الثاين:

فرد حقه يف التملك وحتصيل الثروة واملال ضمن ضوابط ضمن فيها حق اإلسالم دين الوسطية واالعتدال؛ أعطى لل
يلة  الفقري واتمع، وأعطى باملقابل اتمع والناس أمالكاً عامة ال جيوز للفرد متلكها واالنفراد باالستمتاع ا، يف صورة تشاركية مج

الك العامة اليت جعلها اهللا للناس كافة املياه، ذلك كفلت للجميع ما حيتاجون إليه من غري تعد وال ميل على أحد، ومن األم
هذه  ،البحار وماء العيون واألمطاروماء ماء األار «:-رمحه اهللا-سيد سابقاملصدر الذي تقوم به حياة اتمعات واألمم، يقول 

  .)155(»موضعها وهي ال تباع وال تشرتى ما دامت يف ،ليس أحد أوىل ا من أحد األنواع كلها ملك للناس مجيعاً 
يقول الشراكة لألمة يف شريان حياا،  -�-وجد هذا الَعْقَد الذي كفل به النيب -�-ومن تتبع أحاديث النيب

 َواْلَكَألُ  اْلَماءُ  يُْمنَـْعنَ  َال  َثَالثٌ «ويف رواية  ،)156(» َوالنارِ  َواْلَماءِ  الكأل في َثَالٍث: في ُشرََكاءُ  اْلُمْسِلُمونَ «-�-الرسول
 157(»ارُ َوالن(.  

واملقصود باملاء يف احلديث: املاء الذي ال يكون يف حوزة شخص وملكه، فإذا حاز إنسان املاء وأدخله يف بيته، أو حفر 
 يف النابعة ؛املباحة املياه هنا به فاملراد املاء وأما: «- رمحه اهللا-بئراً يف ملكه فهو ملك له حيق له التصرف فيه كيف شاء، قال العراقي

 ،اجلبال يف والعيون ،العامل أودية وسائر ،والنيل وجيحون كالفرات ؛وإجرائها إنباعها يف لآلدميني صنع وال ،بأحد خيتص ال موضع
 مزامحته لغريه يكن ومل ملكه حوض يف جعله أو إناء يف شيئاً  منها أخذ من لكن ،سواء فيها فالناس ،األمطار وسيول

                                                                                                                                                                             

  األرنؤوط شعيب:  حتقيق ، الثانية:  الطبعة ، - بريوت
542  

رسالة. حتقيق شعيب ال بريوت: مؤسسة )7)(طم1997 -  هـ1417. (237 ص/1،واحلكم العلوم جامعابن رجب، عبدالرمحن بن شهاب،  )153(
  األرناؤوط. 

  .العلمية الكتب دار: )، بريوت1ه)(ط1411. (389 ص/4على موطأ مالك الزرقاين شرح ،الباقي عبد بن حممد ،الزرقاين )154(
  . القاهرة، الفتح لإلعالم العريب.106/ص3فقه السنة )155(
. قال احلميد عبد الدين حميي حممد :قيقريوت: دار الفكر. حت. ب3477، رقم 278 ص/3،سننال ، األشعث بن سليمان أخرجه أبو داوود، )156(

  . بريوت: دار املعرفة، حتقيق السيد هاشم.246 ص/2،اهلداية أحاديث ختريج يف الدراية .ثقات ورجاله .شيبة أيب وابن ،أمحد وأخرجهابن حجر: 
. بريوت: دار 32/ص5 الباري فتحناده صحيح. . قال ابن حجر: إس2473،رقم826/ص2السنن  .أخرجه ابن ماجه، حممد بن يزيد )157(

  .اخلطيب الدين حمب: حتقيقاملعرفة، 
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  .)158(»فيه
يف  وكذا إذا حفر بئراً  ،جيوز بيعه وحينئذٍ  ،له ا إذا أحرز اإلنسان املاء وحازه أصبح ملكاً أم : -رمحه اهللا-ويقول سيد سابق

 ،قدم املدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة - �-، فقد ثبت أن النيبفإنه جيوز بيعه يف هذه احلاالتآلة الستخراجه  عَ صن أو ،ملكه
، واستمر األمر على هذا حىت اشرتاها وأقر املسلمني على شرائهم منه ،فأقره على بيعه ،ميلكها يهودي ويبيع املاء منها للناس

، ويكون بيع املاء يف هذه احلال نظري بيع احلطب بعد حيازته، فإنه قبل حيازته ووقفها على املسلمني -رضي اهللا عنه-عثمان 
  .)159(»يكون ملكاً للجميع

اس خرج عن حقه وأصبح للناس فيه حظ؛ فلم تقف رعاية وهذا التملك للماء إن زاد عن حاجة املرء واحتاج إليه الن
اإلسالم ملصاحل اتمع والناس عند األمالك العامة اليت هي حق للجميع، بل تعدى نفع اتمع إىل ما ميلكه املرء ملكاً خاصاً من 

 بِهِ  لُِيْمَنعَ  اْلَماءِ  َفْضلُ  يُْمَنعُ  الَ « :قال -�-اهللا َرُسولَ  أَن  -رضي اهللا عنه-ُهرَيـْرَةَ  أِيب املاء إذا استغىن عنه واحتاج الناس إليه؛ فعن 
  .)161(»بِْئرٍ  نـَْقعُ  يُْمَنعُ  الَ  «ويف رواية، )160(»اْلَكألُ 

قال ابن  ».صاحبها منفعة بعد املاء من فيها تبقى ما هو« ):بِْئرٍ  نـَْقعُ  ُميَْنعُ  الَ  (-�-النيب قول تفسري يف قال ابن وهب
 فضل يعين ؛بِْئرٍ  نـَْقعُ  ُميَْنعُ  أن( -�-اهللا رسول ى :قالت عائشة وقد ذكر حديث-ا قاله ابن وهب، عبد الرب مؤكدًا على م

 على علمت فيما العلماء بني ذلك يف خالف ال ،فيه جاء كما وهو ،مسنداً  احلديث نسق يف التفسري هذا جاء هكذا -)مائها
  . )162(وغريه وهب ابن قال ما

 له َماءَ  َال  من َفَجاءَ  ،َشْيءٌ  منها َوَفَضلَ  َواْستَـَقْوا ا َفَسَقْوا بَِباِديَةٍ  ِمَياهٌ  هلم كان َمجَاَعةً  أَن  فـََلوْ :«-رمحه اهللا–قال الشافعي 
  .)163(»اهُ إي  َمنَـَعهُ  َقل  َوِإنْ  اْلَماءِ  من َفْضلٌ  معه ِلَمنْ  َجيُزْ  مل َواِحدٍ  ُدونَ  منهم َواِحدٍ  إَىل  َيْسِقيَ  أو َيْشَربَ  أَنْ  َيْطُلبُ 

 ُيَكلُمُهمْ  َال  َثَالثٌ «-�-اللهِ  رسول قال :قال ُهرَيـَْرةَ بل جاء الوعيد الشديد ملن منع ابَن السبيل فضل املاء، فعن أيب 
 بَايَعَ  َورَُجلٌ  ،السِبيلِ  بنا من يَْمنَـُعهُ  بِاْلَفَالةِ  َماءٍ  َفْضلِ  على رَُجلٌ  :أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  يـُزَكيِهمْ  وال ِإلَْيِهمْ  يـَْنظُرُ  وال اْلِقَياَمةِ  يوم اهللا

َقهُ  !وََكَذا ِبَكَذا َألََخَذَها بِاللهِ  له َفَحَلفَ  اْلَعْصرِ  بـَْعدَ  ِبِسْلَعةٍ  رَُجًال  إال يـَُبايُِعهُ  َال  ِإَماًما بَاَيعَ  َورَُجلٌ  ،ذلك َغْيرِ  على وهو َفَصد 
  .)164(»َيفِ  لم منها يـُْعِطهِ  لم َوِإنْ  وفي منها َأْعطَاهُ  فَِإنْ  ِلُدنـَْيا

                                                        

)، بريوت: دار الكتب العلمية، حتقيق: عبد 1م) (ط200.(158 ص/6، التقريب شرح يف التثريب طرحالعراقي، عبد الرحيم بن احلسني،  )158(
  القادر علي. 

  . 106/ص3سيد سابق، فقه السنة )159(
: حتقيق) بريوت: دار ابن كثري، 3م)(ط 1987 - ه1407،(6561، رقم 2554 ص/6، حممد بن إمساعيل، الصحيح،يالبخار أخرجه  )160(

  .الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق العريب، الرتاث إحياء دار.بريوت: 1566، رقم 1198/ص3. ومسلم بن احلجاج، الصحيح، البغا مصطفى
. من حديث عمرة مرسًال. ووصله الطرباين من طريق عمرة عن عائشة 1428، رقم 745 ص/2، املوطأ، أنس بن مالك ،األصبحيأخرجه  )161(
  . القاهرة: دار احلرمني، حتقيق طارق بن عوض.266، رقم 89 ص /1 يف املعجم األوسط -رضي اهللا عنها–
 مصطفى:  حتقيق ،اإلسالمية لشؤونوا األوقاف عموم وزارة ه)، املغرب:1387.(124 ص/13،التمهيد، يوسف بن عبد اهللا، الرب عبد بنا )162(

  .العلوي
  .املعرفة دار: بريوت،)2م)(ط1393.(49 ص/4، األم ،إدريس بن حممد ،الشافعي )163(
  .108، رقم103/ص1أخرجه مسلم، الصحيح  )164(
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َنهُ  َفَدَخلَ  - �-النبي أبي اْسَتْأَذنَ « :قالت أَبِيَها عن وعن بـَُهْيَسةَ     يا قال: ثُم  َويـَْلَتزُِم، يـَُقبلُ  َفَجَعلَ  َقِميِصهِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ
 هِ  نَِبيْيءُ  ما اللَال  الذي الش  ُعُه؟ َيِحل   .)165(»اْلَماءُ  قال: َمنـْ
  

  والمحافظة عليها. حرص السنة النبوية على صيانة المياهث الثاني: المبح
  املطلب األول: استحباب االقتصاد يف املاء والنهي عن اإلسراف فيه.

االعتدال والوسطية شعار وأصل من أصول هذا الدين احلنيف، وسطية تكفل التوازن الذي به تعتدل حياة الناس، بعيداً   
-إذا كانت حياة الشعوب ودوهلم تتأثر ازدهاراً بوفرة املياه، وضعفًا وفقراً بقلته، فسبق أن بينا حرص النيبعن اإلفراط والتفريط، و 

عن منعه عن الناس مبا يضر معاشهم، فالناس شركاء فيه، ويف هذا املطلب  -�-على توفري املاء تنقيبًا وتوصيًال، ويه -�
املاء من ضياعه وإهداره يف غري منفعة، أو زيادة يف استعماله مبا خيرج عن احلد الذي  سأحبث عناية السنة املطهرة باحملافظة على

  حيتاجه املرء. 
يف أحاديث كثرية عن  -�-أروع األمثلة يف تطبيق ما يأمر به واجتنابًا ملا ينهى عنه، فقد ى  -�-ضرب النيب  

 َال  ُتْسِرفْ  َال  فقال: يـَتَـَوضأُ  رَُجًال  - �-اللهِ  رسول رََأى« :الق -رضي اهللا عنهما-ُعَمرَ  بنا عناإلسراف يف استعمال املاء؛ ف
بإسباغ الوضوء، فيظن أن  - �-وقد ُيْشِكل على بعض الناس ورود عدد من األحاديث اليت يأمر فيها النيب  ،)166(»ُتْسِرفْ 

 - رضي اهللا عنهما-َعْمٍرو بن اللهِ  فعن عبد -رضي اهللا عنهم-الطهارة ال إسراف فيها، وهذا ما حصل لبعض الصحابة الكرام
 هِ  َرُسولَ  َأنالل-� -  أُ، وهو ِبَسْعدٍ  َمرَرُف! هذا ما فقال: يـَتَـَوضعلى ُكْنتَ  َوِإنْ  نعم، قال: ِإْسَراٌف؟ اْلُوُضوءِ  َأِفي فقال: الس 

  .)167(»َجارٍ  نـََهرٍ 
) كلمات نرددها َجارٍ  نـََهرٍ  على ُكْنتَ  ِإنْ ثرواته؛(و  فيا هلا من سنة يتجلى فيها احلرص على أمن اتمع، وعدم إضاعة  

لكل من يتساهل يف إهدار أموال األمة! حبجة أا كثرية ومتوفرة! ونسي أن عدم احرتام النعم قد يكون سبباً يف زواهلا كما شاهدنا 
  مجيعاً، ومازلنا نشاهد آيات اهللا أمام أعيننا. 

 َأْسأَُلكَ  إين اللهم: يقول ابـَْنهُ  مسع ُمَغفلٍ  بن اللهِ  َعْبدَ  أَن  نـََعاَمةَ  أيب هور عدواناً، فعناإلسراف يف الط -�-وقد عّد النيب  
 :يقول -�-اللهِ  ولَ َرسُ  مسعت فَِإين  ؛النارِ  من بِهِ  َوتـََعوذْ  ،اْجلَنةَ  اللهَ  َسلْ  بـَُين  َأيْ  :فقال .َدَخْلتُـَها إذا اْجلَنةِ  ميَِنيِ  عن اْألَبـَْيضَ  اْلَقْصرَ 

  .)168(»َوالدَعاءِ  الطُهورِ  في يـَْعَتُدونَ  قـَْومٌ  اْألُمةِ  هذه في َسَيُكونُ  إنه«
والعدوان هو جماوزة احلد املسموح به، وكأن الذي يسرف يف استعمال املاء قد تعدى وجتاوز احلد الذي مسح اهللا له به،  
                                                        

 البدربد احلق له. . ومال ابن امللقن إىل تقويته بعد أن نقل تعليل ع3476، رقم3/277،سننال ، األشعث بن سليمانأبو داود  أخرجه )165(
  . 79 ص/7املنري

  . 601 ص/ 2،املنري البدر. وضعف ابن امللقن إسناده. 424،رقم147/ص1السنن  .أخرجه ابن ماجه، حممد بن يزيد )166(
 ص/1،الزجاجة مصباح. وضعف إسناده الكناين، أمحد بن أيب بكر كما يف 425،رقم147/ص1السنن  .أخرجه ابن ماجه، حممد ين يزيد )167(

  .الكشناوي حممد: حتقيق العربية، دار: بريوت ،)2ه)(ط1403،(62
م) 1997. (220/ص2. قال النووي: إسناده صحيح. اموع 96، رقم24 /ص1سليمان بن األشعث، يف السنن،، داود أبوأخرجه  )168(

  بريوت: دار الفكر.



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

54   |   

 

 وتعدي اْألَْوَىل  بِتَـْركِ  َأَساءَ  َأيْ  ؛َوظَاملٌِ  ُمِسيءٌ  هُ فَاِعلُ  «اشهم. قال الشوكاين رمحه اهللا:كيف وقد أهدر ثروة ا تقوم حياة الناس ومع
 ةِ  َحدن169(»الس(.  

 - رضي اهللا عنه-َكْعبٍ  بن ُأَيب  الباب الذي قد يفضي فتحه إىل زيادة يف إسراف املاء وضياعه؛ فعن -�-وأغلق النيب
  .)170(»اْلَماءِ  َوْسَواسَ  فَاتـُقوا اْلَوَلَهانُ  له يـَُقالُ  َشْيطَانًا ُوُضوءِ لِلْ  ِإن « قال: -�-النيب عن

أمته من الوسوسة يف استعمال الوضوء، واليت ال تعود على املرء إال بالوبال من جهة  -�-يف هذا احلديث حيذر النيب
 َمْصَدرُ  بَِفْتَحتَـْنيِ )  اْلَوَهلَانُ  له يـَُقالُ ( «علي القاري: اإلسراف والتبذير، ومن ناحية املشقة اليت تلحق املصاب بالوسوسة، قال الشيخ

 طََلبِ  على ِحْرِصهِ  ِلِشدةِ  ِإما اْلُوُضوءِ  َشْيطَانُ  ا ُمسيَ  ،اْلِعْشقِ  َوَغايَةِ  اْلَوْجدِ  ِشدةِ  من َوالتَحيـرُ  اْلَعْقلِ  َذَهابُ  وهو ،َوَهلَانًا يـَْولَهُ  َولِهَ 
ْلَقائِهِ  َوِإما ،اْلُوُضوءِ  يف اْلَوْسَوَسةِ   بِهِ  يـَْلَعبُ  َكْيفَ  يَْدرِي َال  اْلَعْقلِ  َذاِهبَ  َحيـْرَانَ  َصاِحُبهُ  يـَُرى حىت احلِْريَةِ  َمْهَواةِ  يف بِاْلَوْسَوَسةِ  الناس ِإلِ
 َكَرُجلٍ  لِْلُمَباَلَغةِ  َمْصَدرِيِتهِ  على بَاقٍ  أو اْلَفاِعلِ  اْسمِ  ِمبَْعَىن  فـَُهوَ  هُ َغَسلَ  َمرةً  وََكمْ  !َال  أَمْ  اْلُعْضوِ  إىل اْلَماءُ  َوَصلَ  هل يـَْعَلمْ  ومل ،الشْيطَانُ 

  .)171(»َعْدلٍ 
 َعنِ  النـْهيِ  على اْلُعَلَماءُ  َأْمجَعَ  وقد ،لِْلُوُضوءِ  اْلَماءِ  يف سرافاإل َكرَاِهَيةِ  على يَُدل  َواحلَِْديثُ :« فوري وقال الشيخ املبارك

  .)172(»النـْهرِ  َشاِطئِ  على َوَلوْ  ْلَماءِ ا يف سرافاإل
احلد الذي ال جيوز للمسلم جتاوزه، وفيما يلي  -�-هذه مجلة من األحاديث القولية اليت من خالهلا بني لنا النيب

رضي اهللا -أََنسٍ  عنأمته وأمرهم به. ف -�-، واليت كانت تطبيقًا عمليًا ملا حث عليه النيباألحاديث الفعليةسأذكر عددًا من 
  .)173(»َأْمَدادٍ  َخْمَسةِ  إلى بِالصاعِ  َويـَْغَتِسلُ  بِاْلُمد، يـَتَـَوضأُ  - �-النبي كان« :قال -عنه

 َيْكِفيِنى َكمْ  قال ُمد. قال: اْلُوُضوِء؟ ِمنَ  َيْكِفيِنى َكمْ  رَُجلٌ  قال« :قال -رضي اهللا عنهما-َعباسٍ  بنا َعنِ ويف رواية 
رٌ  هو من َكَفى قد لك! ُأم  الَ  قال: َيْكِفيِنى! الَ  الرُجُل: فقال قال: ٌع.َصا  قال: ِلْلُغْسِل؟ - �- اللهِ  َرُسولَ  ِمْنكَ  َخيـْ

«)174(.  
د، قال احلافظ: 

ُ
 وخالف ،العلم أهل مجهور قاله بالبغدادي وثلثاً  رطالً  يسع إناء واملد«وقد اختلف العلماء يف حتديد امل

                                                        

  يل. م)، بريوت: دار اجل1973. (215/ص1 األوطار نيلالشوكاين، حممد بن علي،  )169(
  .وآخرون شاكر حممد أمحد:  حتقيق العريب، الرتاث إحياء دار . بريوت:57 ، رقم85 /ص1أخرجه الرتمذي، حممد بن عيسى، السنن،  )170(

  قال الرتمذي: وليس إسناده بالقوي. 
ار الكتب العلمية، )،بريوت: د1)(ط م2001 - هـ1422 .(1/117 املصابيح، مشكاة شرح املفاتيح مرقاة، سلطان بن علي ،القاري )171(

  .عيتاين مجال: حتقيق
  بريوت: دار الكتب العلمية. ،157/ص1، الرتمذي جامع بشرح األحوذي حتفةاملباركفوري، حممد عبد الرمحن،  )172(
: حتقيق) بريوت: دار ابن كثري، 3م)(ط 1987 - ه1407،(198، رقم 84 ص/1، حممد بن إمساعيل، الصحيح،البخاريأخرجه  )173(

  . بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي. 325، رقم 258/ص1، الصحيحمسلم. و االبغ مصطفى
 ومنبع الزوائد جممع. مصر: مؤسسة قرطبة. وقال اهليثمي: رجاله ثقات. 2628،رقم289/ص1أخرجه ابن حنبل، أمحد بن حممد، املسند )174(

  العريب. ه)، القاهرة: دار الكتاب1407. (218/ص1الفوائد
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  . )176(مهامد  إذا اإلنسان كفي ءمل ، وهو بالتقدير:)175(»رطالن املد :فقالوا احلنفية بعض
 فيكفي، بالقليل الفقيه يرفق وقد« :الشافعي قالوقد اتفقوا مجيعًا على أن عن اإلسراف ال جيوز ،كما سبق بيانه، 

  .)177(»احلديث يف ذكر عما والوضوء الغسل يف ينقص ال أن املستحب ولكن يكفي، فال األخرق وخيرق
يستعمله يف وضوئه، ويا عجبًا لو تشاهد حال املسلمني اليوم يف استعمال املاء  -�-الذي كان النيب هذا املقدار

  وإسرافهم، فتجد أحدهم يستعمل ما يكفي لوضوء العشرات! 
رضي اهللا عنه  كان يغتسل بالصاع، وعنه-�-أن النيب  -رضي اهللا عنه-فقد سبق حديث أنس �أما عن ُغسله 

  .)178(»َمَكاِكي  ِبَخْمسِ « :اْلُمثـَىن  بنا وقال ،»ِبَمكوكٍ  َويـَتَـَوضأُ  َمَكاِكيَك، ِبَخْمسِ  يـَْغَتِسلُ  - �-للهِ ا رسول كان« :قال
 ،ومكاكي مكاكيك ومجعه ،وتشديدها وىلاأل الكاف وضم امليم بفتح كوك:وامل ،الياء بتشديد :َمَكاِكي « قال النووي:

  .)179(»أمداد مخسة إىل بالصاع ويغتسل ،باملد يتوضأ خرىاأل الرواية يف قال كما املد :هنا باملكوك املراد ولعل
 من اْلَفَرقُ  هو ِإنَاءٍ  من يـَْغَتِسلُ  كان-�-اللهِ  َرُسولَ  َأن «-رضي اهللا عنها-َعاِئَشةَ ويف حديث 

 ،مداً  عشر اثنا وهي ،رطالً  عشر تةس يسع: وقيل . أصوع ثالثة وذلك ،مداً  عشر ستة يأخذ إناءوالَفَرق هو: .)180(»اْلَجَنابَةِ 
  . )181(احلجاز أهل عند آصع وثالثة

يف طهوره ليس من اختالف التضاد الذي تضعف  -�-واختالف الروايات يف بيان املقدار الذي كان يستعمله النيب
 من وغريه الشافعي ماماإل قال يف االستعمال خيتلف من حني إىل آخر، �به الروايات، وإمنا هو من اختالف التنوع؛ فحاله

 قدر يف الحد نهأ على فدل  ،وأقله استعمله ما أكثر فيها وجد أحوال يف اغتساالت كانت أا الروايات هذه بني اجلمع :العلماء
  . )182(أعلم واهللا ،استيفاؤه جيب الطهارة ماء

عن اإلسراف يف املاء ولو كان يأمر أصحابه بأمر وخيالفه! بل كان خري معلم يُقتدى به؛ ى أمته  -�-النيب ومل يكن
 نزلٍ م َعْبر ر مَ  أنه �اهللا رسول عن«-رضي اهللا عنه-الدرداء أيب ففي حديث ؛�أحدنا على ر جاٍر، وهذا ما جّاله عملياً 

 أو ،إنساناً  اهللاُ  هغُ يبلُ : وقال رِ هْ نـ ال إلى هد فرَ  الماءِ  ذلكَ  نمِ  فضلفَ  ،أَ وضَ تَ  م ثُ  عنه، يح نَ تَـ  م ثُ  ،اءِ المَ  نمِ  هُ ألَ مَ فَ  َمَعه عباً قُ  أخذَ ف
  .)183(»به اهللاُ  مهُ ينفعُ  ، اههوأشبَ  ،ةً اب دَ 

                                                        

  .اخلطيب الدين حمب: حتقيق. بريوت: دار املعرفة، 304/ص1 الباري فتحابن حجر، أمحد بن علي،  )175(
  بريوت: دار إحياء الرتاث. .277/ص8العيين، بدر الدين حممود بن أمحد، عمدة القاري،  )176(
  . 95/ص3املصدر السابق  )177(
  . 325، رقم 257 ص/1،صحيحأخرجه مسلم، ال )178(
  بريوت: دار إحياء الرتاث.  )،2ه)(ط1392،(6 ص/4، حيىي بن شرف. املنهاج شرح صحيح مسلمنوويال )179(
  . 319، رقم 255 ص/1،صحيحأخرجه مسلم، ال )180(
  ) بريوت: دار صادر.1(ط،306 ص/10العرب لسانابن منظور، حممد بن مكرم،  )181(
  .7 ص/4، حيىي بن شرف. املنهاج شرح صحيح مسلمالنووي )182(
)، جدة: مكتبة الصحابة، حتقيق مشهور 1م)(ط1994-ه1414، (117، رقم191رجه ابن سالم، القاسم أبو عبيد، يف الطهور صأخ )183(

 - هـ1423، (153ص  حامت أيب البن العلل على تعليقةحسن. قال أبو حامت: مرسل بني حبيب وأيب الدرداء. ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد، 
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يتوضأ منه ويفضل معه ماء يف هذا القدح الصغري، مث يعيده إىل النهر  �، فكان )184(والُقعب هو إناء يروي الرجل
تفع به، ال أقول أمته فحسب، بل وحىت املخلوقات من لينتفع به غريه، نعم! إا األمانة اليت جتعل املسلم حريصًا على كل ما تن

- رضي اهللا عنه-كما يف حديث أيب هريرة» َأْجرٌ  َرْطَبةٍ  َكِبدٍ  ل كُ  في«:�البهائم والسباع؛ فال غرابة وهو الرمحة املسداه، القائل 
)185(.  
  

  املطلب الثاين: احملافظة على نظافة املياه وعدم تلويثها.
لدول ِشْريان احلياة كما سبق بيانه، ومما يتفق عليه العقالء أن من حرص على شيء تقوم عليه حياته إن وفرة املياه متثل ل  

فالبد له من احملافظة عليه وعدم تضييعه، وقد تبني لنا فيما سبق احلرص البالغ للسنة النبوية على إجياد املياه وتوفريها، ويف هذا 
  ة على املياه من التلويث الذي يكون سبباً يف ضياعها وعدم االستفادة منها:املطلب سأحبث عناية السنة النبوية باحملافظ

  .)186(»منه يـَْغَتِسلُ  ثُم  الدائِمِ  اْلَماءِ  في أحدكم يـَُبوَلن  َال  «قال: - �-النبي عن -رضي اهللا عنه-ُهَريـَْرةَ  أبي فعن
ال جيري؛ ألنه سيفسده خالفًا للماء اجلاري  عن البول يف املاء الدائم الذي -�-يف هذا احلديث الشريف ينهى النيب

 إىل فيحتاجون جيرى ال الذى املاء ىف البول عن يتنزهوا بأن تأديبهمالذي ال حيمل النجاسة ويطردها، يقول ابن بطال: يف احلديث 
  .)187(ذلك إىل الناس فدعا األدب، وحسن النظافة - � - سنته من ألن فيه، البول استقرار من يقني على وهم منه، الوضوء

وقد اختلف العلماء يف حد املاء الكثري والقليل الذي ينهى عن البول فيه خمافة تغيريه، وليس هذا موضوع حبثنا، ولكنهم 
  اتفقوا على كراهة البول يف املاء وإن كان كثرياً.

ئم كما يف حديث أيب هريرة يف احملافظة على املياه من التلويث عند يه عن البول يف املاء الدا �ومل يقف حرص النيب  
رضي -جابر فعنبالبول أقل؛ فهو يدفع النجاسة بقوته وجريه،  وتأثره عن البول يف املاء اجلاري، مع أن تلوثه �السابق، بل ى 

  . )188(»الَجاِري الَماءِ  في يـَُبالَ  َأنْ  اهللاِ  ولُ رسُ  ىهَ نَـ  :«قال -اهللا عنه
 قد نص العلماء على أنهو . )189(لقوته فيه يكره فال الكثري أما ،القليل أي اجلاري املاء يف يبال أن ىقال املناوي: 

 وملا ،باملاء املارين يذاءإ من فيه وملا ،املوارد يف الرباز عن -�-النيب ى لعموم ،إليه يصل مل وان املاء بقرب والتغوط البول يكره

                                                                                                                                                                             

  السلف، حتقيق سامي بن حممد.  )، الرياض: أضواء1)(طم2003
  ).1(ط،31 ص/5العرب لسانابن منظور، حممد بن مكرم،  )184(
  .2234، رقم 833 ص/2، حممد بن إمساعيل، الصحيح،البخاريأخرجه  )185(
  .282، رقم 235/ص1، الصحيحمسلم، و 236، رقم 94 ص/1، حممد بن إمساعيل، الصحيح،البخاريأخرجه  )186(
)، الرياض: مكتبة الرشد، حتقيق ياسر بن 2) (ط م2003 - هـ1423، ( 353 ص/1البخاري صحيح شرحف، ابن بطال، علي بن خل )187(

  إبراهيم.
 ص/1 والرتهيب الرتغيب ه). قال املنذري: إسناده جيد.1415،(208 ص/2 األوسط املعجمأخرجه الطرباين، سليمان بن أمحد،  )188(

  يق إبراهيم مشس الدين.)، بريوت: دار الكتب العلمية، حتق1ه) (ط1417،(81
  )، مصر: املكتبة التجارية.1)(ط1356،(341 ص/6القدير فيض ، عبد الرؤوف،املناوي )189(
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 الثالث: اْلَمَالِعنَ  اتـُقوا - �-اللهِ  رسول قال قال: - عنه رضي اهللا- َجَبلٍ  بن ُمَعاذِ  . فعن)190(املاء إىل وصوله من خياف
  .املاء إىل الطرق . واملوارد هي:)191(»َوالظل  الطرِيِق، َوقَارَِعةِ  اْلَمَواِرِد، في اْلبَـَراز

ري كما يف عن االغتسال يف املاء الذي ال جي �ومل يقتصر النهي النبوي عن البول يف املاء الراكد أو اجلاري، بل ى 
 وهو الدائِمِ  اْلَماءِ  في أحدكم يـَْغَتِسلْ  َال :« - �-اللهِ  رسول قال قال: - رضي اهللا عنه-ُهَريـَْرةَ  عن أبيحديث أيب السائب 

  .)192(»تـََناُوًال  يـَتَـَناَولُهُ  قال: ُهَريـَْرَة؟ أَبَا يا يـَْفَعلُ  َكْيفَ  فقال: »ُجُنبٌ 
سوف يفسده من جهة كونه يصبح مستعمالً، فيحرم الناس من استعماله يف والنهي عن االغتسال يف املاء الدائم   

  .)193(طهارم، وإن كان ميكنهم استعماله يف أمور أخرى، ال كونه يصري جنساً 
فعلى املسلم أن جيتنب كل ما يفسد على الناس سبل عيشهم ومنافعهم، وأن يكون سببًا لنفعهم، ويبتعد عن كل ما 

رضة للدعاء عليه! والشك أن من عرض نفسه لدعاء عامة الناس فقد أوشك أن يهلك نفسه، فدعاء يؤذيهم؛ حىت ال يكون ع
  الناس كالسهام اليت تنطلق صوبه إن أخطأه أحدها أصابه اآلخر. 

بل مل يقتصر األمر على دعاء الناس عليه، فقد جاء التصريح بطرده من رمحة اهللا، واستحقاقه للعن من اهللا ومالئكته 
 رسول قال قال: -رضي اهللا عنه- أبي هريرة اس أمجعني، ففي حديث تقشعر منه أبدان من كان هلم قلوب يعقلون ا، فعنوالن
  .)194(»نيْ عِ مَ أجْ  اسِ والن  ةِ كَ والمالئِ  اهللاِ  ةُ نَ عْ لَ  هيْ لَ عَ فَـ  بُ رَ شْ ويُ  هنْ مِ  أُ وض تَ يُـ  رٍ هْ نَـ  ةِ ف ضِ  على طَ و غَ تَـ  نْ مَ :«- �-اهللا

ياه يف زماننا ما يصب يف البحار واألار من تصريف ااري، وخملفات املصانع اليت تفسد هذه ويلتحق بتلويث امل
  املصادر العظيمة، وحترم الناس من االنتفاع ا وبثرواا!.

من كان عنده ماء يف إناء أن يغطيه وأن حيفظه حىت ال يفسد  -�-وفيما يتعلق باألمالك اخلاصة للمياه فقد أمر النيب
 كان أو اللْيلُ  اْسَتْجَنحَ  إذا «قال:- �-النبي عن - عنه اهللا رضي- َجاِبرٍ  فعناملاء، فيكون ضياعًا هلذه الثروة املباركة،  هذا

َياَنُكمْ  َفُكفوا اللْيلِ  ُجْنحُ   اْسمَ  َواذُْكرْ  بَاَبكَ  قْ َوَأْغلِ  َفَخلوُهْم، اْلِعَشاءِ  من َساَعةٌ  َذَهبَ  فإذا ِحيَنِئذٍ  تـَْنَتِشرُ  الشَياِطينَ  فإن ِصبـْ
 عليه تـَْعُرضُ  َوَلوْ  اللهِ  اْسمَ  َواذُْكرْ  ِإنَاَءكَ  َوَخمرْ  اللِه، اْسمَ  َواذُْكرْ  ِسَقاَءكَ  َوَأْوكِ  اللِه، اْسمَ  َواذُْكرْ  ِمْصَباَحكَ  َوَأْطِفئْ  اللِه،
  .)195»شيئاً 

ر الُعلماء ِلْألَْمر بالتـْغِطَية كَوذ . )196(القربة فم به يسد ما اسم والوكاء دوها،وش اربطوها أي» السَقاَء  َوأَوُْكوا« :�قـَْولهومعىن 
اء، َوال حيّل سق اء،ف غطان َال َيْكشِ فَِإن الشيط ؛الشْيطَان صيانَته من ا:ومهُ  اِديث،ِمنَها الَفائدتان اللَتان وردتا ِيف هذه اْألَحد: فـََوائ

                                                        

   .188 ص/3، حيىي بن شرف. املنهاج شرح صحيح مسلمالنووي )190(
، 273/ص1ملستدرك. وقال احلاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. ا26، رقم7 /ص1سليمان بن األشعث، يف السنن، ،داود وأخرجه أب )191(

  .594رقم
  .283، رقم 236/ص1، الصحيحمسلمأخرجه  )192(
  . 346/ص1انظر ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري )193(
  بريوت: دار الكتب العلمية. ،355 ص/8 بغداد تاريخأخرجه اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي،  )194(
  . 2012، رقم 1595/ص3، الصحيحمسلم، و 3106، رقم 1195 ص/3، حممد بن إمساعيل، الصحيح،البخاريأخرجه  )195(
  356 ص 6ابن حجر، فتح الباري )196(
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من احلشرات  ة:َوالرابعات. انَته مْن النجاسة واملقذر يص ثة:والَفائدة الثال ،ةْنزِل ِيف ليلة ِمْن السنَوبَاء الِذي يَـ ِصَيانَته ِمْن الْ  والثانية:
ا وقع واّم،واهل ُه أَْعَلم نَها فيهَشْيء م َفرمبر بِِه. َواللْيل فـََيَتَضر197(َفَشرِبَُه َوُهَو َغاِفل، أَْو ِيف الل(.  

 أبيعلى احملافظة على نظافة املاء وعدم تلويثه ما جاء يف حديث  -�-ألحاديث اليت جند فيها حرص النيبومن ا  
َقظَ  إذا«قال:- �-النبي َأن  -رضي اهللا عنه- ُهَريـَْرةَ  نَاِء؛ في يََدهُ  يـَْغِمسْ  فال نـَْوِمهِ  من أحدكم اْستَـيـْ  َثَالثًا؛ يـَْغِسَلَها حتى اْإلِ
  . )198(»يَُدهُ  بَاَتتْ  أَْينَ  يَْدِري َال  فإنه

على قول -وهذا فيه دليل على وجوب حفظ املياه وعدم إهدارها من حيث إنه بإدخاله يده فيها مل تصح ا طهارة   
  ، وهذا فيه نوع من اإلسراف وعدم حفظ املاء. )199(ويلزمه استعمال غريها -بعض العلماء

 كانوا احلجاز أهل نإ): «يده باتت أين يدري ال( �قوله معىن يف -تعاىل اهللا رمحهم- العلماء من وغريه الشافعي قال  
 على أو ،النجس املوضع ذلك على يده يطوف أن النائم يأمن فال ،عرق أحدهم نام ذافإ ،حارة وبالدهم ،حجارباأل يستنجون

  .)200(»ذلك غري قذر أو قملة أو بثرة
املاء مبالقاة النجاسة؛ فهذا حمله كتب الفقه وشروح  لسنا بصدد مناقشة أقوال العلماء وذكرها يف مسألة تغري قليلو   

اإلشارة اللطيفة  هذا احلديثاحلديث، ولكن عند حديثنا وحبثنا عن حرص السنة النبوية على احملافظة على نظافة املياه نلحظ يف 
ومشكوك فيه، وغري متيقن منه، وما إىل احملافظة على املاء الذي يستعمله املرء يف طهارته َمَع أن تلوث اليد بالنجاسة أمر حمتمل 

هذا إال زيادة اطمئنان وحرص وبعد عن الشك بالقدرة على اليقني، فما أعظم هذا الدين! وما أمجل تشريعاته! تكفل للناس 
  سعادة يف كل شؤون حيام. 

ملسلم من املاء، وأختم هذا املطلب حبديث عظيم فيه أدب يتجلى من خالله حرص هذا الدين على نظافة ما يستعمله ا  
نَاِء، في يـَتَـنَـفسْ  فال أحدكم َشِربَ  إذا:«- �-اللهِ  رسول قال قال: أبيه عن ،قـََتاَدةَ  أيب بن اللهِ  عبد عنف  اْلَخَالءَ  أتى وإذا اْإلِ

  .)202(»اإلناء في النفخ عن نهى«- �-النبي أن، وفي رواية )201(»بَِيِميِنهِ  يـََتَمسحْ  وال بَِيِميِنِه، ذََكَرهُ  يََمس  فال
 النفخ ال اإلناء من القذى إراقة السنة وإمنا اإلناء، ىف النفخ عن ُى كما عنه منهي اإلناء ىف التنفس« قال ابن بطال:

  . )203(»جلساؤه يتقذره لئال التنفس، وال فيه،
 لبعد أو ،مثالً  أكولمب الفم متغري كان املتنفس لكون إما ؛النفس من تغري له حصل رمبا ألنه« وقال احلافظ ابن حجر:

  .)204(»التنفس من أشد كلها األحوال هذه يف والنفخ املعدة ببخار يصعد سفَ النَـ  ألن أو ،واملضمضة بالسواك عهده

                                                        

  183/ص13 النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم )197(
  . 278، رقم 233/ص1، الصحيحمسلمأخرجه  )198(
  ة، حتقيق سامل عطا. . بريوت: دار الكتب العلمي152/ص1األمصار فقهاء ملذاهب اجلامع االستذكارابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا،  )199(
  .179/ص3 النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم )200(
  . 267، رقم 225/ص1. ومسلم، الصحيح152، رقم69/ص1أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، الصحيح )201(
  ل احلوت. ) الرياض: مكتبة الرشد، حتقيق كما1ه)(ط1409.(24186، رقم108/ص5أخرجه ابن أيب شيبة، عبد اهللا بن محد، املصنف )202(
  .243 ص/1البخاري صحيح شرحابن بطال، علي بن خلف،  )203(
  .92ص/10ابن حجر، فتح الباري )204(



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

59   |   

 

فالتنفس يف اإلناء قد يفسد املاء بتغري رائحته، فيكون بذلك قد أفسد هذا املاء وضيع الفائدة منه، خاصة إذا كان هذا 
د النهي يف حقة إذا تنفس يف اإلناء أو شرب من فم السقاء، كل ذلك خمافة إفساد املاء بانتقال الشخص مريضاً، فحينئذ يشت

  املرض إليه. 
  المبحث الثالث: تأكيد السنة على أهمية الثروة المائية كمصدر للعالج.

ظهر له جلياً ي - �-املرض جند من جند اهللا، وابتالء يصيب اهللا به من يشاء من عباده، واملتتبع ألحاديث النيب
ملوضوع األمراض والوقاية منها، وحثه ألمته على أخذ احليطة من جمالسة املرضى خمافة  -�-االهتمام البالغ الذي أعطاه النيب

، وى أن يورد ممرض على )205(أن يدخل يف األرض اليت فيها الطاعون أو خيرج منها �انتقال املرض إليهم، فنهى 
على سالمة أمته من األمراض، هذا من اجلانب الوقائي  �، كل ذلك حرصاً منه )207(ذوم، وأمر بالفرار من ا)206(مصح

 َشرِيكٍ  بن ُأَساَمةَ  عنبالعالج وعدم الرضوخ للمرض واالستسالم له، ف �، أما عند اإلصابة باملرض فقد أمر - والشك أنه األهم-
 قال أو ،ِشَفاءً  له َوَضعَ  إال َداءً  َيَضعْ  مل اللهَ  فإن َتَداَوْوا اللهِ  ِعَبادَ  يا !نعم :لقا ؟نـََتَداَوى أال اللهِ  َرُسولَ  يا اْألَْعرَابُ  قالت« :قال
  .)208(»اْهلََرمُ  :قال ؟هو وما اللهِ  َرُسولَ  يا قالوا َواِحًدا َداءً  إال َدَواءً 

العالج املختلفة، فعندما تقرأ  على إرشاد أمته والناس إىل أنواع -�-والقارئ للسنة النبوية جيد بكل وضوح حرص النيب  
يف ذكره ألنواع العالج ألمراض   -�-يف كتب احلديث جتد يف كثري منها كتابا يعين بالطب، يذكرون فيه أحاديث كثرية عن النيب

 املاء مصدرًا من مصادر العالج، سواء املاء العادي الذي -�-كثرية، ويف هذا املبحث سأدرس األحاديث اليت ذكر فيها النيب
  يوجد يف كل مكان، أو ماء معني خصه اهللا مبيزات ال توجد يف غريه من املياه؛ أعين ماء زمزم املبارك. 

  
 .)209(يف العالج العادي املطلب األول: استعمال املاء

 :قال - �-اللهِ  َرُسولَ  ِإن  ُقوُل:َوتَـ  َجْيِبَها في فـََتُصبهُ  بِاْلَماءِ  فـََتْدُعو اْلَمْوُعوَكةِ  بِاْلَمْرأَةِ  تـُْؤَتى كانت أنها َأْسَماءَ  عن
 فأطفؤها :« -رضي اهللا عنهما- وفي حديث ابن عمر .)210(»َجَهنمَ  فـَْيحِ  من ِإنـَها وقال بِاْلَماِء، وهابردُ ا«

 اْلَماءِ بِ  َعْنُكمْ  فـََنحوَها ،َجَهنمَ  ِكيرِ  من ِكيرٌ  اْلُحمى:«-رضي اهللا عنه- ُهَريـَْرةَ . وفي حديث أبي )211(»بِاْلَماءِ 
  .)212(»اْلَبارِدِ 

                                                        

 إذا:«قال �صلى النيب عن -رصي اهللا عنه - .  من حديث َسْعد5396، رقم2163/ص5أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، الصحيح )205(
ْعُتمْ    ».منها َختُْرُجوا فال ا َوأَنـُْتمْ  بَِأْرضٍ  َوَقعَ  وإذا َتْدُخُلوَها فال بَِأْرضٍ  بِالطاُعونِ  مسَِ

  . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه.  2221، رقم 1743/ص4، الصحيحمسلمأخرجه  )206(
  .5380، رقم2158/ص5أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، الصحيح )207(
  َصِحيٌح. َحَسنٌ  َحِديثٌ  :وقال .2038 ، رقم383 /ص4أخرجه الرتمذي، حممد بن عيسى، السنن،  )208(
  www.jameataleman.org/main/articles.aspxانظر عادل الصعدي، احلمى واملاء، موقع جامعة اإلميان، الرابط:   )209(
  . واللفظ ملسلم.2211، رقم1732 ص/4صحيحال . ومسلم، 5392، رقم 2162ص/5البخاري، حممد بن إمساعيل، الصحيح، أخرجه )210(
  . 2209، رقم1732 ص/4صحيحال . ومسلم، 5391، رقم 2162ص/5ي، حممد بن إمساعيل، الصحيح،البخار  أخرجه )211(
  . 3475، رقم1150/ص2ابن ماجه، حممد بن يزيد، السنن أخرجه )212(
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إىل عالج احلمى باملاء، فاحلمى هي ارتفاع حرارة اجلسم، واملاء يساعد يف اخنفاض هذه احلرارة اليت  - �-يرشد النيب
 أما قد تفتك باملريض، وهذا العالج اعرتض عليه قدمياً بعضهم! وقال إن املاء يؤذي املصاب باحلمى! يقول ابن مسعون البغدادي:

 جيمع ألنه اهلالك؛ من وقرب خماطرة، البارد املاء احملموم استعمال أن على جممعون األطباء: فقال امللحدة من مرض قلبه يف من
 بينة جهالة امللحد املعرتض قاله الذي وهذا للتلف، سبباً  فيكون اجلسم، داخل إىل احلرارة ويعكس املتحلل، البخار وحيقن املسام
 ما ونذكر املوضع، هذا يف املذكورة األحاديث نشرح وحنن ، )213(چ�  �ې  ې   ې  ې  چ  :تعاىل اهللا قال كما فيها وهو
  .املعرتض هذا جهل ليظهر ذلك يف األطباء قاله

 يشرب بأن يصلح وآخر عليه، املاء بصب يربد أن يصلح من فمنهم ، احملمومني أحوال ختتلف وقد قال ابن ابطال:
 الىت احلادة احلميات وهى، �النيب عىن الىت وهى:  قال باملاء إبرادها جيب الىت هى احلميات بعض أن العلماء بعض وزعم املاء،
 احلميات بإبراد أمر وإمنا الربد أصلها يكون الىت الباردة احلميات بإبراد يأمر مل السالم عليه أنه قوله ودل، احلر من أصلها يكون
   .)214(أعلم واهللا احلر أصلها يكون الىت احلارة

يس املقام مقام تفصيل يف هذه املسألة، فاحلديث واضح يف أن املاء عالج للحمى، ومل يبني احلديث الكيفية اليت ول
يستخدم ا املاء يف العالج، فريجع بذلك ألهل الطب واالختصاص، فاخلالف يف نوع احلمى، أو درجة حرارة املاء الذي 

  .)215(ه يشربيستعمل، أو املوضع الذي يوضع عليه املاء، أو كون
وقد وردت بعض األحاديث اليت تصف كيفية استعمال املاء؛ كحديث أمساء الذي تقدم، وأا كانت تصب املاء يف 

 الماءَ  عليه فـَْلَيُشن  َأحدُُكم ُحم  إذا :«قال- �-النبي أن -رضي اهللا عنه-أنسفتحة القميص من أعلى الصدر، ويف حديث 
  . )216(»رحَ الس  نمِ  الٍ ليَ  الثَ ثَ  دَ ارِ البَ 

قال وغري متتابع،  ) فيه إرشاد إىل الكيفية اليت يستعمل ا املريض املاء؛ فيكون صبه للماء متقطعاً فـَْلَيُشن (:�فقوله 
  .)217(»املتقطع الصب«األخفش يف معىن الشن هو:

  

  املطلب الثاين: العالج مباء زمزم. 
زم، ذلك املاء املبارك، الذي جاء يف فضله عدد من األحاديث من الثروات املائية اليت متلكها األمة اإلسالمية ماء زم  

  النبوية، ويف هذا املطلب سأذكر األحاديث اليت ترشد إىل استعماله يف العالج.
  أوًال: بيان معىن زمزم، وسبب تسميتها.

 مثان الكعبة وبني بينها ،اماحلر  املسجد يف بئر وهي ،بينهما امليم وإسكان مفتوحتني بزاءين شرفاً  تعاىل اهللا زادها مزَ مْ زَ 
                                                        

  ]. 39سورة يونس [ آية  )213(
  .421/ص9ابن بطال، شرح البخاري، )214(
  .176/ص10انظر ابن حجر، فتح الباري )215(
)، بريوت: 1)(ط م1990 - هـ1411 .(7438رقم  ،223 ص/4الصحيحني على املستدركاحلاكم حممد بن عبد اهللا أخرج النيسابوري،  )216(

  دار الكتب العلمية، حتقيق مصطفى عبد القادر. 
  .مسلم شرط على صحيح حديث هذاوقال احلاكم: 

  العايد. سليمان: حتقيق ،القرى أم امعةج: ) مكة املكرمة1ه(ط1405،(872 ص/ 2،احلديث غريباحلريب ، إبراهيم بن إسحاق،  )217(
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 ملائها السالم عليها هاجر لضم :وقيل ،كثرياً  كان إذا وزمزام وزمزوم زمزم ماء يقال ،مائها لكثرة زمزم مسيت قيل ،ذراعاً  وثالثون
  .)218(، وقيل غري ذلك يف سبب تسميتهاإياها وزمها انفجرت حني

  ثانياً: األحاديث الواردة يف فضلها. 
  .)219(»سقم وشفاء طعم طعام زمزم:«�اهللا رسول قال قال: -عنه هللا رضي-ذر أبي عن

 وال تنزح ال سقم، وشفاء طعم وطعام األبرار، شراب: اهللا كتاب يف جندها: منبه بن وهب قالماء زمزم ماء مباركة، 
  .)220(داء عنه وأخرجت شفاء له أحدثت يتضلع حىت منها شرب من تزم،

الشارب ا العالج، وأن يكون على يقني بأن اهللا يشفيه بربكة هذا املاء املبارك، قال وطريق العالج مباء زمزم أن ينوي   
  .)221(»إميان وكمال يقني قوة صحبه نإ التداوي بقصد منها شرب من سقمويشفى « املناوي رمحه اهللا:

هللا سيشفيه ذا املاء، ولكن ال ذا القول يشري املناوي إىل كون العالج ا معنوي مرتبط بقوة إميان املريض ويقينه بأن ا  
مينع أن يكون الشفاء مباء زمزم شفاًء حسياً؛ أي أن هذا املاء يف ذاته عالج ملن شربه، وهذا ما ذكره رمحه اهللا يف موطن آخر يف  

 قصدي أن شربه أحد لكل سن وهلذا ،التصديق وكمال ،اليقني قوة مع ،معنوي أو ،حسي :أي ،سقم وشفاء «كتابه فيض القدير:
  .)222(»واألخروية الدنيوية مطالبه نيل به

قال:  .»له شرب لما زمزم ماء«�اهللا رسول قال قال: - عنهما اهللا رضي- عباس ابن مجاهد عن وفي حديث
  .)223(داء كل من وشفاءً  واسعاً  ورزقاً  نافعاً  علماً  أسألك اللهم قال زمزم ماء شرب إذا عباس بنا وكان

 جلوع شربته وإن ،اهللا أرواك لظمأ شربته وإن ،اهللا شفاك شفاء تريد شربته إن ؛له شرب ملا زمزم ماء« :جماهدقال   
  .)224(»السالم عليه إمساعيل اهللا وسقيا ،بعقبة جربيل هزمة وهي ،اهللا أشبعك

م بقي أن أنبه إىل مسألة مهمة تتعلق مباء زمزم، وهي نقل ماء زمزم إىل خارج مكة، فكثري من الناس يظنون أن ماء زمز   
محله معه يف القرب، ومحله  �يزول نفعه إذا نُقل إىل خارج مكة! وهذا حيتاج إىل إثبات من جهة النقل! بل روى أن النيب

 كان�َرُسولَ  َأن  َوُتْخِبرُ  زَْمَزمَ  َماءِ  من َتْحِملُ  كانت أنها« - عنها اهللا رضي- َعاِئَشةَ  فعن -رضوان اهللا عليهم- الصحابة الكرام
  .)226(»ويسقيهم ىضَ رْ المَ  على بصُ يَ  وكان ،برَ والقِ  اويدَ األَ  في �اهللا رسول حمله«وفي رواية .)225(»َيْحِمُلهُ 

                                                        

  .والدراسات البحوث مكتب:  حتقيقم)، بريوت: دار الفكر، 1996،(131 ص/3مساءاأل ذيبالنووي، حيىي بن شرف،  )218(
 :حتقيق ،)، بريوت: مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم واحلكم1ه)(ط1409.(3929 ،رقم361 ص/9 سندالبزار، أمحد بن عمرو، امل )219(

  . 2473،رقم1919/ص4. واحلديث أصله يف صحيح مسلم بدون زيادة(وشفاء سقم). الصحيحاهللا زين الرمحن حمفوظ
  .278/ص9العيين، بدر الدين حممود بن أمحد، عمدة القاري،  )220(
  .الشافعي اإلمام بةمكت )، الرياض:3)(طم1988 - هـ1408(44 ص/2الصغري اجلامع بشرح التيسرياملناوي، زين الدين عبد الرؤوف،  )221(
  .64 ص/4القدير فيض ، عبد الرؤوف،املناوي )222(
 اجلارودي من سلم إن اإلسناد صحيح حديث . وقال:1739، رقم 446/ص1أخرجه احلاكم، حممد بن عبد اهللا، املستدرك على الصحيحني )223(

  .302/ص6.اهـ قال ابن امللقن: قد سلم منه. البدر املنري خيرجاه ومل
  .ملحس الصاحل رشدي:  حتقيق)، بريوت: دار األندلس،هـ1416 -م1996(50 ص/2حممد بن عبد اهللا، أخبار مكة ،ألزرقيا )224(
  . وقال: حديث حسن غريب. 963 ، رقم295 /ص3ه الرتمذي، حممد بن عيسى، السننأخرج )225(
:  حتقيق ة املكرمة: مكتبة الباز،م)، مك1994 –ه 1414(9768، رقم 202/ص5الكربى سننأخرجه البيهقي، أمحد بن احلسني، ال )226(
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 وهو �النبي أرسل ثم قال: )له ُشِربَ  ِلَما زَْمَزمَ  َماءُ  :«(�قال رسول اهللا - رضي اهللا عنه- وفي حديث جابر
  .)227(»بمزادتين إليه فبعث قال يترك وال زمزم ماء من لنا أهد أن عمرو، بن سهيل إلى مكة تفتح أن قبل بالمدينة

    
  اخلامتة: 

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خري الربيات، فبعد إكمال البحث أذكر فيما يأيت أهم النتائج 
  اليت توصلت إليها الدراسة:

مر النبوي بالعناية واالهتمام بكل ما ميكن من حرص اإلسالم على إجياد الثروة املائية اليت تقوم عليها الدول؛ فجاء األ .1
 خالله توفري املاء وإجياده، وتيسري سبل احلصول عليه. 

رتب اإلسالم الثواب العظيم واألجر اجلزيل على توفري املاء للناس، وساعد يف استخراجه للناس؛ كحفر اآلبار، وجر  .2
 األار.

هة به من دون الناس حرم اإلسالم احتكار املاء؛ فجاءت ألجل تسهيل وصول املاء للناس مجيعًا وعدم حتكم ج .3
 األحاديث الشريفة تنهى عن االحتكار للماء وحتذر منه. 

سن اإلسالم القوانني والتشريعات اليت حيفظ من خالهلا الثروة املائية من الضياع واإلفساد، فنهى عن اإلسراف يف  .4
 باملخلفات والفضالت، وجاء الوعيد الشديد ملن فعل ذلك. استعمال هذه الثروة، كما حذر من إفسادها بتلويثها 

 الناس إىل الفائدة العالجية اليت ميكن أن يتطبب ا املرضى باستعمال املاء.  �نبه النيب .5

  
  المصادر والمراجع

  * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
  .وةدار الدعجممع اللغة العربية، . املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وغريه،  .1
  .الرياض، دار اهلجرة ،1ط ،البدر املنري،  م2004-هـ1425عمر بن علي،  ،ابن امللقن .2
 ،مكتبة الرشد ،1ط،املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعيخالصة البدر ،  ه1410ابن امللقن، عمر بن علي،  .3

  .الرياض
  .الرشد، الرياض ، مكتبة2ط،شرح صحيح البخاري  ،م2003 -هـ 1423ابن بطال، علي بن خلف، .4
  . دار املعرفة، بريوت.الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، أمحد بن علي، ابن حجر  .5
  دار املعرفة، بريوت. ،فتح الباريابن حجر، أمحد بن علي،   .6
  .بريوت،املكتب اإلسالمي الصحيح.  م،1970 – 1390ابن خزمية، حممد بن ٍإسحاق،  .7

                                                                                                                                                                             

  .عطا القادر عبد حممد
. وأخرجه عبد الرزاق مرسًال، وبوب عليه: باب محل ماء زمزم. 9767، رقم 202/ص5الكربى سننأخرجه البيهقي، أمحد بن احلسني، ال )227(

  عظمي.)، بريوت: املكتب اإلسالمي، حتقيق حبيب الرمحن األ2ه)، (ط1403. (9127، رقم119/ص5املصنف
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  دور المسؤولية في الفقه اإلسالمي في حماية مصادر المياه
  حجر  محمد صالح عمر أبو

  اإلسالمية كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية باجلامعة األمسرية

  المقدمة 
رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، ومن تبعهم بإحسان  مد هللاحل

  إىل يوم الدين ، وبعد 
فإن محاية مصادر املياه من القضايا املعاصرة املهمة ، وأمهية هذه احلماية تستند إىل القيمة اليت متثلها مصادر املياه اليت تعد 

، ومن اآلليات اليت تسهم  228﴾وجعلنا من املاء كل شئ حي  ﴿ي يكتنف مصدر احلياة  استنادا إىل قوله تعاىل : الوعاء الذ
يف عالج التصرفات غري املشروعة نظرية الضمان وحتمل التبعة يف الفقه اإلسالمي ، واليت تعرف حديثا باملسؤولية التقصريية عن 

  . الفعل الشخصي ، وعن فعل الغري يف القانون
دور  املياه توزيعل حيث كان  احلضارات، أساس هو، و  واستمراره اإلنسان حلياة ضروري املاءف ياةاحل توجد املاء،يوجد  أينما

 بني السالم حالة بسرعة لحتو  قد اليت العالقة وهي الشعوب، بني العالقة يف الرابط هو املاءو  ،احلضارات أعظم ةنشأمهم يف 
  .املياه مصادر يف احلق اهل دولة أي حول للنزاعات نتيجة احلرب حافة أو املباشر، الصدام إىلنسانية اإل موعاتا أو الدول

 حياة يف املادة هذه مكانة على نيدال  النبوية املطهرة السنةوكال مصدري الفقه اإلسالمي األساسيني من القرآن الكرمي و 
شرطا  رالتطه يف ااستخدامه يتم حيث العبادة ألداء ةمهم ،اإلنسان  جودو  الستمرار ضرورية كوا إىل باإلضافة اليت املسلمني

واحلدث األكرب :غسل  ؛)الوضوء( ،وحنوه  البول أو الريح خروجعند : صغراحلدث األ لصحة العبادة ممثال يف إزالة احلدثني :
 حددا اليت للقيود وفقا إال هفي صرفالت همميكنال  الذين البشر كلمل حمال املاء يعد ذلك، على وعالوة. اخلبث  ويف إزالة اجلنابة

  .املطهرة النبوية والسنة الكرمي، القرآن من الناشئة اإلسالمية الشريعة
 ، عليها ةظافالبيئة واحمل صون اقنط الذي يتضمن . املعاصر البيئيي هتماماال من أساسيا جزءا لثمت املياه مصادر محايةو 
 البيئة حيث نفم. مجيعا لدولل حيوية أمهية ذات مسألة هيو  ، التشريعات خالل من البيئة يملتنظ الدويل اتمع على والضغط

 حيوية سألةمب األمر يتعلق عندما وخصوصا كله، اتمع يف ؤثري قد واحد فرد قبل من احلاصل فعلالو  واحدة، قرية العامل أصبح
  .العامل يهدد الذي التلوث خطر مواجهة أو النفايات، افحةومك االستهالك برتشيد يتعلق ذلك كان سواء ،ومصادره  املاءك

 من يتجزأ ال جزء هاواحرتام البيئة رعايتنا حيث اهللا، خلقمن  جزءك العامل من موقفنايظهر  األمهية من نفسه  بالقدر و 
ما و ﴿: قول اهللا تعاىل تضمنه  التزاماتنا الدينية وذلك يف إطار اهلدف الذي خلق من أجله اإلنسان وسخر له الكون وهو ما

  .229 ﴾وما أريد أن يطعمون  ،من رزق منهم أريد ما ليعبدون إال واإلنس اجلنخلقت 
أي التصرف يف مكونات البيئة  التعبدي اجلانب تتضمن أن جيبطبقا للمفهوم اإلسالمي  العامل يف اإلنسانية العالقةو 

 احمليط العامل مع عالقتنا تنظيم هو القوانني من الغرض أن وضمان العتداء،ا من البيئة محاية عمليا يعين وهذا وعناصرها عبادة هللا ،
                                                        

  . 30األنبياء :  -  228
  . 57،  56الذاريات :  -  229
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  .والواجبات قوقثنائية احل خالل من
ومن هنا ميكن القول إن اجلانب التعبدي يدعم عناصر االلتزام الذايت الذي يعد التزاما طوعيا وسيلته ضمري الفرد وقناعاته 

مدنيا وهو ما يعرب  خللل يف ذلك وجب فرض االلتزام اخلارجي عن طريق اجلزاء جنائيا أواليت تؤثر يف سلوكه ، فإذا أصيب الفرد با
  عنه نظاُم املسؤولية .

إىل  البيئة محاية إىل الرامية القوانني سلطان ينتهكون الذين الشركات املؤسسات وو  األفرادبناء على ذلك جيب إخضاع 
مصادر  اإلسالمي يف محاية فقهالاملسؤولية يف  دور ما: هو بحثال اهذاق سي يف يفرض نفسه  الذي السؤالو . القانون سلطة
  ؟املياه

 البحث  هيكل
مبحثني األول : تناول التعريف حبماية مصادر املياه من خالل مطلبني تناول األول بيان  و مقدمة منالبحث  يتكون

  املقصود مبصادر املياه ؛ وتناول الثاين بيان احلماية املطلوبة .
املبحث الثاين فقد تناول محاية مصادر املياه بنظام املسؤولية يف الفقه اإلسالمي من خالل ثالثة مطالب تناول األول  أما

دور املسؤولية األدبية يف محاية مصادر املياه ؛ وتناول الثاين دور املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي يف محاية مصادر املياه ؛ 
  سؤولية املدنية يف الفقه اإلسالمي يف محاية مصادر املياه  ،وعقب ذلك اخلامتة متضمنة النتائج .وتناول الثالث دور امل

  
  . التعريف بمصادر المياه والحماية المطلوبة  1

 والتعريف مبصادر املياه وحبماية تلك املصادر  البيئية االهتمامات إطار يف احلماية مسألة على كزير  بحثامل هذا يف ديثاحل
  .شريعة اإلسالميةال يف هاووضع
  .مصادر المياه 1.1

 عىنمب ا أ كما ، (Allen 2003)النهر أو اجلدول أوالعني  منبعأو  املنشأ، نقطة هو املياه مصدر اجلغرافية، الناحية من
  . ، وهو املكان الذي حيصل اإلنسان منه على املاء املياه إمدادات من خمتلفة أشكاال تشمل أوسع

كتب الفقهية بتعريف مصادر املياه ، وتناولت األحكام الفقهية املتعلقة باملياه ومصادرها وصفيا وفق الفروع ومل تم ال
  املرتبطة ا ، على النحو املبثوث يف باب الطهارة ، وإحياء املوات .

 معظم يفنراه ماثال  هذاو  من هنا البأس من االستئناس بالتعريفات القانونية اليت تعكس الناحية اجلغرافية يف هذا االو 
لسنة  3عرفت املادة الثانية من القانون  املثال، سبيل علىف. املياه مصادر ومحاية وحتسينها البيئة حبماية املعنية العربية القوانني
كافة املوارد   م بشأن تنظيم استغالل مصادر املياه تلك املصادر بقوهلا :" يقصد مبصادر املياه يف تطبيق أحكام هذا القانون 1982

، وقد تبنت الالئحة التنفيذية للقانون املشار إليه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية  230املائية الطبيعية سطحية كانت أم جوفية "
  .231م التعريف نفسه ونقلته حبذافريه 1982لسنة  798العامة 

                                                        

   . 3يأة العامة للمياه ، ص وآخرين ، القوانني والتشريعات املتعلقة باملوارد املائية ، اهل ،كرمية مصطفى ،الغياق  -  230
  . 9املرجع نفسه ، ص  -  231
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: يلي كما املياه مصادرم عرفت  1982لسنة  07 اللييب البيئة محاية قانونالالئحة التنفيذية ل من األوىل املادةولكن 
 ةيالصحلألغراض  أو رتفيهيةال أو الزراعية أو الصناعية أو احلضرية ألغراضاملصادر املائية : املياه اليت تستعمل أو ميكن استعماهلا ل"
  .232جوفيا أو مياه حتلية أو معاجلة" أو اسطحي هامصدر  كان غريها سواء وأ

م) لتفصل قليال بذكر بعض األوصاف األخرى  2003و.ر (  1371لسنة 15من القانون  مث جاءت املادة األربعون
 233عند تعريفها مصادر املياه فقالت :" يقصد باملصادر املائية يف تطبيق أحكام هذا القانون املياه اليت تستعمل أو ميكن

ستعماهلا يف الزراعة أو ا غراض املنزلية أوالاستعماهلا أو تكون قابلة لالستعمال ألغراض الشرب واأل234حيتمل  استعماهلا أو
غريها ، سواء كان مصدر هذه املياه  لألغراض الصحية أو الصناعة أو الرتفيه أو كمصدر لبعض العناصر أو املواد الكيماوية أو

  . 235يف حكمها " سطحيا أو جوفيا أو مياه حتلية أو أمطارا أو سيوال أو ما
 :نوعني إىل املياه مصادر تقسيم ميكن هأن سبق مما ويستخلص

وميكن االستئناس يف تقسيم مصادر املياه بالتقسيم الذي تبناه املشرع  الصناعية، املياه ومصادر الطبيعية، املياه مصادر
م حيث قسم مصادر املياه إىل : املياه التقليدية وهي املياه السطحية  2005لسنة  31السوري يف التشريع املائي السوري 

، وعدد من املياه السطحية مياه األار والبحريات الداخلية واجلداول واملسيالت واملستنقعات واملالحات والربك واحلفر ، واجلوفية 
رف وعدد من املياه اجلوفية مياه الينابيع وحوامل املياه ؛ واملياه غري التقليدية هي مياه الصرف الصحي والصناعي املعاجلة ؛ومياه الص

  .236ملياه الناجتة عن التحلية اليت حتقق املواصفات القياسية املطلوبةالزراعي ؛ وا
  الحماية المطلوبة. 2.1

  : يف الفرع الثاين على النحو التايليتناول هذا املطلب تعريف محاية مصادر املياه يف الفرع األول وبيان أنواع احلماية املطلوبة 
  تعريف الحماية . 1.2.1

  237. احلماية هو منع اإلساءة والظلمضرر. والقصد من وراء فعل الصابة أو اإلظ من حلف: اتعين  ةاللغيف ماية احل
ويف االصطالح : يعد مصطلح احلماية من املصطلحات القانونية احلديثة حيث شاع استخدامها يف القوانني والتشريعات   

ستهلك وحنوها ، وهي دف إىل حتقيق مصاحل م كقوانني محاية املراعي والبيئة واحليوانات واألشجار واألراضي الزراعية وامل

                                                        

  . 155و. ر، ص  1408م = 13/03/1429،  4اجلريدة الرمسية ، السنة السابعة والثالثون ، العدد  -  232

 ،اإلمكان هو كون املاهية حبيث تتساوى نسبة الوجود والعدم إليها ، وهنا تتساوى نسبة استعمال املياه وعدم استعماهلا ، ينظر: صليبا  -   233
  . 135، ص  1، ج :  املعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، لبنان، م  1982.  مجيل

قطب ، ال : من احتمل األمر ،  إذا جاز أن يكون أو اليكون ، حبيث يتعذر القطع بتحديد املراد منه يف حد ذاته . ينظر: سانو االحتم -   234
ان ، دار الفكر ، دمشق ، دار الفكر املعاصر ، بريوت ، لبن ،  معجم مصطلحات أصول الفقه ، الطبعة األوىل ،  م  2000ه =  1420مصطفى. 

  . 43ص  سوريا ،
  .  218إفرجني ، ص  2003و.ر = 16/08/1371، السنة : الثالثة ،  4مدونة التشريعات ، مؤمتر الشعب العام ، العدد :  -  235

236 : ينظر : املادة األوىل من الفصل األول من القانون املشار إليه ، موجود على املوقع  -  

www.irrigation.gov.sy/index.php?d=64&i  ،  م . 2012اطلع عليه : يف الثالث عشر من مايو  

  ، مادة : محى . 157، ص  العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس  خمتار القاموس ، الدار  الطاهر أمحد . ،ينظر : الزاوي  -  237
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  اتمع بصفة عامة، أو حتمي الطرف الضعيف .
وقد ُعرفت احلماية اصطالحا بأا : " اختاذ اإلجراءات الوقائية اليت تؤدي إىل منع خطر قادم ، أو التقليل من حدوثه ، 

  238أو إنذار من تسول له نفسه اإلقدام عليه " 
باجلانب  االهتمام و ، طبيعي بشكل حتدث اليت بيئةمواصفات ال لك على ةَ ظافاحمل مايةُ احل تستلزم لبيئيا القانون يفو 
 يف البيئي التوازنب لاإلخال إىل يؤدي و يضر بالبيئة ومكوناا تغيريأو  تطور أي ملنع القانون بدعم حيظى الذي اال هو احلمائي

  .كلها   املائية املوارد أشكالإىل – احلال بطبيعة- حلمائيا التشريع هذا ميتدو  ، الطبيعية البيئة
  المياه مصادر  حماية أنواع . 2.2.1

إذا مل حيسن اإلنسان التصرف عند استخدامه مصادر املياه فإن ذلك سيؤثر سلبا فيها أي: تلك املصادر سواء كان ذلك 
يدرس مصادر التشريع اإلسالمي  ويطلع على كتب الفقه يدرك بتلويثها؛ لذلك من  باستنزافها أو بالتعدي على ملكية املصادر أو

أن الشريعة اإلسالمية تم مبصادر املياه وتوجب العناية ا ومحايتها ،وتتضمن نظاما بيئيا يشتمل على قواعد حلماية املاء من 
  .   ( Izzi Dien 2000)االستخدام والتلوثامللك و اإلساءة يف 

  علي مصادر املياه تتنوع إىل اآليت :       ويستخلص من ذلك أن احملافظة
                                                                    أوال : محاية الرقبة : 

  ثانيا : محاية الرتشيد .                                                                         
                                                                     ثالثا : احلماية من التلوث . 

وتفصيل هذه األنواع من احلماية للوقوف على آلية احملافظة على مصادر املياه يف الشريعة اإلسالمية سيكون على النحو 
         التايل: 

                  حماية الرقبة                                           .1.2.2.1

يقصد حبماية الرقبة ملصادر املياه عدم جواز متلكها فاجلداول واألار والبحار وشواطئها ال ميتلكها آحاد الناس ؛ ألا يف أصل  
املسلمون شركاء يف ثالث :يف املاء  (:  -صلى اهللا عليه وسلم  –لرسول ؛ لقول ا 239اخللقة ملك مشاع ، ال متلك متلكا فرديا

، فهي حق لعامة املسلمني ، ويوجد هذا األصل وهو عدم التملك عندما تتعلق حاجة  240) لكأل ؛ والنار، ومثنه حرام؛ وا
  .241اجلماعة مبصادر املياه ، وبذلك تكون مملوكة ملكية عامة

                                                        

 –م  2007جناح . ، ، دولة اإلمارات العربية املتحدة ، نقال عن : ميدين  لكندوة محاية املسته، م  2001فاطمة عبداحلميد. ، اخلاجة  -   238
، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،  "آليات محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، "هجرية 1429 –هجرية  1428م =    2008

  . 16جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، اجلزائر ، ص 
مؤسسة رام ، األموال واألمالك العامة وحكم اإلسالم يف االعتداء عليها ، الطبعة األوىل ،  م  1994ه =  1404ياسني . ، ينظر: غادي  -  239

  . 103،  للتكنولوجيا والكمبيوتر
حتقيق : حممد فؤاد ه ) ، سنن ابن ماجة ، ( دار إحياء الكتب العربية ) ،  275- 207( زيد بن حممد القزويين،أبو عبداهللا ، ي، ابن ماجة  -  240

  . 826، ص  2، ج  2472، كتاب : الرهون ، باب : املسلمون شركاء يف ثالث ، احلديث : عبدالباقي
  . 74دار األمة ، بريوت ، لبنان، ص ،  األموال يف دولة اخلالفة ، الطبعة الثالثة ، م  2004ه = 1425 ،عبدالقدمي، زلوم  -  241
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  ويرتتب على ذلك آثار أمهها ما يلي :
الفرات ودجلة وأشباهها من   األار  فال جيوز االستئثار ا  النيل و  عدم جواز احتكار ماء  األار واجلداول الكبرية  كنهر  -1

  .                                 242بشكل فردي ؛ ألن فيها حقا للمجموع لشرم وسقي دوام مىت شاءوا وكيف  شاءوا
لبناء عليها لسكىن وال لغريها ، عدم حتويل مصادر املياه من البحار واألار والبحريات وحنوها إىل ملكيات خاصة فال جيوز ا-2

وال جيوز التعامل فيها بالبيع والشراء ؛ ألا ليست معدة لذلك وال جيوز متلكها أصال ، وال جيوز إجراء أي تصرف فيها إال 
ابلة ، وهو ما جعل للمصلحة العامة كمد القناطر احملتاج إليها ، وهذا يف املذاهب الفقهية األربعة : احلنفية واملالكية والشافعية واحلن

، لذلك ال جيوز  243اإلمام السيوطي يورد نقول العلماء يف هذا الشأن حتت عنوان : " اجلهر مبنع الربوز على شاطئ النهر "
ة عودة ، والسبب يف ذلك تعلق حق اجلماعة ا ، وكذلك خطور 244متلك  اليابسة اليت تنحسر عنها مياه األار الكبرية والبحار

                                                               رة .   املياه املنحس

: " ال       -صلى اهللا عليه وسلم  –منع التعدي على مصادر املياه استنادا إىل القاعدة الفقهية اليت تضمنها قول الرسول  -3
املصادر .                                                     ، وال جيوز التعسف يف استعمال حقوق األفراد املرتبطة ذه245ضرر وال ضرار "

و أصل عدم متلك مصادر املياه ملكية خاصة ليس على إطالقه إذ جيوز للفرد أن يتملك مصادر املياه اخلاصة به  فيجوز له ان 
  . 246يتملك اآلبار اليت حيتفرها الرتفاقه أو لنفسه ، وكذلك العيون اليت يستنبطها بنفسه

واألساس يف فرض امللكية العامة املشرتكة بني الناس هو كون املاء ضرورة حياتية قال تعاىل : " وجعلنا من املاء كل شئ 
، وأكدت األحاديث النبوية الشريفة اشرتاك الناس يف املاء كاشرتاكهم يف أصل احلياة فهي بالنسبة هلم مجيعا واحدة ،  247حي "

  ال اختالف بينهم فيها .   
  حماية الترشيد                                                             . 2.2.2.1

إن املقصود من محاية الرتشيد هو داللة األفراد إىل االستخدام األمثل للمياه وعلى قدر احلاجة، واحليلولة دون اإلسراف 
هو من مجلة الرتشيد االقتصادي الذي يعين توجيه السياسة فيها ومن مث منع استنزافها ، فيكون الرتشيد هنا مبعىن التوجيه ، و 

  .                                                                                                                     248االقتصادية حبسب خمطط فكري مدروس

                                                        

ه . املغين مع الشرح الكبري لإلمام مشس الدين أيب الفرج عبد  630ين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد ت موفق الد،  بن قدامة اينظر :  -  242
  . 169، ص  6، ج ه ، دار الكتاب العريب   682محد بن قدامة املقدسي ت الرمحن بن أيب عمر حممد بن أ

،  احلاوي للفتاوى ،  م 1982ه =  1402،  ه  910ت بن أيب بكر  جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، ينظر : السيوطي  -  243
  . 143- 133، ص  1دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ج 

، دار الكتب  األحكام السلطانية ،   م 2000ه =  1421، ه  458احلنبلي ت أبو يعلى حممد بن احلسني ، ينظر : الفراء  -  244
  ، تصحيح : حممد حامد الفقي .  212، ص العلمية ،بريوت ، لبنان 

أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين  . املرجع السابق ، كتاب األحكام ، باب : من بىن يف حقه ما يضر جباره ،احلديث : ، ينظر : ابن ماجة  -  245
  . 784، ص  2، ج  2341
  .  222 – 217، ص أبو يعلى حممد بن احلسني احلنبلي . املرجع السابق ، ينظر : الفراء  -  246
  .  30األنبياء :  -  247
دار النفائس ، بريوت، لبنان ، ، ، الطبعة الثانية معجم لغة الفقهاء ،  م  1988هجرية،  1408 .، حممد رواس وآخر ،ينظر : قلعه جي  -   248
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كتب الفقه اإلسالمي يف العصور األوىل من تدوين الفقه إال أن   وعلى الرغم من أن مصطلح الرتشيد مل يرد ذا اللفظ  يف
مضمونه كان حاضرا عند حديثهم عن أحكام الطهارة ، وحديثهم عن حكم اإلسراف يف استعمال املاء يف الوضوء واالغتسال ، 

ديثة ، وانتشر استعماله أو احلديث عن حكم اإلسراف بصفة عامة ، ولكن هذا املصطلح وجد طريقه إىل الكتابات الفقهية احل
حيث جند ذلك يف قوانني محاية البيئة ومصادر املياه يف البالد العربية واليت تيسر لنا االطالع عليها ، فاملشرع اللييب يستخدم 

م ، ويستخدم مصطلح االستغالل األمثل يف املادة  1982لسنة  3مصطلح تنظيم استغالل مصادر املياه ويطلقه على القانون 
إليه سلفا ، واملشرع العراقي يستخدم مصطلح االستهالك الرشيد يف املادة الثامنة من  نية من قانون محاية البيئة وحتسينها املشارالثا

، واملشرع اإلمارايت يستخدم مصطلح االستهالك الرشيد يف املادة  249م بشأن محاية وحتسني البيئة  2009لسنة  27القانون 
،واملشرع العماين  250م يف شأن محاية البيئة وتنميتها عندما عرف محاية البيئة  1999لسنة  24ي األوىل من القانون االحتاد

.                                                             251يستخدم مصطلح ترشيد االستغالل يف املادة األوىل من قانون محاية البيئة املشار إليه عندما عرف محاية البيئة
يبين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا والتسرفوا إنه  ﴿الكرمي عن اإلسراف حيث قال تعاىل:  ى القرآند وق

وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل والتبذر تبذيرا إن ﴿وى عن التبذير حيث قال تعاىل: ، 252﴾الحيب املسرفني
ينعم النظر يف اآليتني السابقتني يدرك متاما أن اإلسراف ، ومن  253﴾ان لربه كفورااملبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان الشيط

حمرم بصفة عامة يف اإلنفاق سواء كان يف املاء أو غريه ؛ الستخدام اآليتني صيغة النهي املعهودة وهي "التفعل" وهذه الصيغة 
حيث إن مذهب اجلمهور من الفقهاء ،  254إال لقرينة  حقيقة يف النهي إمجاعا ، وجماز يف غريه فلذلك الخيرج عن معىن النهي

بالنهي على التحرمي ، وكذلك يعد فاعل املنهي عنه  مل يزالوا حيتجون -رضوان اهللا عليهم –أنه للتحرمي ؛ ألن الصحابة والتابعني 
هو حرام ، فالنهي ، وهو بذلك يستحق العقاب ، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فعاصيا إمجاعا ؛ ملخالفته ما طلب منه 

.                                                                                                                             256، فدل ذلك على حترمي اإلسراف يف املاء255يقتضي التحرمي

                                                                                                                                                                             

  .   www.ahlalhdeeth.com:   ، كتاب مصور منشور على املوقع االلكرتوين 86ص 

  .  6م، ص  2010/ 01/ 25، الصادر بتاريخ  4142الوقائع العراقية ، العدد  -  249
250 ، منشور على املوقع :  3م،بشأن محاية البيئة وتنميتها، ص 1999لسنة  24ينظر : القانون االحتادي  -  

Ministryofenvironmentandwater.fi-demo.com.   م . 2014/ 25/07 ، اطلع عليه : يف  
  .  235م ، ص  2001/ 11/ 17، الصادر يف  707تنظر : اجلريدة الرمسية، العدد -  251
  .  29األعراف :  -  252
  . 27،  26اإلسراء:  -  253
الطبعة ، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، ،  م 1998هجرية ،  1419 ،أبوعبداهللا حممد بن أمحد احلسين، ينظر: التلمساين  -  254
  . 413،  412حممد علي فركوس، ص حتقيق : مؤسسة الريان للطباعة ، بريوت،     األوىل 

  . 415،  414ينظر : املرجع نفسه ، ص  -  255

الد : ،  ، جملة دراسات علوم الشريعة والقانون" مبادئ ترشيد استهالك املياه يف الفقه اإلسالمي" م  2005 ، عبد احلميد، ينظر : اايل  -  256
،       www.Journals.ju.edu.jo/Dirasatlaw/article/view/.../157: ، نسخة مصورة منشورة على املوقع  284، ، ص  2، العدد :  32

  . 2014/ 08/ 25اطلع عليها : يف 
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                                                                                                       257)والبسوا ما مل  خيالطه إسراف أو خميلة قوا كلوا واشربوا وتصد  ( -يه وسلمصلى اهللا عل -يؤيد ما تقدم قول النيب          
صلى اهللا  -ابن عمر: رأى رسول اهللاعن اإلسراف يف استعمال املاء يف الوضوء حيث قال  -صلى اهللا عليه وسلم -وقد ى النيب

بسعد وهو يتوضأ  -صلى اهللا عليه وسلم -، وعندما مر النيب 258رجال يتوضأ ، فقال : " التسرف، التسرف " -عليه وسلم
نعم ، وإن كنت على ر جار   -صلى اهللا عليه وسلم-قال له:" ما هذا السرف؟  فقال سعد: أيف الوضوء سرف ؟ فقال النيب

"259      .                       
وخالصة القول إن النهي عن اإلسراف الذي سبق بيانه من النصوص السابقة حقيقة يف الرتك واالبتعاد عن الفعل املنهي عنه ، 

، وضابط األمر يف وصف الفعل بأي منهما أي باحلرمة أو والكراهة على التفصيل الذي تقدم وهو القدر املشرتك بني التحرمي
، سبب يف نقصها وندرا واستنزافهايرتتب على استخدام املياه من ضرر بالغري كتعد على حقه فيها أو الت مدى ما الكراهة هو

، والذي يشمل كل  260﴾كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا﴿: عن الطغيان الوارد يف قوله تعاىلويتفق هذا مع مبدأ النهي 
ون ، ومينع االنتفاع من دون مردود حقيقي ، واالستنزاف من دون موجب مبا يف صور التعامل مع ما خلق من طيبات يف هذا الك

  .261. ذلك مصادر املياه

: " ال  من مضار واليت من أبرزها قاعدةوهو ما تعرب عنه القواعد الفقهية اليت أسست ملبدأ الوقاية  مما يرتتب على أفعال املكلفني
عل يرتتب عليه ضرر ابتداء، وأال يقابل ضررا مبثله ، وهذه القاعدة يف أصلها ضرر وال ضرار" وهي تعين أال ينشئ املرء أي ف

، وهو أصل يف مسؤولية اإلنسان 263)الضرر وال ضرار (:- صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب ، حيث262حديث نبوي شريف
                                                    عن أفعاله، ووجوب التزامه حدود الشرع يف تصرفاته.                                       

  الحماية من التلوث                                                  . 3.2.2.1

من األوامر الظاهرة وجوب احملافظة على املياه ومصادرها ؛ ألا من أهم عناصر احلياة على النحو الذي سبق بيانه ، ويعد تلويث 
                                                                                              ة له .ضا هلذا األمر وخمالفالبيئة نق

وميكن استنباط حكم تلويث مصادر املياه من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة من خالل اآليات القرآنية اليت تنهى عن اإلفساد 
                                                        

مكتبة املعارف، الرياض ،  ، ، سنن النسائي، الطبعة األوىل  ه  303 -ه 215بد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي ، ، أبوع،النسائي  -   257
  . 399، ص 2559حتقيق: حممد ناصر األلباين، كتاب الزكاة ، باب االختيال يف الصدقة، احلديث: 

ب الطهارة، باب ماجاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي فيه ، احلديث: رجع سابق ، كتامأبوعبداهللا حممد بن يزيد القزويين، ، ابن ماجة  -  258
  . 147، ص 1، ج 424

  .  147: ص  1، ج  425الحديث : كتاب الطهارة، باب ماجاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي فيه ، ،  نفسهمرجع ال -  259

  . 79طه :  -  260

مؤسسة آل  ، "البيئة من منظور إسالمي،  "م   2010سبتمرب 29 -27ه  1431شوال  20-18 ، عبد السالم ، العباديينظر :  -  261
  . 30، ص:  عشر  ألكادميية آل البيت امللكيةالبيت للفكر اإلسالمي، عمان األردن، املؤمتر العام اخلامس 

،  دار الفكر، دمشق،  بعة الثالثةالط ربعة،القواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذاهب األ،   م 2009 ،  حممد مصطفى،ينظر : الزحيلي  -  262
  . 199،ص 1ج

،  2340احلديثان :  األحكام، باب: من بىن يف حقه ما يضر جباره، سابق، كتاب:مرجع ،  أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ، ابن ماجة -  263
  . 784، ص 2، ج  2341
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ينهى البشر عن ختريب األرض  -جل وعال–، أي أن اهللا 264﴾وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها﴿اىل :يف األرض قال تع
، واإلفساد يف األرض مطلقا حرام 265وإحداث اخللل فيها ؛ ألنه خلقها هلم الستغالهلا واالنتفاع مبوجوداا ومينت عليهم بذلك

وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك ﴿قال تعاىل :،و  266يف الشريعة اإلسالمية ولكن بعد إصالحها يصبح أشد حرمة
 ﴿، وقال تعاىل:268أنه اليرضى الفساد والحيبه - سبحانه وتعاىل–حيث يبني اهللا 267﴾احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد 

كلوا واشربوا من وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرم  
بأن ينتفعوا باملاء  -عليه السالم–قوم موسى  –سبحانه وتعاىل  –أمر اهللا  فقد 269﴾رزق اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين

واذكروا إذ جعلكم ، وقال تعاىل:﴿270املتفجر من العيون فيشربوا منه ويأكلوا مما أنبت اهللا من زرع ومثر وال يعثوا يف األرض
وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا قصورا وتنحتون اجلبال بيوتا فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا يف األرض  خلفاء من بعد عاد

،هذه اآلية تضمنت أمرا بتذكر النعم العظام اليت امنت ا اهللا على املخاطبني وهم مثود ، ووجههم إىل شكر اهللا 271﴾مفسدين
ود بفعل ما ال يرضي اهللا واإلفساد حنعم تصرف الكفر واجلن التصرف يف هذه البتوحيده وإفراده بالعبادة ، وأردف ذلك بنهيهم ع

، والعربة هنا بعموم اللفظ ال خبصوص السبب مبعىن وإن كان سبب بعض اآليات  خاصا متعلقا ببعض األقوام   272يف األرض
، 273يف األرض يشمل البشر مجيعا كقوم موسى ومثود فإن عموم اللفظ يف األمر بشكر اهللا على نعمه ويف النهي عن اإلفساد

والفساد املذكور يف اآليات السابقة مفهوم عام شامل يضم يف معناه كل أنواع اخلراب والتدمري هلذا الكون وما فيه مبا يف ذلك 
حيبهم وسيحاسبهم ، والذين يفعلون ذلك هم املفسدون واملخربون للبيئة واهللا ال  274تلويث البيئة مبكوناا املائية واهلوائية والرتابية

على أفعاهلم اليت تكون سببا يف اإلفساد وتلويث البيئة وإخراجها عن احلالة اليت خلقت عليها  وحيرمون الكائنات من اإلنسان 
كده  واحليوان والنبات وغريهم من االستفادة املثلى ا والتمتع بالنعم اليت خلقها اهللا هلم ومن أمهها املاء و مصادره ، وهذا املعىن تؤ 

                                                        

  .  55األعراف :  -  264
   .178، ص 8ج، مطبعة مصطفى البايب احلليب ، مصرتفسري املراغي ،  ،  ه 1365م =  1946 ، أمحد مصطفى، ينظر: املراغي  -  265

يونيو  09اطلع عليه : يف . /.../www.iefpedia.com، موجود على املوقع :  10الفقه والبيئة ، ص  ،  حممد، ينظر: الشريازي  -  266 
2012   
  . 203البقرة :  -  267
  .  111، ص 2أمحد مصطفى. املرجع السابق، ج، ينظر : املراغي  -  268
  .  59البقرة :  -  269
ص  دار الشروق ، القاهرة ،،الطبعة األوىل  رعاية البيئة يف شريعة اإلسالم ،،  م  2001ه=  1421 ،  يوسف، ينظر : القرضاوي  -  270
169 .  

  73األعراف :  -  271

  . 199،ص  8، ج أمحد مصطفى. املرجع السابق، راغي املينظر :  -  272
ة الثقافة اجلامعية، مؤسس ،أصول الفقه اإلسالمي ،  م 1990ه =  1410، وعبد الودود حممد السرييت ، أمحد فراج ،ينظر : حسني  -  273

  . 294، ص  اإلسكندرية
جملة حبوث ،   "يقضية تلوث البيئة من منظور إسالم" ،  م 2005ه / ديسمرب  1426ذوالقعدة ، البشري علي محد، ينظر : الرتايب  -   274

   .  12، 11، ص 18اإلميان ، اخلرطوم ، العدد : اإلميان ، املركز الدويل لبحوث 



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

73   |   

 

ال يبولن أحدكم  (:  -صلى اهللا عليه وسلم  –األحاديث النبوية الشريفة اليت تنهى عن فعل كل ما يفسد املوارد املائية مثل قوله 
، 276)ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب  (–صلى اهللا عليه وسلم  –، وقوله  275)يف املاء الدائم مث يغتسل منه 

فاملقصود باملوارد  277)اتقوا املالعن الثالث: الرباز يف املوارد ؛ والظل ؛و قارعة الطريق   ( –م صلى اهللا عليه وسل–وقوله 
والنهي يف األحاديث املذكورة عن البول يف املاء ، واألمر باتقاء املالعن يفيد  278املاء  ااري والطريق إىل املذكورة يف احلديث 

قاعدة األصولية اليت مضموا أن النهي للتحرمي واألمر للوجوب ما مل يوجد صارف عن حرمة تلويث املوارد املائية استنادا إىل ال
    . ذلك ، وتتأكد هذه احلرمة مبا يرتبه التلوث املائي من مضار كبرية تؤثر يف البيئة بصفة عامة

مل التبعة عن الفعل فما دور بناء على ماتقدم يتضح جليا أن النصوص من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف تؤسس ملبدأ حت
     ذلك يف محاية مصادر املياه؟ .

  

  . حماية مصادر المياه بنظام المسؤولية في الفقه اإلسالمي 2

   تمهيد
فوا وأو  ت خمتلفة منها اآلية الكرمية : ﴿مل ترد كلمة املسؤولية بلفظها يف القرآن الكرمي ، ولكنها وردت بألفاظ مقاربة ، ذات دالال

، وهي تدل على ضرورة التزام  املسلمني بالوفاء بعهد اهللا ، وهو اتباع ما كلفهم به ،  279 إن العهد كان مسؤوال ﴾بالعهد 
وكذلك الوفاء مبا عاهدوا عليه الناس من العقود اليت يتعاملون ا ، قال الزجاج : كل ما أمر اهللا به ، وى عنه فهو من العهد ، 

  . 280ه ، وما بني العباد بعضهم وبعض ويدخل يف ذلك ما بني العبد ورب
ومعىن الوفاء بالعهد القيام حبفظه على الوجه الشرعي والقانون املرضي ، واملسؤولية هنا تعين أن اهللا سيحاسب ناقض عهده عن 

لبصر تقف ما ليس لك به علم إن السمع وا وال  مناط هذه املسؤولية يف اآلية :﴿، وقد بني القرآن الكرمي  281هذا اإلخالل 
، ومن املعاين اليت تدل عليها هذه اآلية هي أنه اليسأل إال العاقل وهو من اكتملت  282﴾والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال 

  . 283لديه حواس اإلدراك وهي السمع والبصر والفؤاد 

                                                        

الطبعة  ،م   ، صحيح مسلم بشرح النووي  1929هجرية =  1347،  أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، النيسابوري  -  275
  . 187، ص  3كتاب : الطهارة، باب : النهي عن البول يف املاء الراكد، ج   املطبعة املصرية باألزهر ، القاهرة ،األوىل ، 
  . 189، 188ينظر: املرجع نفسه، ص  -  276
،  328احلديث: سابق ، كتاب الطهارة، باب: النهي عن اخلالء على قارعةالطريق، رجع م. أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجة -  277

  .  119ص 
،  5ه). النهاية يف غريب احلديث واألثر، ( املكتبة اإلسالمية )، ج 606 –ه  544أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري (، ابن األثري  -  278
  ، حتقيق: حممود حممد الطناحي . 173ص ص
  . 34اإلسراء :  -  279
  . 44، ص  15 سابق ، جرجع مينظر : أمحد مصطفى املراغي .  -  280
  . 45، ص  15ينظر : املرجع نفسه ، ج  -  281
  . 36اإلسراء :  -  282
، الطبعة األوىل  اجلامع ألحكام القرآن ، ،  م 2006ه =  1427ه ) ،  671أبوعبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر. ( ،ينظر : القرطيب  -  283
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ا عن األفعال املرتكبة من ، واحملاسبة هن 284 إىل املسؤولية اآلية الكرمية : ﴿وقفوهم إم مسؤولون ﴾ومن اآليات اليت أشارت 
  . 285املعاصي واآلثام 

: " أال كلكم راع وكلكم  -صلى اهللا عليه وسلم  –أما األحاديث النبوية فإن أشهر حديث أشار إىل املسؤولية هو قول النيب 
ؤول عنهم ، الذي على الناس راع ، وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على بيت أهله ، هو مس مسؤول عن رعيته ، فاألمري

واملرأة راعية على بيت بعلها وولده ، وهي مسؤولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده ، وهو مسؤول عنه ، أال فكلكم راع ، 
  . 286وكلكم مسؤول عن رعيته " 

  .واملسؤولية بصفة عامة يف الفقه القانوين تفرتض وقوع خطأ ، ينال مرتكبه اجلزاء املناسب 
كن مستعمال عند فقهاء املسلمني القدامى للتعبري عن حتمل الشخص تبعة فعله ، وإمنا املتداول يف كتب ومصطلح املسؤولية مل ي

الفقه هو الضمان للداللة على صور املسؤولية اليت جيب على الشخص أن يتحملها نتيجة فعله أو التزامه حنو غريه ، وقد فضل 
  . 287ستخدام مصطلح الضمان ؛ ألنه أعم وأمشل الشيخ مصطفى الزرقاء استخدام مصطلح املسؤولية على ا

و املسؤولية وسيلة من وسائل محاية البيئة بصفة عامة ، ومن مث محاية مصادر املياه باعتبارها عنصرا من عناصرها ، وتعد محاية 
اصد الضرورية وهي ، فهي ترتبط باملق 288البيئة مصلحة يف الشريعة اإلسالمية ، ويتحقق من خالهلا احملافظة على مقصود الشرع 

يستقيم النظام باختالهلا ، وتكون الزمة حلفظ الدين والنفس والعقل  اليت تكون األمة مبجموعها وآحادها يف حاجة إليها حبيث ال
، فالتعدي على مصادر املياه باستزافها أو تلويثها قد يؤدي إىل اإلضرار بعناصر البيئة األخرى ومن مث اإلضرار  289والنسل واملال

إلنسان يف املقاصد املذكورة بعضها أو كلها ، وتنطوي محاية البيئة أيضا على مصاحل حاجية وهي اليت  حيتاج إليها من أجل با
، ومن املصاحل اليت تنطوي  290التوسعة على الناس ورفع احلرج ، ولكن الفساد فيها  اليصل إىل حد تفويت املصاحل الضرورية ،

 التحسينية وهي اليت تكفل األخذ مبا يليق مبحاسن العادات ، وجتنب املدنسات اليت تأنفها العقول عليها محاية البيئة أيضا املصاحل
  .  291الراجحات 

                                                                                                                                                                             

   بن عبداحملسن الرتكي .، حتقيق : عبداهللا 80، ص  13مؤسسة الرسالة ، بريوت لبنان، ج 
  . 24الصافات :   -  284
  . 50، ص  23سابق ، ج رجع مينظر : أمحد مصطفى املراغي .  -  285
فضيلة اإلمام  5اإلمارة ، باب :  33كتاب :   مرجع سابق ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي . صحيح مسلم ،، النيسابوري  -  286

  .  1458 ، ص 3، ج  1829العادل ، احلديث : 

، كلية الدراسات  "القواعد الفقهية املتعلقة باملباشرة والتسبب وتطبيقاا يف الفقه اإلسالمي" ،  م 2005،  أمحد حممد، ينظر : احلاج خليل  -  287
  . 65،  64العليا ، اجلامعة األردنية، ص 

لبيئة، دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون محاية ا،"  م  2002 -م 2001ه =  1423-ه1422،  حممد،بن زعمية اينظر :  -  288
  .  60، ص  سالمية ، اخلروبة، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإل"اجلزائري
، ص  دار النفائس ، األردن ، ، الطبعة الثانيةمقاصد الشريعة اإلسالمية ،   م  2001ه =  1421،   حممد الطاهر،بن عاشور اينظر :  -  289
300  ،301 .  

  . 306ينظر : املرجع نفسه ، ص  -  290
دار ،  املوافقات ، الطبعة األوىل  ،  م 1997ه =  1417 ه )، 790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد.( ت ،ينظر : اللخمي  -  291
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والتشريع اإلسالمي حيمي مصادر املياه واملصاحل املتعلقة ا سواء اعتربت من املصاحل الضرورية أو احلاجية أو التحسينية كما هو 
اديث النبوية املتعلقة باملياه واليت سبق تفصيلها ، فهل يف الفقه اإلسالمي ما ميثل أحكاما واضح من اآليات القرآنية واألح

  :  اإلجابة عنه على النحو التايل سنحاوللية املدنية عن املساس مبصادر املياه ؟ هذا ما و لية اجلنائية واملسؤ ؤو للمس

  المسؤولية األدبية أو األخالقية  .1.2
ذا كان اخلطأ أدبيا ، ويقصد به اإلخالل بواجب أخالقي كمخالفة الفرد أوامر علم األخالق أو نواهيه ، سؤولية أدبية إاملتكون 

، مثل يف العقاب اإلهلي يف اآلخرة ويكون اجلزاء أدبيا يتمثل يف تأنيب الضمري أواستهجان اتمع ؛ وقد يكون اجلزاء دينيا يت
عقوبة دنيوية ، ومن مث فهي مسؤولية خترج من نطاق القضاء وتدخل يف نطاق ويتعلق األمر بوجود اإلمث ديانة من غري وجود 

  .292األخالق واإللزام ديانة  
وهذا النوع من املسؤولية يرتتب يف إطار محاية مصادر املياه على أفعال اإلسراف يف استعمال املياه ، وتلويثها ؛ لوجود نصوص من 

عن اإلسراف يف املياه وقد استعرضناها يف حديثنا عن محاية الرتشيد وحكم اإلسراف ،  القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة تنهى
وتنهى عن تلويث املوارد املائية ، و لكن تلك النصوص مل ترتب جزاءات معينة على ارتكاب املنهي عنه من أفعال اإلسراف ، 

  وهو األمر الذي حيول دون دخوهلا يف نطاق املسؤولية القانونية .
ظل تزايد استنزاف املياه وظهوره مهددا حقوق األفراد واتمعات يف املياه ومصادرها ، وصريورة اإلسراف صورة من صور ويف 

التعدي على حقوق اآلخرين يف عنصر من عناصر البيئة اليقل تأثريه عن تأثري غزو مصادر مياه واغتصاا من اآلخرين أو ارتكاب 
در ؛ لذلك يثور يف الذهن التساؤل حول مدى فرض جزاءات على من يسرف يف استخدام فعل يرتتب عليه تلويث تلك املصا

املياه مبايضر مبصادرها ؟ ومااآلليات اليت ميكن استخدامها يف ضبط الفعل وحيدد مدى بقائه يف نطاق املشروع أو دخوله يف نطاق 
  ؟املسؤولية القانونية ؟ ومااجلزاء املناسب الذي ميكن أن حيد من ذلك 

أعتقد من وجهة نظري أن مراقبة السلوك اإلنساين يف هذا اإلطار من الصعوبة مبكان ، حيتاج منا العمل مجيعا أفرادا ومؤسسات 
  إىل تقوية جانب املسؤولية األدبية أو األخالقية .

  المسؤولية الجنائية عن المساس بمصادر المياه . 2.2

حق اتمع يف عقاب من اعتدى على املصلحة العامة املشمولة باحلماية املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي متثل 
، فاملسؤولية اجلنائية يرتبط وجودها  293شرعا ، وذلك ألن مصلحة اجلماعة هي املعتربة ، وهي تنتج حتما مصلحة لألفراد 

فمن اعتدى بعد ذلك فله  الكرمية :﴿، يفهم ذلك من اآلية 294بوجود التعدي مبعىن التجاوز وهو جماوزة ما جيوز إىل ما ال جيوز 
   296 عتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم ﴾فمن اعتدى عليكم فا ، واآلية الكرمية :﴿ 295﴾عذاب أليم 

                                                                                                                                                                             

  ، حتقيق : أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . 307، ص   2ج  السعودية ،، عفان  ابن

ص انون ، جامعة قسنطينة ، اجلزائر ،كلية الق  ، "مقارنةاملسؤولية املدنية للقاصر ، دراسة ، "  م 2014م / 2013 ، محدأ ، ينظر : بوكرزازة -  292
8 .  

  . 734ص الطبعة الثانية  ، دار الكتاب احلديث ، القاهرة ،، دخل للفقه اإلسالمي املم  ،  1996، حممد سالم ، مدكورينظر :  -  293
  . 255، ص  3املرجع السابق ، ج  ،أبوعبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر ، ينظر : القرطيب  -  294
  . 178البقرة :  -  295
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ومعىن املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية هو أن يتحمل اإلنسان نتائج فعله احملرم الذي يأتيه خمتارا ، وهو مدرك ملعناه 
من هذا التعريف أن أسس املسؤولية اجلنائية هي : أن يرتكب اإلنسان فعال حمرما ؛ وأن يكون الفاعل خمتارا ؛ ونتائجه ، ويفهم 

  . 297وأن يكون مدركا حلقيقة فعله وما يرتتب عليه  
ا تعين يف هذا وبتطبيق مضمون املسؤولية اجلنائية على احلماية املقررة ملصادر املياه يف التشريع والفقه اإلسالميني ميكن القول إ

  . 298اإلطار حصول خطر يهدد املصلحة البيئية من خالل التعدي على مصادر املياه  
وهو ما يعرف بالشخص الطبيعي _عن اجلرائم اليت  –بناء على ذلك فإن األصل يف املسؤولية اجلنائية هي حماسبة اإلنسان 

ف بالشخص املعنوي وهو جمموعة من األشخاص أو جمموعة من يرتكبها ، ولكن نظرا لتطور احلياة وتعقدها ظهرت فكرة ما يعر 
األموال دف إىل حتقيق غرض معني ، ويعرتف هلا القانون بالشخصية القانونية ، ويكون هلا كياا املستقل عن شخصية املكونني 

  ه ؟ نشاطات آثار، فهل ميكن حماسبته أيضا كاإلنسان عن  299هلا ، وعن شخصية من قام بتخصيص األموال 
  .سان ، مث مسؤولية الشخص املعنوي لإلجابة عن هذا السؤال سنبحث بداية مسؤولية الشخص الطبيعي وهو اإلن

  نائية عن المساس بمصادر المياه مسؤولية الشخص الطبيعي الج. 1.2.2

يقتضي حبث البناء الشرعي جلرمية  ومعلوم أن املسؤولية اجلنائية تربط اجلزاء أو العقاب باجلرمية املرتكبة واليت تعد تعديا ، وذلك
املساس مبصادر املياه ، حيث إن شأا شأن أي جرمية أخرى البد من توافر ثالثة أمور يسميها القانونيون األركان وهي : النص 

لتكليف الذي يفيد التجرمي ويبيح العقاب وهوما يعرف عند القانونيني بالركن الشرعي ؛ والفعل املادي وهو الركن املادي ؛ وا
  وبياا ما يلي :  300الشرعي  وهو الركن األديب أو القصد اجلنائي

  رعي لجريمة المساس بمصادر المياهنص التجريم أو الركن الش . 1.1.2.2

أول ركن من أركان اجلرمية هو وجود أمر وي وهو ما يعر ف عند القانونيني مببدأ الشرعية وهو ال جرمية وال عقوبة إن 
يتصور وجود جرمية من غري وجود نص يدل على ذلك ، فالنص هو مصدر التجرمي ، وهو يف الشريعة اإلسالمية  إال بنص ، فال

النصوص من القرآن الكرمي واحلديث النبوي وما ينبين عليها من األدلة الشرعية ، وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا املبدأ يف اآلية : 
وغريها من اآليات اليت تدل على أن حكمة اهللا قد قضت أال يعاَقب إال من بلغته  ، 301" وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال "

  . 302الرسالة السماوية ، وأُنذر بسوء العقىب إن خالف ، وحبسن العقىب إن أطاع ومل خيالف 

                                                                                                                                                                             

  . 194البقرة :  -  296
  . 392، ص  1، ج  التشريع اجلنائي اإلسالمي ، دار الكاتب العريب ، بريوت  ،  عبدالقادر ، ينظر : عودة  -  297
كلية   " ،احلماية اجلنائية للبيئة دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي" ،  م 2006م،  2005،  نورالدين، ينظر : محشة  -  298

  . 52، ص جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، م اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية العلو 
، ، نقال عن بشوش  742، ص  نشر ونية ،  الدار اجلامعية للطباعة والاملدخل للعلوم القان ،  م 1993،  توفيق حسن،  ينظر : فرج  -  299
  . 13، ص  ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر  "ية اجلنائية لألشخاص املعنويةاملسؤول، "  م 2002م،  2001 ،عائشة 

  . 133، ص  دار الفكر العريب ، القاهرة اجلرمية ، ،  م 1998، ،  حممد، ينظر : أبوزهرة  -  300
  . 15اإلسراء :   -  301
  . 136مد أبوزهرة . املرجع السابق ، ص ينظر : حم -  302
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، وذلك يف جرائم  املشرع اإلسالمي يف سياسة التجرمي والعقاب مسلكني : األول هو حتديد اجلرائم مقرتنة بعقوبااوقد اتبع 
احلدود والقصاص ؛ واملسلك الثاين : وهو ذكر اجلرمية بصفة عامة ، ويرتك لويل األمر تقدير العقوبات على حسب األحوال 
واملناسبات ، ويقدر ويل األمر العقوبة أيضا تقديرا عاما ؛ ليعطي للقاضي سلطة تقديرية يف  حتقيق العدالة يف كل قضية مبا 

  . 303ال تقتضي تشديد العقاب أو ختفيفه ، وهو ما يعرف جبرائم التعزيريالبسها من أحو 
نصوص الشريعة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي والقواعد املستنبطة منها هي مصدر التشريع ، فإن املساس مبصادر وما دامت 

عن الفساد يف األرض عموما وهي كثرية وقد  املياه يعد جرمية من جرائم التعزير ، ويفهم ذلك من خالل اآليات الكرمية اليت تنهى
مرت بنا يف مواضع سابقة من هذا البحث ، وكذلك األحاديث النبوية اليت تنهى عن اإلسراف يف املياه ولو كان يف أمر مشروع  

  كالعبادة ، وتنهى عن التبول والتربز يف موارد املياه .
تبار ، والتعدي عليها يعد من جرائم التعزير ، فإن الفقيه ميلك وملا كانت محاية البيئة يف الشريعة اإلسالمية حمل اع

استنباط األحكام الالزمة للعناية بالبيئة ، واحلد من املشاكل اليت تعانيها ، واحلاكم أو من له سلطة إصدار القوانني يستطيع وضع 
  .304ذلك مصادر املياه  سياسة جزائية رادعة تناسب حجم اجلرائم املرتكبة يف حق البيئة وعناصرها مبا يف

   الركن المادي لجريمة المساس بمصادر المياه. 2.1.2.2 
يعرب الركن املادي عن وجود اجلرمية يف العامل احلسي ، وهو اجلانب الظاهر منها ، وقد عرف الفقهاء اجلرمية بتعريفات منها أا : " 

، أو ترك فعل مأمور به معاقب إتيان فعل حمرم معاقب على فعله" ، وأا 305حمظورات شرعية زجر اهللا تعاىل عنها حبد أو تعزير" 
  306على تركه " 

ويفهم مما تقدم أن الركن املادي للجرمية من ناحية الفقه اإلسالمي هو كل سلوك حمظور شرعا ينتج عنه املساس أو اإلضرار 
  . 307مبصلحة حممية شرعا 

عنه مادام مسترتا يف ضمري صاحبه ، ومل يكن له وجود خارجي ، قال  والشريعة اإلسالمية التعاقب عن النيات ، فالفعل العقاب
   308: " إن اهللا جتاوز يل عن أميت ما وسوست به صدورها ، مامل تعمل أو تكلم "  -عليه وسلم صلى اهللا –

و ما ينطبق على ، وه309السببية  والركن املادي يتكون من ثالثة عناصر هي : السلوك اإلجرامي ؛ والنتيجة اإلجرامية ؛ وعالقة
  جرمية املساس مبصادر املياه  ، وبيان ذلك على النحو التايل : 

                                                        

   . 136سابق ، ص رجع مينظر : حممد أبوزهرة .  -  303

  . 70حممد. املرجع السابق ، ص  ،  بن زعميةاينظر :  -  304
األحكام السلطانية ،دار ابن  )   ، 1989ه =  1409 ، ه) 450(ت أبو احلسن علي  بن حممد بن حبيب . ، ينظر : املاوردي  -  305

  . 285تيبة ، الكويت ،  ص ق
  .  20سابق ، ص . مرجع حممد،  ينظر : أبوزهرة  -  306
  . 56نورالدين . املرجع السابق ، ص ،  ينظر : محشة  -  307
مكتبة فهد ،صحيح البخاري مع فتح الباري البن حجر ، الطبعة األوىل  ،  م 2001ه =  1421، أبوعبداهللا حممد بن إمساعيل ،البخاري  -  308

، ص  5، ج  2451، كتاب : العتق ، باب : اخلطأ والنسيان يف العتاق والطالق ، احلديث : طنية ، الرياض ، حتقيق: عبد القادر شيبة احلمد الو 
190 .  

  . 57، ص  سابقرجع م. نورالدين ، ينظر : محشة   309
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  السلوك اإلجرامي   1.  2.  1.  2. 2

السلوك اإلجرامي هو نشاط اإلنسان بارتكاب فعل منهي عنه ، أوترك واجب مامور به ، وهو ما يعرف عند الفقهاء باجلناية ، 
 310النفس أو غريها " وهي " كل فعل حمظور يتضمن ضررا على 

والسلوك اإلجرامي يف جرائم املساس مبصادر املياه الخيتلف عن مفهوم السلوك اإلجرامي يف اجلرائم العامة ، واجلرائم البيئية 
311 .  

وال يتخذ السلوك اإلجرامي صورة واحدة ، وإمنا قد يكون سلوكا بارتكاب فعل إجيايب كالتبول يف مصدر من مصادر املياه سواء  
ن را أو بئرا وحنوها ، وهو بذلك خمالفة شرعية ألمر الشارع احلكيم ، ويقاس على ذلك كل سلوك يؤدي إىل اإلضرار بتلك كا

  املصادر .
وقد يكون السلوك اإلجرامي سلوكا سلبيا باالمتناع عن فعل يلزمه القيام به ، وميكن تصور ذلك كمن يشاهد صنبورا مفتوحا 

وميتنع عن إغالقه وهو قادر على ذلك ، وكذلك امتناع مالك حمطة البنزين عن صيانة خزانات احملطة اليت تتدفق منه املياه بغزارة 
  املياه  القريبة منها عن طريق رشح املشتقات النفطية ، حيث يعد ذلك خمالفة شرعية لقاعدة الضرر والضرار. تؤثر يف آبار

ه ، فإن السلوك السليب يستوي مع السلوك اإلجيايب يف درجة اخلطورة  ، وإن  ويف جرائم البيئة وخباصة جرائم املساس مبصادر امليا
  . 312كان األمر يف احلالة العامة على خالف ذلك حيث يكون السلوك السليب  أقل درجة يف اخلطورة من السلوك اإلجيايب  

عه ، ولكن اخلالف بني الفقهاء كان بشأن وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الفقه اإلسالمي يؤيد بوجه عام مسؤولية املمتنع عن امتنا
العقوبة ، هل يعاقب املمتنع قصاصا أو يعاقب تعزيرا ؟ ، وأساس هذا اخلالف هو هل يعد املمتنع مسؤوال عن النتيجة اإلجرامية 

  اليت أعقبت امتناعه ، أو تكون مسؤوليته مقتصرة على امتناعه فقط ؟ .
  اجتاهني :  ىلإبناء على ذلك انقسم الفقهاء املسلمون 

االجتاه األول : يرى عقاب املمتنع تعزيرا ، حيث إن مسؤوليته تكون عن امتناعه فقط ، واستند  أصحاب هذا االجتاه يف رأيهم 
هذا على أن املسؤولية عن اجلرمية اليت تفرتض نتيجة إجرامية معينة ، تقتضي مباشرا مبعىن تنفيذها أو التسبب فيها ، واملمتنع عن 

  معني مل يباشر اجلرمية ومل يتسبب فيها ، وذلك يقتضي عدم وجود عالقة السببية بني امتناعه والنتيجة .فعل 
واالجتاه الثاين يف الفقه  اإلسالمي : يرى إقرار مسؤولية املمتنع عن النتيجة اليت ترتتب على امتناعه ، ويعاقب عنها قصاصا ، كما 

ستند أصحاب هذا االجتاه يف رأيهم إىل أن تسبب االمتناع يف النتيجة متحقق الشك يف لو كان قد أحدثها بسلوكه اإلجيايب ، وا
  ذلك ولو كان بطريق غري مباشر ، والفرق يف املسؤولية بني السببية املباشرة وغري املباشرة .

رض على كل شخص أن يضاف إىل ذلك أن االمتناع غري مشروع ؛ ألن املمتنع بامتناعه يكون قد خالف واجبا شرعيا عاما يف 
: " من كان له فضل  -صلى اهللا عليه وسلم  –، امتثاال لقول الرسول 313يقدم العون لكل من يتهدده ضرر يف حق من حقوقه 
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  . 314ظهر فليعد به على من الظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من الزاد له " 
ي يوفر احلماية الكاملة ملصادر املياه من املساس ا ، ألا من أهم املصادر ونعتقد أن ترجيح رأي أصحاب االجتاه الثاين هو الذ

  الطبيعية ، والتهاون يف محايتها جيلب للعامل كوارث هو يف غىن عنها .
  النتيجة اإلجرامية   2.  2. 1.  2. 2

، 315ر مرتتب على السلوك اإلجراميالنتيجة اإلجرامية بصفة عامة يف كل اجلرائم هي كل تغيري حيدث يف العامل اخلارجي كأث
ولكن يف إطار اجلرائم البيئية ومنها جرائم املساس مبصادر املياه ،وانطالقا من أن اجلرمية البيئية هي تلك السلوكيات اليت تؤدي إىل 

القانونيني بالنتيجة تعريض البيئة بوجه عام إىل ضرر حمتمل ، ميكن القول إن النتيجة اإلجرامية قد تكون ضررا حمققا ، وتسمى عند 
  . 316الضارة  ، وقد تكون خطرا يهدد حبصول ضرر معني ، وتسمى عند القانونيني بالنتيجة اخلطرة  

ويظهر من أحكام الشريعة اإلسالمية ، أا تعاقب عن املساس بالبيئة مبجرد ارتكاب الفعل احملرم بغض النظر عن حتقق النتيجة 
شئ من شأنه أن يؤدي إىل تلويث مصادر املياه مثال هو فعل حمرم ومعاقب عنه ، حتقق  الضارة أو عدم حتققها ، فإلقاء أي

، وذلك يف اآلية : " ظهر  317التلوث أو مل يتحقق ، وهو ما عرب عنه القرآن الكرمي بلفظ الفساد الذي يشمل التلوث وغريه
  . 318هم يرجعون " الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعل

وهذا املوقف من الشريعة اإلسالمية يتفق أيضا مع طبيعة جرائم التلوث البيئي اليت جتعل املسؤولية اجلنائية عنها ال تتوقف على 
حتقق نتيجة معينة بل تقوم حىت يف حالة السلوك ارد عندما يكون من شأنه تعريض املصلحة احملمية جنائيا للخطر ، وكذلك 

الشريعة اإلسالمية مع احلاالت اليت ترتاخى فيها النتيجة ، فتحدث يف مكان أو زمان خمتلفني عن مكان أوزمان وقوع  يتفق حكم
السلوك ، وهذه الصورة تعرف عند القانونيني بالنتيجة املرتاخية ، فقد حيصل السلوك اإلجرامي  يف دولة وتظهر آثار التلوث يف 

اهرا يف األار املشرتكة ، والبحار واحمليطات ، وقد حيصل السلوك اإلجرامي يف زمن دولة أخرى وهو أمر ميكن مالحظته ظ
والتظهر األضرار فورا بل يرتاخى ظهورها مدة من الزمن قد تكون طويلة ، وذلك بسبب الطبيعة االستثنائية لبعض صور التلوث  

  . 319كالتلوث اإلشعاعي والتلوث الكيميائي 
  رامي والنتيجة الضارة لسببية بين السلوك اإلجعالقة ا  3.  2.  1.  2. 2

عالقة السببية صلة بني ظاهرتني ماديتني مها : الفعل والنتيجة ، ودورها بيان ما كان للسلوك اإلجرامي من نصيب يف إحداث 
  . 320النتيجة 
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ئية حلل مشكالت عالقة السببية يف والفقه اإلسالمي مل يصغ نظرية عامة حتدد معيار عالقة السببية ، وإمنا صاغ الفقهاء قواعد جز 
اجلرائم املتنوعة ، وهذا األمر جعل الدكتور حممود جنيب حسين وهو من فقهاء القانون اجلنائي العرب املعاصرين من مصر  يقول : 

األقسط اليت يقرر أا األدىن إىل املنطق ، و  321" من حق الباحث يف الفقه اجلنائي اإلسالمي أن يرجح إحدى نظريات السببية
فيما تؤدي إليه من نتائج ، وال حرج عليه يف ذلك ، إذ ال جمال ألن ينسب إليه اخلروج مبا يقول على أصل من أصول الشريعة 

  . 322اإلسالمية " 
ومسألة توافر عالقة السببية التثري أية صعوبات يف احلاالت اليت اليسهم فيها مع نشاط اجلاين أي عوامل أخرى يف وقوع النتيجة 

، وهي عوامل قد يكون لعوامل ، وتتداخل مع سلوك اجلاينعاقب عنها ، ولكن مشكلة حتديد عالقة السببية تثور عندما تتعدد اامل
  323مصدرها شخص آخر ، وقد يكون مصدرها الطبيعة  ، وقد تكون سابقة على سلوك اجلاين أو مصاحبة له أو الحقة عليه 

ع للمبادئ السابقة املقررة للجرائم بصفة عامة ، فالسلوك الذي ميثل اعتداء على مصادر وجرائم املساس بالبيئة ومصادر املياه ختض
املياه بوصفها عنصرا من عناصر البيئة ، إذا نتج عنه نتيجة إجرامية ضارة فإن الرابطة السببية تستخلص من خالل إثبات العالقة 

تحققة فعال ، هذا بالنسبة جلرائم الضرر اليت تتحقق فيها النتيجة فورا ، املنطقية املوجودة بني السلوك اإلجرامي والنتيجة املادية امل
ولكن استخالص رابطة السببية  يكون صعبا يف جرائم اخلطر وهي اليت يكون فيها السلوك مهددا باخلطر املصاحل البيئية ، وكذلك 

وقوعها يكون بعد مدة من الزمن أو يف مكان آخر غري األمر بالنسبة جلرائم الضرر اليت حتدث فيها النتيجة على حنو مرتاخ مبعىن 
مكان النشاط ، وقد اقرتح بعض الباحثني يف الفقه اجلنائي اإلسالمي حال هلاتني املشكلتني ، نعتقد أنه قابل للتطبيق داخليا ، 

  ولكن املشكلة على املستوى الدويل حتتاج إىل تأطري أكرب ، واحلل املقرتح هو كاآليت : 
للفارق الزمين بني السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية ، حياسب اجلاين على ما حتقق من نتائج من دون انتظار حتقق بقية بالنسبة 

  النتائج األخرى ، ويعاقب بعقوبة أشد يف حالة حتققها ، وذلك من أجل احملافظة على البيئة .
نتائج اإلجرامية ، مادامت ستكون خالل مدة زمنية قصرية ومعقولة وبالنسبة للفارق املكاين ، ال يعاقب اجلاين حىت تنكشف كل ال

324 .  
وتقتضي صعوبة إثبات عالقة السببية أحيانا االستعانة باخلرباء يف جمال البيئة ، لتحديد العالقة بني الفعل أو السلوك اإلجرامي 

نسبة للبيئة ، وذلك جائز شرعا وقد ذكر القرآن الكرمي والنتيجة يف جرائم الضرر ، وتقدير املخاطر اليت حيملها السلوك اإلجرامي بال
  . 325ذلك يف اآلية : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " 

مل تكتمل عناصر املسؤولية اجلنائية ، ومل ميكن نسبة اجلرمية إىل ,فإذا انتفت عالقة السببية بني السلوك اإلجرامي والنتيجة املادية 
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  .  326صاحب السلوك 
  وي لجريمة المساس بمصادر البيئةالركن األدبي أو المعن . 3.1.2.2

الركن املعنوي هو القصد اجلنائي يف الفقه اجلنائي احلديث  ، وقد عرف الفقهاء املسلمون القصد اجلنائي من خالل حديثهم عن 
الفعل احملرم أو االمتناع عن الفعل مصطلحي العصيان وقصد العصيان ، وفرقوا بينهما بأن العصيان هو فعل املعصية مبعىن إتيان 

الواجب من دون أن يقصد الفاعل العصيان كمن يلقي حجرا من نافذة ليتخلص منه فيصيب به مارا يف الشارع ، والعصيان 
  عنصر ضروري جيب توافره يف كل اجلرائم عمدية أو غريعمدية .

بأن الفعل أو الرتك حمرم ، وقصد العصيان هو املعروف بالقصد وقصد العصيان هو اجتاه نية الفاعل إىل الفعل أو الرتك مع علمه 
  اجلنائي ، وهو أمر الزم يف اجلرائم العمدية فقط.

وهذا التمييز بني العصيان وقصد العصيان عند الفقهاء املسلمني يقابله عند رجال القانون الوضعي ، التمييز بني اإلرادة والقصد ، 
  . 327فعل احملرم أو تركه ماديا ، والقصد هو تعمد النتيجة املرتتبة على الفعل املادي  حيث إن اإلرادة عندهم هي تعمد ال

وقد احتوى الفقه اإلسالمي على األحكام العامة للجرائم ، ومن تلك األحكام ما يتعلق بالقصد اجلنائي ، ولو طبقنا هذه 
ة اإلسراف يف املياه يكفي فيه القصد اجلنائي العام أي العصيان األحكام على اجلرائم املاسة مبصادر املياه فإن الركن املعنوي يف جرمي

مبعىن أن يتوافر لدى اجلاين العلم بأن ما يفعله يعد فعال حمرما ، وأن تتجه إرادته لتحقيق هذا الفعل احملرم ، وهو اإلسراف ، 
و ميكن القول إن احلكم نفسه ينطبق   328واليشرتط القصد اجلنائي اخلاص أوقصد العصيان الذي هو التعدي ، وقصد النتيجة 

على جرمية تلويث مصادر املياه فمجرد ارتكاب اجلاين فعل التلويث ، وهو يعلم أن فعله حمرم يعد قد توافر يف حقه القصد اجلنائي 
  املطلوب ،هو القصد اجلنائي العام . 

حترم هذا الفعل ، ويكفي يف العلم بالتحرمي أن يكون  واألصل العام أن اجلاين اليعاقب على فعله إال إذا كان عاملا بأن الشريعة
حصوله ممكنا ، لذلك مىت بلغ اإلنسان عاقال ، وكان ميسرا له أن يعلم ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص املوجبة للتحرمي ، وإما 

: عدم ، وهلذا صاغ الفقهاء مبدأ مفاده مبسؤاله أهل الذكر اعترب عاملا باألفعال احملرمة ، وال يقبل  منه االعتذار باجلهل، وعدم العل
  . 329ألن اشرتاط حتقق العلم فعال يفتح الباب على مصراعيه لإلفالت من العقاب  ؛قبول العذر جبهل األحكام يف دار اإلسالم

  ولكن هل يعاقب اإلنسان عن ارتكابه خطأ ترتب عليه تلويث مصادر املياه ؟
عله ، فالفاعل يف جرائم اخلطأ اليقصد الفعل واليريده ، وأحيانا أخرى يقصد فعال يقصد باخلطأ وقوع الشئ على غري إرادة فا

  . 330مباحا فيتولد من هذا الفعل جرمية ، ولكن الفاعل اليقصد ما تولد عن فعله 
، وقد أشار  واألصل يف الشريعة اإلسالمية أن املسؤولية اجلنائية التكون إال عن فعل متعمد ، حرمه الشارع ، وال تكون عن اخلطأ
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صلى  –، وقول الرسول  331القرآن الكرمي إىل ذلك يف اآلية :" وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم " 
، ولكن الشريعة اإلسالمية أجازت   332: " إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "  –اهللا عليه وسلم 

من األصل ، وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا االستثناء يف اآلية : " وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال العقاب عن اخلطأ استثناء 
، وبذلك يستوي املخطئ واملتعمد يف كون كل واحد  333خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله " 

ارع ، ولكنهما خيتلفان يف سبب مسؤوليتهما ، فسبب مسؤولية املتعمد أنه منهما مسؤوال جنائيا  ، كلما وقع منه فعل حيرمه الش
قصد عصيان أمر الشارع ، وتعمد إتيان ما حرمه ، أوترك ما أوجبه ، وسبب مسؤولية املخطئ أنه عصى الشارع عن تقصري وعدم 

  . 334تثبت ومل حيتط يف فعله 
املتولد من فعل آخر ؛ واخلطأ غري املتولد من فعل آخر ، ومييزون بينهما  وقد قسم الفقهاء املسلمون اخلطأ إىل نوعني مها : اخلطأ

أتاه الفاعل وهو يعتقد أنه  بأن اخلطأ املتولد هو كل فعل نشأ عن فعل آخر قبله سواء كان فعال غري مشروع أو فعال مباحا أو فعال
من ذلك أن اخلطأ املتولد قد يكون مباشرا ؛ وقد  ، حيث يستخلصهو ما مل يكن ناشئا عن فعل سبقه ، واخلطأ غري املتولدمباح

فعل يعتقد أنه مباح أو عن فعل غري  يكون غري مباشر أي بالتسبب ، واخلطأ املتولد املباشر قد يكون ناشئا عن فعل مباح أو عن
  . 335ل غري مشروع مشروع ، اخلطأ املتولد غري املباشر نوعان مها : اخلطأ املتولد من فعل مباح ؛ واخلطأ املتولد عن فع

  : در املياه يكون باألمثلة التاليةوتفصيل الصور السابقة من اخلطأ يف إطار جرائم املساس مبصا
فمثال اخلطأ املباشر املتولد عن فعل غري مشروع هو كأن يلقي الفاعل مواد كيماوية حارقة حنو إنسان معني واقف على شاطئ 

صيب املاء بالتلوث ، وتقتل األمساك املوجودة بالبحرية ، ومثال اخلطأ املباشر املتولد عن حبرية  يقصد قتله ، فتخطئه هذه املواد وت
، وال يستخدمها أحد ، فيتضح بعد اجلرمية الصحراء معتقدا أن البئر مهجورة فعل مباح هو كأن يلقي شخص مواد سامة يف بئر يف

كن القول إن هذا املثال يعرب أيضا عن صورة اخلطأ املباشر املتولد أا املصدر األساسي لشرب قبيلة من قبائل البدو الرحل ، ومي
عن فعل يعتقد أنه مباح ، ومثال اخلطأ غري املباشر املتولد عن فعل غري مشروع هو كأن يلقي شخص مواد كيماوية يف جمرى مائي 

عل ، وميكن التمثيل للخطأ غري املباشر املتولد عن ليقتل أية كمية من األمساك املوجودة يف ارى املائي فيقتل عددا كبريا منها بالف
فعل مباح مبن ينشئ مصنعا برتخيص من اجلهات املختصة ، ولكنه اليتخذ اإلجراءات الكفيلة مبنع تلوث مصادر املياه القريبة من 

فوق جسر على ر ، فينحرف مصنعه ، ومثال اخلطأ غري املتولد هو كأن يقود شخص سيارته  احململة بأنابيب مملوءة بغاز البوتان 
  . 336بسيارته من فوق اجلسر فيسقط يف النهر ، فتنفجر أنابيب الغاز ويتلوث النهر ومتوت األمساك املوجودة يف النهر 

  

                                                        

  . 5األحزاب :  -  331
، احلديث :  طالق املكره والناسي 16، باب :  الطالق 10سابق ، كتاب : رجع م ، يينأبوعبداهللا حممد بن يزيد القزو ، ابن ماجة  -  332

  . 659، ص  1، ج  2045
  . 92النساء :  -  333
  . 433،  432، ص  1، ج  سابقمرجع ، .عبدالقادر ، ينظر : عودة  -  334
  . 122،  121، ص سابق رجع م. نورالدين ، ينظر : محشة  -  335

  . 125 – 122، ص سابق رجع م. نورالدين ، ينظر : محشة  -  336
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  جنائية عن المساس بمصادر المياه مسؤولية الشخص المعنوي ال . 2.2.2

اجلنائية ؛ والسبب يف ذلك هو عدم طرح مثل هذه الفكرة يف  مل يبحث الفقهاء املسلمون القدامى فكرة مسؤولية الشخص املعنوي
  زمام لبساطة احلياة ، وعدم ظهور الكيانات واملؤسسات اليت طغت على احلياة حديثا ، وبشكل أصبح تأثريه يف البيئة واضحا .

، وانقسموا بناء على ذلك على سالميية من خالل قواعد الفقه اإلولكن الفقهاء املسلمون املعاصرون تناولوا هذا النوع من املسؤول
 شخصا ، حيث اعترب الفقهاء بيت املال جهة مبعىنعرف الشخص االعتباري أو املعنوي اجتاهني: اجتاه يرى أن الفقه اإلسالمي قد

فيها ،  ، واعرتفوا هلذه اجلهات بأهلية متلك األموال والتصرفواملستشفيات وغريها، وكذلك املدارس معنويا، والوقف جهة أيضا
ولكنهم رأوا أن مساءلة الشخص املعنوي جنائيا فكرة غري مقبولة لسبب بسيط وهو أن أساس املسؤولية اجلنائية يف الفقه 
اإلسالمي هو اإلدراك واالختيار ، وكالمها منعدم يف الشخص املعنوي فهو فكرة ومهية ، ولكنهم قالوا ميكن عقاب الشخص 

، وكذلك جتوز طبقا ألحكام الشريعة بيعته ، مثل عقوبة احلل؛ واهلدم؛ واإلزالة؛ واملصادرةمع ط املعنوي  بالعقوبات اليت تتالءم
اإلسالمية فرض قيود على الشخص املعنوي من مؤسسات وشركات وحنوها دف احلد من نشاطاا الضارة بالبيئة محاية 

  . 337للمصلحة العامة اليت متثل مصلحة اجلماعة 
رى أن الفقه اإلسالمي مل يعرف وجود الشخص املعنوي ؛ ألن املسؤولية اجلنائية يف اإلسالم ال ميكن حتققها أما االجتاه الثاين ي

على أساس افرتاض وجود اإلرادة للشخص املعنوي ، وأن الفقهاء قد عرفوا فكرة أخرى هي ختصيص الذمة وهي يف نظرهم فكرة  
  عرتاف ا مبدأ شخصية املسؤولية اجلنائية يف اال اجلنائي .كافية ، وتغين عن اصطناع شخصية ومهية ، قد يهدد اال

واملقارنة بني االجتاهني السابقني يف الفقه اإلسالمي املعاصر تظهر التقارب بني االجتاهني يف استحداث لون جديد من املسؤولية 
تسميته بفكرة براءة الذمة هلؤالء على غرار مسؤولية الصغار محاية للمجتمع من اإلضرار مبصاحله ، وهو ما اصطلح على 

  . 338األشخاص يف حالة األضرار الناجتة من نشاطاا املختلفة ، وخباصة إذا تعلقت تلك األضرار بأحد عناصر البيئة الطبيعية 
تقبل إخضاعها للعقوبات اجلسمانية اليت ميكن تطبيقها على الشخص  وخالصة ما تقدم أن فكرة الشخص املعنوي وإن كانت ال

الطبيعي وهو اإلنسان ، فإن الشخص املعنوي يعد مسؤوال عن نشاطاته يف حدود ما حتتمله الفكرة من عقوبات تتالءم مع 
يرتتب عليها من أضرار أو خماطر بيئية   طبيعتها ، فالشركات واملصانع واملؤسسات عامة كانت أو خاصة مسؤولة عن نشاطاا وما

  كتلوث مصادر املياه . 
  دم مساءلة الشخص املعنوي جنائيا دون املساءلة اجلنائية ملمثليه عن أفعاهلم الشخصية . حيول ع وال  

  مدنية عن المساس بمصادر المياه المسؤولية ال. 3.2

   339املسؤولية املدنية هي املسؤولية عن الفعل غري املشروع ، وتسمى أيضا باملسؤولية التقصريية
النامجة عن الفعل غري املشروع ، حيث يعد التعويض  من أهم اجلزاءات غري اجلنائية ،  تعويض األضرار منضيتوهي نوع من اجلزاء 

                                                        

  . 394،  393، ص  1، ج  سابقمرجع ، .عبدالقادر ، ينظر : عودة  -  337

  . 160، ص سابق رجع م. نورالدين ، ينظر : محشة  -  338
 =، نسخة مصورة منشورة على املوقع : 611، ص  1الوسيط يف شرح القانون املدين ،ج  ، عبدالرزاق ،  ينظر : السنهوري  -  339
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  340من أجل ضمان محاية كافية للبيئة مبا يف ذلك مصادر املياه 
ولقد وجدت أحكام املسؤولية املدنية يف الفقه اإلسالمي من خالل أحكام الضمان اليت تناوهلا الفقهاء يف مؤلفام ؛ لذلك ميكن 

  ، فما الضمان ؟ وما أحكامه يف الفقه اإلسالمي ؟   341املدنية على فكرة الضمان ؤوليةسامللقول إن الفقه اإلسالمي أسس ا
  .  أساس الضمان في الفقه اإلسالمي1.3.2

ذمة لقد استعمل الفقهاء مصطلح الضمان يف معان مخسة ، فاستعمله املالكية والشافعية واحلنابلة مبعىن الكفالة ، وهي ضم 
؛ وقد 342الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق ؛ واستعمله فقهاء احلنفية مبعىن االلتزام بتعويض مايل عن ضرر الغري 

بأنه : إعطاء مثل الشئ إن كان من املثليات ، وقيمة الشئ  416أخذت جملة األحكام هذا املعىن حيث عرفت الضمان يف املادة 
؛ واستعمله بعض الفقهاء مبعىن االلتزام مبعىن أعم وهو موجب الغرم مطلقا عمله بعض الفقهاءواست 343إن كان من القيميات 

  . 344بأداء البدل يف معاوضة مالية ؛ واستعمله كثري من الفقهاء مبعىن االلتزام بالقيام بعمل 
  . استعمله احلنفية وهو املعىن الذيوما يعنينا من املعاين السابقة هو االلتزام بتعويض مايل عن ضرر الغري ، 

، قال  345:" قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم" الضمان يف اآليةمشروعية فقد أشار القرآن الكرمي إىل 
، وكذلك قررت الشريعة اإلسالمية مبدأ التضمني حفاظا على 346ابن كثري وهو أحد املفسرين : هذا من باب الضمان والكفالة 

، وقد أشارت إىل ذلك اآلية : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 347وال واألنفس ، وجربا للضرر ، وردعا للمعتدين حرمة األم
  .  349 ،واآلية :﴿ وجزاء سيئة  مثلها ﴾ 348مبثل ما اعتدى عليكم " 

ل : " أهدت بعض حيث قا –رضي اهللا عنه  –وكذلك أشارت األحاديث النبوية إىل الضمان ، ومن تلك األحاديث مارواه أنس 
صلى اهللا عليه  –صلى اهللا عليه وسلم طعاما يف قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها ، فأتلفت ما فيها ، فقال  –أزواج النيب 

                                                        

  . 171، ص  سابقمرجع ،  حممد ابن زعمية ،ينظر :  -  340
 ، صوق ، جامعة الشرق األوسط املسؤولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة  ، كلية احلق،   م 2012،  وليد عايد عوض،  ينظر: الرشيدي  -  341

60 .  
دار القلم  ،  ،   الطبعة األوىل معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ، ،   م 2008ه =  1429 ،نزيه ، ينظر : محاد  -  342

   . 292،  291دمشق ، ص 

،  امل الكتب ، الرياض طبعة خاصة   ، دار عدرر احلكام شرح جملة األحكام ، م   ،  2003هجرية =  1423 ، علي،  ينظر : حيدر  -  343
  . 448، ص  1ج 

  .  292املرجع السابق ، ص ،  نزيه ، ينظر : محاد  -  344
  .  72يوسف :  -  345
، ج  دار القرآن الكرمي ، بريوت ،   الطبعة السابعة  خمتصر تفسري ابن كثري ،،    م  1981ه =  1402 حممد علي،،  ينظر : الصابوين  -   346

  . 257، ص  2
اإلمام حممد بن  منشورات جامعة، نظرية الضمان الشخصي ( الكفالة )  ،  م 1991ه =  1411،  حممد بن إبراهيم،  : املوسى ينظر  -  347

  . 29، ص  1، ج  سعود اإلسالمية 
  . 194البقرة :  -  348
  .  40الشورى :  -  349
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: " الزعيم غارم ، والدين مقضي "  -صلى اهللا عليه وسلم  –، وقال  النيب  350: طعام بطعام ، وإناء بإناء "  -وسلم 
  –إال حبقها  –: " ... فإن اهللا قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم  -هللا عليه وسلم صلى ا –، وقال النيب  351

، وحترمي الدماء واألموال واألعراض يوجب الضمان على من  352كحرمة يومكم هذا ، يف بلدكم هذا ، يف شهركم هذا ..." 
:  -صلى اهللا عليه وسلم  –الضمان قول النيب ، ومن األحاديث اليت تعد قاعدة أساسية يف وجوب  353اعتدى على شئ منها 
  .  354" ال ضرر وال ضرار " 

أما اإلمجاع فقد أمجع الفقهاء على مشروعية الضمان بصفة عامة ، مراعاة للمعىن اإلمجايل ملا تقدم بيانه من اآليات القرآنية الكرمية 
  355واألحاديث النبوية 

ة حلفظ األنفس واألموال ملا فيه من زجر للمعتدين ، وجرب للمتضررين ، أما من جهة العقل فالضمان مشروع يف أصله كوسيل
فالعدالة تقتضي أن من أتلف منفعة عني مملوكة لغريه ، أو استهلك ماال لغريه من دون إذن شرعي وجب عليه أن يعوض صاحب 

و كثرة التعدي على غريهم ؛ ألم يعلمون يف العني ، وأن يرد املال أو مثله أو قيمته ، وألن يف عدم إجياب الضمان دافعا للناس حن
  .  356هذه احلالة أم آمنون من املطالبة برد الشئ املتلف 

   شروط الضمان أو التعويض. 2.3.2
باعتبار أن مصطلح املسؤولية حديث مل يكن معهودا يف كتب الفقه ، وإمنا املعهود عند الفقهاء هو مصطلح الضمان ، يالحظ 

باحثني املعاصرين يف الفقه اإلسالمي اختالفهم يف شروط الضمان أو التعويض فمنهم من جعل الضمان من خالل كتابات ال
، ومنهم من جعله مشروطا بشروط  357مشروط فقط بوجود الضرر وهو ما يعرف بالنظرية املوضوعية للمسؤولية املدنية ، 

لتتحقق املسؤولية املدنية وجيب التعويض توافر ثالثة أركان أو املسؤولية املدنية وفق النظرية الشخصية التقليدية ، واليت تشرتط 
وتفصيل ذلك على النحو  358شروط هي : وجود التعدي ؛ وحصول الضرر ؛ ووجود عالقة السببية بني التعدي والضرر 

                                                        

 13، كتاب : الرياض مكتبة املعارف  ، ،    عة األوىل ، سنن الرتمذي ، الطب  ه )  279حممد بن عيسى بن سورة . ( ت ،  الرتمذي  -  350
  .  320، ص  1359ما جاء فيمن يكسر له الشئ ، احلديث :  23األحكام ، باب : 

، ص 2، ج  2405الكفالة ، احلديث :  9الصدقات ، باب :  15سابق ، كتاب : . مرجع أبوعبداهللا حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجة  -  351
804   .  

سابق ، كتاب :  احلدود ، باب : ظهر اري مع فتح البارئ ، ابن حجر ، مرجع أبوعبداهللا حممد بن إمساعيل . صحيح البخ،  البخاري  -   352
  .  87، ص  12، ج  6548املؤمن محى ، احلديث : 

  . 30، ص  1ينظر : حممد بن إبراهيم املوسى . املرجع السابق ، ج  -  353
  من البحث .      8ص   سبق ختريج احلديث تنظر -  354

  . 31، ص  1سابق ، ج ظر : حممد بن إبراهيم املوسى . مرجع ين -  355
القواعد والضوابط الفقهية يف نظرية الضمان ، قسم الفقه وأصوله ، كلية الدراسات  ،  م 2006،  إدريس صاحل، ينظر : الشيخ فقيه  -  356

  . 51العليا ، اجلامعة األردنية ،  ص 
  . 60املرجع السابق ، ص  ، وليد عايد عوض،  ، وينظر : الرشيدي  173سابق ، ص مرجع  ، حممدابن زعمية ، ينظر :  -  357
منشورات جامعة  ،  النظريات الفقهية ، الطبعة الثالثة ،   م 1997م ،  1996ه =  1417ه ،  1416 ، فتحي ، الدريين ينظر : -   358
سابق ، مرجع ،  حممد بن إبراهيم ،  ، وينظر : املوسى  56، املرجع السابق ، ص  إدريس صاحل ،، وينظر أيضا :  الشيخ فقيه  204، ص  دمشق
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  التايل :
  وجود التعدي   1. 2.  3.  2

التعدي مبعىن جماوزة الشخص احلد املأذون له يف حقه ، وقيامه استعمل الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة مصطلح 
، والتعدي يشمل االعتداء على النفس وما دوا ، ويتناول االعتداء على مال الغري بطريق الغصب  359بالتعدي على غريه 

  . 360أواالستهالك أو اإلتالف باملباشرة أو التسبيب 
س أنه واقعة مادية حمضة ، يرتتب عليها وجوب تعويض املتضرر ، وكذلك ال ويتعامل الفقهاء املسلمون مع التعدي على أسا

خيتلف حكم الضمان بالتعدي سواء كان السلوك إجيابيا مثل اإلغراق أو اإلحراق أو اإلتالف أو كان السلوك سلبيا مبعىن االمتناع 
لديه ومل مينعه وهو قادر على ذلك ضمن املال ،  عن القيام بفعل توجبه قواعد الشريعة اإلسالمية فمن رأى إنسانا يسرق وديعة 

والفرق يف التعدي أن يكون قد حصل باملباشرة أو بالتسبب ، وغاية ما يف األمر أن معيار التعدي هو مااعتاده الناس وتعارفوا 
السلوك موافقا لسلوك الناس عليه يف حيام ، فإذا كان سلوك اإلنسان خمالفا للسلوك املعتاد عند الناس كان تعديا ، أما إذا كان 

  361مل يكن تعديا 
وبتطبيق ذلك املعىن على املساس مبصادر املياه يكون التعدي عليها بوصفها ماال ، والتعدي عليها يكون بفعل يرتتب عليه 

  استنزافها أو تلويثها على النحو الذي سبق بيانه يف املسؤولية اجلنائية .
حاالت معينة اليعد فيها متعديا ، وهي حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو املال أوالعرض ؛  وقد استثىن الفقهاء من قاعدة التعدي

وحالة الضرورة ؛ وحالة تنفيذ أوامر ذي الوالية اخلاصة كاألب والوصي ، أو العامة كوالية رئيس الدولة والوزراء ومديري اإلدارت 
  .362العامة 

  حصول الضرر.  2. 2.  3.  2

، فال   363فظ الضرر مبعىن إحلاق مفسدة بالغري مطلقا ، سواء كانت يف األموال أو احلقوق أو األشخاص يستعمل الفقهاء ل
جيب الضمان إال إذا وجد الضرر فعال ، فإذا مل يكن هناك ضرر فال جتوز املطالبة بالتعويض ، والضرر ولو كان يسريا يكفي 

  . 364للضمان 
 املفهوم العام للضرر ، وهو الذي يصيب اإلنسان يف نفسه أو ماله أو شئ عزيز والذي يهمنا هو الضرر البيئي ، وهو يدخل يف

، والبيئة تعد ماال بالنسبة لإلنسان ، وخباصة مصادر املياه ، فإن مل تكن ماال فهي شئ مهم بالنسبة إليه ميكن تقوميه 365عليه 
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  باملال .
ويأخذ السلوك الذي يعد ضررا صورا متعددة يف الشريعة ويسمى الضرر الذي يصيب عناصر البيئة عموما بالضرر البيئي ، 

اإلسالمية ، فقد يكون السلوك حمرما يف الشريعة اإلسالمية أصال ، وقد يكون مشروعا وجائزا يف أصله ولكن اعرتاه وصف الضرر 
يت تكون حقا مشرتكا بني من جهة فاعله ، ويكون ذلك بأن يستعمل الرخصة بوجه يضر ا غريه ، ويقصد بالرخصة هنا املنافع ال

أن طريقة االستعمال  الناس كاملاء ، وقد يستعمل الفاعل حقه مع جماوزة حدوده املرسومة له ، وقد يستعمل حقه يف حدوده غري
مل يكن فيه ضرر على صاحب احلق ، أو أن النفع الذي حيققه  ءبشيتتضمن نوعا من التعسف الذي مينع الغري من االنتفاع 

  . 366يعرف بالتعسف يف استعمال احلق أو إساءة استعماله  ا يف مقابل الضرر الذي يلحقه بالغري ، وهو ماالفاعل بسيط
والضرر الذي ميثل مساسا مبصادر املياه قد يلحق مبصلحة أشخاص معينني فيكون من حق هؤالء املطالبة بالتعويض ، وقد يلحق 

مر الذي جيعل احلق يف املطالبة بالتعويض من حق أي فرد يف تلك الضرر مبصلحة اجلماعة بصفة عامة من دون حتديد ، األ
اجلماعة  عن طريق الدعوى اجلماعية ، وهي اليت تعرف يف الفقه اإلسالمي بدعوى احلسبة استنادا إىل مبدأ األمر باملعروف والنهي 

   367بيئة والدفاع عنهاعن املنكر ، ويظهر هنا دور مؤسسات الدولة ، واجلمعيات البيئية اليت تم بشؤون ال
  الضرر في المساس بمصادر المياه عالقة السببية بين التعدي و .  3.  2.  3.  2

يشرتط لوجوب الضمان  والتعويض عن الضرر احلاصل أن يكون الضرر ناجتا عن التعدي ، والبد من االرتباط بني الفعل الضار 
  368والضرر ارتباطا تاما كارتباط النتيجة بالسبب 

، 369عرب الفقهاء عن هذه العالقة باإلفضاء  بني التعدي والضرر قد تكون باملباشرة ، وقد تكون بالتسبب ، وقد العالقة
والتعدي أو اإلتالف باملباشرة هو إتالف الشئ بالذات ، ويقال ملن فعله فاعل مباشر ، والتعدي أو اإلتالف بالتسبب هو 

تلف شئ آخر على جري العادة ، ويقال لفاعله متسبب ، كما أن من التسبب لتلف شئ يعين إحداث أمر يف شئ يفضي إىل 
قطع حبل قنديل معلق يكون سببا مفضيا لسقوطه على األرض وانكساره ، ويكون حينئذ قد أتلف احلبل مباشرة ، وكسر القنديل 

  . 370تسببا 
يف ر أو حبر عن قصد وتعمد يعد صورة مباشرة  والتوجد أية مشكلة يف تصور اإلضرار مبصادر املياه باملباشرة ، فإلقاء مواد سامة

يف املساس ا ، و ميكن تصور اإلضرار مبصادر املياه بالتسبب كاصطدام سفينة بناقلة نفط ،وتكون السفينة هي السبب يف 
  احلادث ، ويرتتب على هذا االصطدام تلف أحد صهاريج النفط وتسرب النفط إىل مياه البحر .

د اليكون من واضحا وكذلك عالقة السببية بني التعدي والضرر، وعدم وضوح الضرر أو عالقة السببية ميثل ولكن الضرر البيئي ق

                                                        

   . 174ينظر : املرجع نفسه ، ص  -  366

، م   ، املنظور اإلسالمي لقضايا البيئة ، الطبعة االوىل ، جامعة نايف ، الرياض  2006ه =  1427،  حممد حممود ، ينظر : السرياين  -  367
  . 251ص 

  . 94املرجع السابق ، ص  ، سيد، ينظر : أمني  -  368
  .  64سابق ، ص . مرجع إدريس صاحل، فقيه  ينظر : الشيخ -  369
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  . 371عقبة يف سبيل حتقق املسؤولية املدنية ، لذلك قد حيتاج إىل خربة أهل االختصاص 
نتشار ، فعلى سبيل املثال رمي نفايات وقد يتجاوز الضرر حدود ما رمسه اجلاين أو توقعه ؛ ألن هذا الضرر البيئي يتميز بسرعة اال

على ضفاف ر يصيب مياه ذلك النهر بالتلوث فتتضرر منه حيتان ذلك النهر والنباتات اليت تكون على ضفافه ، ويصيب أيضا 
ية واحلركة اجلهة اليت يصب فيها النهر من البحر فينتقل التلوث إىل البحر وحيتانه ، وتتضرر املنطقة الساحلية واملناظر السياح

  .372التجارية ، وهلذه الطبيعة اخلاصة أثر يف فكرة التعويض عن الضرر البيئي 
  

  الخاتمة
  نعرض أهم النتائج اليت ميكننا استنتاجها على النحو التايل : بحثال ايف اية هذ

  مصادر املياه ما يلي : من النتائج اليت ميكن اإلشارة إليها يف اية دراسة نصوص الشريعة اإلسالمية املتعلقة حبماية
محاية مصادر املياه يف الشريعة اإلسالمية مطلب شرعي قبل أن تكون مطلبا قانونيا أو أخالقيا ، يشرتك يف حتمله األفراد  – 1

  .اخللق خلق اهللا والكون ملك اهللا املؤسسات واملنظمات والدول على حد سواء يف إطار مبدأ أنو واجلماعات ، 
يئت لتحقيق مصلحة اإلنسان وتوفري حاجاته صادر املياه باعتبارها عنصرا من عناصر البيئة املهمة قد هُ بناء على ذلك تعد م

فيجب عليه أن حيافظ عليها كما خلقت من خالل التعامل معها حبكمة وأال يفرط فيها ؛ ألا  ،وحاجات غريه من الكائنات 
  أمانة لديه .

قق االلتزام حتبين جنسه ومن بقية الكائنات ، و  عدم تعديه على حقوق غريه من ضمنتجانب آخر محايته ملصادر املياه  ومن
  الشرعي بقاعدة ال ضرر وال ضرار .

ومن مث خرق هذه احلماية واإلخالل ا يوقع اإلنسان يف اإلمث ومعصية اهللا من الناحية الدينية ، ويعرضه للمالحقة القانونية 
  من الناحية القضائية . واألخالقية ، وحتمله جوانب املسؤولية

فهي تشمل محاية مصادر املياه من الصراع ،أرى أنه ميكن وصف محاية  مصادر املياه يف الشريعة اإلسالمية باحلماية الكاملة  – 2
حوهلا ، ومنع أن تكون مصدر نزاع بني الناس ، وبني الدول واملؤسسات ، وهو ما عرفناه باسم محاية الرقبة ؛ ومحاية الرتشيد 

  وتتعلق بصيانة املياه يف ذاا ، واستمرار وجودها ؛ واحلماية من التلوث وتتعلق بوصف املياه الذي جيعلها صاحلة لالستعمال .
األصل يف مصادر املياه العامة أن تكون مملوكة ملكية مشرتكة بني الناس مجيعا ، وال يكون االستثناء من ذلك املبدأ إال  – 3

  نة كبذل جهد خاص يف استنباط املياه  .بشروط حمددة وضوابط معي
ميثل حترمي اإلسراف يف املياه يف الشريعة اإلسالمية محاية ملصادر املياه من االستنزاف ، ومن مث كل فعل أو تصرف يؤدي إىل  – 4

  اإلسراف فهو حمرم أيضا .
ه حمرما يف الشريعة اإلسالمية لدخوله يف مفهوم يعد التلوث من أخطر املشاكل اليت تواجهها مصادر املياه ، ويعد تلويث امليا  -5

الفساد املنهي عنه شرعا ؛ ألن الفساد املذكور يف القرآن الكرمي  مفهوم عام شامل يضم يف معناه كل أنواع اخلراب والتدمري هلذا 

                                                        

  . 175سابق ، ص حممد . مرجع ابن زعمية ، ينظر :  -  371
   . 176ينظر : حممد بن زعمية .  املرجع نفسه ، ص  -  372
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ون ذلك هم املفسدون واملخربون للبيئة واهللا مبا يف ذلك تلويث البيئة مبكوناا املائية واهلوائية والرتابية ، والذين يفعل، الكون وما فيه 
  .ال حيبهم وسيحاسبهم على أفعاهلم اليت تكون سببا يف اإلفساد وتلويث البيئة وإخراجها عن احلالة اليت خلقت عليها  
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  المواطن الليبي بالبيئة المحلية مستوى وعي

  خالد الفويرس، مفتاح العماري

  elfawairs@aee.gov.ly، ليبيا. مركز البحوث النووية تاجوراء/ طرابلس –مؤسسة الطاقة الذرية 

  الملخص
مشل  آلراءاستطالع إل إستبيان بالبيئة احمللية من خاللاملواطن اللييب  وعيمستوى ملعرفة  ولةحماة قر و هذه ال تعكس

أكثر وجاءت  % 67.3 ةنسببسكان املدن الفئات العمرية للمشاركني واملؤهل ومكان اإلقامة وغريه، مت تسجيل أكرب نسبة من 
ممن  % 42.6بنسبة  ةاجلامعي تمحلة املؤهالكانت من  أعلى نسبة مشاركةو %،  38.8سنة بنسبة  27 – 18بني فئة عمرية 

  .مشلهم اإلستبيان
  يف البيئة احمليطة فمن حيث معرفة أنواع التلوث السائد جداً، البيئة احمللية حمدودةحول املواطن اللييب  معلوماتالنتائج أن  بينت

أما أدراك %،  60.8التلوث اإلشعاعي بـحسب اآلراء هو % فيما كان األكثر خطورة  97.2كان من يعرف تلوث اهلواء 
أظهر التحليل اإلحصائي ارتباطاً معنوياً وثيقاً واملستوى التعليمي كما % يعرفوا   47.9 وجد أنطرق معاجلة التلوث ل املشاركني

لقى املشاركون ، ومن حيث املسؤولية عن تلوث البيئة احمللية أα 0.01 = عند مستوى داللة معنوية مبوضوع الدراسة للمشاركني
% وكان اإلرتباط معنوياً بني هذا احملور والفئات  44.7الدولة بنسبة ب اجلهة املسئولة %، وعلى 48.4على املواطن بنسبة  باللوم

  .α 0.01 = العمرية عند
يف الوقت الذي  ،قيتطب ممن مشلهم اإلستبيان وجودها دون%  70.5فيما يتعلق بالقوانني والتشريعات البيئية أكد ما نسبته أما 

إن تعامل جهات اإلختصاص مع  منهم % 59.9رأى  يف نفس الوقتالقوانني،  تلكعدم معرفتهم بوجود منهم %  23حدد 
 ة، وعن مدى املشاركغري مقبول%  37.3% أنه مقبول، و 47.5. وعن الوضع البيئي للبالد رأى متدين جداً املشاكل البيئية 

بأم ال منهم %  49.8بأن هلم دورًا إجيابيأ وأقر ما نسبته  من املشاركني % 48.4لبيئة بني بأعمال من شأا احملافظة على ا
أنه ضعيف وهنا طلب من من املشاركني %  83.9 حسب بالبيئة احمليطة ي املواطنعمال. ومن حيث وعثل هذه األيسامهون مب

% استخدام مجيع الوسائل املتاحة مثل  84.3ما نسبتهم ة رأى املشاركني إقرتاح وسيلة مناسبة لتثقيف املواطن من الناحية البيئي
املناهج التعليمية ووسائل اإلعالم بأنواعها واألعمال التطوعية والتدريب، وإقرتح املشاركون لضمان بيئة آمنة ورفع مستوى الوعي 

بلغت نسبة املؤيدين هلذا قد و صحاح البيئة بسالمة وإبصورة مباشرة  املعينالكائن الوحيد الرتكيز على توعية املواطن ألنه  ضرورة
  .من إمجايل املشاركني يف اإلستبيان 94.9اإلقرتاح %

بكل الوسائل ورفع مستوى وعي املواطن حول سالمة بيئته نشر الثقافة البيئية  العمل على نا منلال بد أنه  يستنتج من النتائج
نواعه، إدراج البيئة ضمن املناهج التعليمية وتأهيل كوادر فنية متخصصة واإلمكانيات املختلفة املتاحة مثل استخدام اإلعالم بأ

  حتسني أداء اإلدارة البيئية بتطبيق نظم إدارة اجلودة. إضافة إىليف اال البيئي تعمل 
  البيئي. الوعيالبيئة احمللية، التلوث البيئي،  داللية:الكلمات ال
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 المقدمة .1

تعيش فيه الكائنات احلية وغري احلية أو هي كل ما حييط بنا، وتشتمل البيئة على موارد  ُعرّفت البـيـئـة بأا الوسط الذي
طبيعية وظروف حميطة، ويُعرف التلوث البيئي بأنه اإلخالل بالتوازن القائم بني العناصر البيئية املختلفة، وقد عرفه العلماء 

وغري احلية، وال تستطيع األنظمة البيئية إستيعابه دون أن خيتل  تغري كمي أو نوعى يف مكونات البيئة احلية أيواملختصني بأنه 
  .توازا

في تقرير األمم املتحدة اخلاص فعلى املستوى العاملي النمو الدميوغرايف وتأثريه على البيئة  ةبيئالمن بني املشاكل الرئيسية اليت تواجه 
 1994مليار نسمة عام  5.7ىل أن عدد سكان العامل ازداد من أشار إ 47خالل الدورة الـوالذي عرض بتعداد السكان والتنمية 

مليار نسمة وسيصل عام  8.1حنو  2025، وسيبلغ تعدد سكان األرض يف عام 2014مليار نسمة مطلع عام  7.2إىل 
  .)2014األمم املتحدة، ( مليار نسمة 9.6إىل  2050

ة حمددة ومساحة تلك املنطقة، يف ليبيا هناك زيادة يف كثافة سكان إن الكثافة السكانية هي العالقة النسبية بني عدد سكان منطق
ما يزال هلا تأثري يف توزيع السكان البالغ وعوامل اهلجرة من األرياف إىل املدن املدن الرئيسية بدرجة سريعة ألن الظروف الطبيعية 

يتباين هذا التوزيع تبايناً شديداً فمثالً ، و 2006مليون نسمة حسب تعداد مصلحة اإلحصاء واملعلومات للعام  5.750عددهم 
الشرقية فتصل الشمالية بينما يف املناطق  ،2/كمنسمة 583ترتفع الكثافة يف املناطق الشمالية الغربية مثل طرابلس يصل إىل حوايل 

لة الكثافة تصل مبعدل يف املناطق اجلنوبية والوسطى اليت متتد أراضيها إىل األجزاء الصحراوية قلي، بينما 2نسمة/كم 49لنحو 
  .)2007(اهليئة العامة للمعلومات،  2نسمة/كم 0.05

التعليم واحلياة املدنية وثقافة اتمع العامة  جانبولذلك فأن ثقافة املواطن وخاصة احمللية تتأثر تأثرًا كبريًا بالوسط احمليط به من 
التعليم  ناحيةقارنة بني الدول الغنية والفقرية والشعوب املتطورة من ، حيث ال ميكن املاواإلمكانيات املتوفرة ووسائل التوعية وغريه

% من الناتج القومي سنويًا بسبب التدهور  5ن االقتصاد العريب خيسر إوالصحة وبني الشعوب اليت ال متتلك أي مقومات لذلك. 
  .)2009ى العريب للبيئة والتنمية، (املنتد%  1البيئي، بينما ال تتجاوز ميزانيات املشاريع البيئية يف أي بلد عريب 

بلدًا عربياً، باإلشرتاك مع برنامج األمم املتحدة  18رأي نشرته جملة "البيئة والتنمية حول قضايا البيئة" أجرته يف لويف استطالع ل
طالع رأوا بأن وضع البيئة يف ستللبيئة واألمانة الفنية لس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة أظهر أن ثلثي املشاركني يف اإل

بلدام يسوء، وقد لوحظ أن التقييم السليب لوضع البيئة يزداد مع ارتفاع مستوي الدخل والتحصيل العلمي، وقال غالبية املشاركني 
 95ما قال واالت املتخصصة مث االنرتنت. وفي اإلعالم املرئيإن املصدر الرئيسي ملعلومام حول البيئة هو من الصحف، يليها 

وكانت األسباب ، ٪ أبدوا استعدادًا لدفع ضرائب تساعد يف محاية البيئة68٪ إم مستعدون للتقيد بقوانني بيئية مشددة، فان 
ضعف و  دارة شؤون البيئةإسوء ، عدم كفاءة برامج التوعية، عدم التقيد بالقوانني املشاركني حسبلتدهور البيئي وراء االرئيسية 

  لبيئة.مؤسسات محاية ا
لدى تقييم املشاكل البيئية من خالل املشاركني عن بلدام، جاء اهلواء بأعلى النقاط من حيث التلوث، أما املشاكل اليت تلت 
تلوث اهلواء مباشرة فهي النفايات اخلطرة، األخطار الصحية الناجتة عن املبيدات واألمسدة، النفايات الصلبة وغريها، كما سجلت 

وكان من الواضح أن اجلمهور هو أكثر حتسسًا للمشاكل  عذبة والتلوث من الصناعة مرتبة عالية يف سلم األولويات.موارد املياه ال
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اليت هلا عالقة مباشرة بصحته، واجلدير بالذكر أن ضعف الوعي البيئي لدى املواطن جاء يف املرتبة الرابعة كمشكلة بيئية رئيسية 
  .)2006(مؤمتر الرأي العام العريب والبيئة،  البيئية يف املرتبة الثانية كأهم أسباب التدهور٪، بعدما جاء ضعف برامج التوعية  71

التنبيه ملا حيدث  .ء بصورة مباشرةار اآلستطالع اعن طريق  احمللية ةالبيئب معرفة مستوي وعي املواطن اللييبا البحث إىل هذ هدفي
  طر احملدق بالبيئة احمللية).جتاه البيئة احمللية من أضرار ومشاكل (دق ناقوس اخل

  

 جمع وتحليل البياناتمواد وطرق . 2

تحديد املستوى التعليمي واجلنس والعمر بالبيانات العامة للمستهدفني احمللية مشل متت صياغة إستبيان حول البيئة 
أسئلة عامة  عدة علىاجلزء هذا كما أشتمل أو ريفي،   قمجاعي يف شقأو ومكان اإلقامة ونوع السكن ما بني سكن مستقل 

  :التاليةاور احمل ضمنوعلمية متخصصة 
  التلوث البيئي وطرق املعاجلة. .1
  العالقة بني املواطن والبيئة. .2
  جهات اإلختصاص والتشريع البيئي. .3
  البيئة وثقافة املواطن. .4

حل اللييب الساي مشل مناطق ذوال 2010و 2009نفذ هذا العمل ما بني عامي  بعد إعتماد خطة عمل حمددة األهداف
مت توزيع النماذج بشكل عشوائي ومباشر واستكمل و سبها جنوباً وغريها من املناطق األخرى، كذلك مثل طرابلس وبنغازي مشاًال و 

اليت تقع على مسافات بعيدة عن العاصمة طرابلس، واستخدم  والقرى عن طريق اهلاتف خاصة املدناإلستبيان جزء من عينات 
الربنامج اإلحصائي كما أستعمل  وحتليلها بيانياً  ) يف عملية تفريغ البياناتMicrosoft Excelونية (برنامج اجلداول اإللكرت 

 لتحليل النتائج إحصائياً. Spss (Statistical package for social sciences)الـ
 
 النتائج والمناقشة. 3

محلة الشهادة اجلامعية األوىل  حيث وجد أن النتائج إتضح أن املؤهل العلمي مل يكن مؤشر على الوعي البيئيمن خالل 
تالهم محلة الدبلوم و %  42.6 ممن مشلهم اإلستبيان حيث كانت النسبة بواقع أعلى نسبةيشكلون س / ليسانس) بكالوريو (

%  6.9% فحملة املاجستري بـ 9.3وتالهم محلة الدبلوم املتوسط بـ%  11.6الشهادة الثانوية فأقل  ة% مث محل 25.5العايل 
  .)1الشكل ( % 4.2الدكتوراه بنسبة  شهادة فيما كانت األقل نسبة مشاركة هم محلة
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  للمشاركني ): املستوى التعليمي1شكل (

  
% أعلى مقارنة بنسبة اإلناث البالغة  64.1كانت نسبة مشاركة الذكور 

سنة أعلى نسبة  27و 18رية ما بني %، باملقابل سجلت الفئة العم 35.9
%  31.8سنة بـ 37و 28% وتأيت بعدها اموعة الواقعة ما بني  38.8بـ

% فيما كانت أقل نسبة سجلت هي  1.8بنسبة  47إىل  38بلتها الفئة من 
)، 2%. كما هو موضح بالشكل ( 12.6سنة وبنسبة  48للفئة األكرب من 

سكن الذي يقطنه املشاركني أظهرت امل عوبإدخال طبيعة املوقع اجلغرايف ونو 
ويرتكزون يف املدن الرئيسية  ة% يقطنون شقق سكني 67.3النتائج أن ما نسبته 

من يقطنون مساكن عادية مستقلة  قدرت نسبةوالكربى يف البالد، وفيما 
سكان األرياف واملساكن من أقل نسبة سجلت للمشاركني كانت % و  22.4بـ

  %. 10.2 كانتاعية  الواقعة باملناطق الزر 
 
 التلوث البيئي وطرق المعالجة. 1.3

%  97.2أعلى نسبة معرفة  شكل تلوث اهلواء تبني أنلتحديد مدى معرفة املشاركني يف اإلستبيان ألنواع التلوث املعروفة بيئيًا 
يل فيما جاء التلوث % على التوا 81.1%،  86.2%،  95.4فتلوث الرتبة مث التلوث اإلشعاعي بنسب ، تاله تلوث املياه

الشكل (%  61.8) وقد حدد املشاركني التلوث اإلشعاعي على أنه األكثر خطورة بنسبة 3الشكل (%،  76الضوضائي بنسبة 
4(.  

  
): يوضح الفئات العمرية 2شكل (

  للمشاركني
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  ) أكثر أنواع التلوث خطورة4شكل (  ) مقارنة ملعرفة املشاركني ألنواع التلوث3شكل (

  

% وال يوجد أي إرتباط معنوي مع املستوى التعليمي، كما  80.6البيئة نسبة  سجل تأثري اجلانب الصناعي والزراعي والطيب على
% من املشاركني بأنه ال يوجد  6% فيما ذكر  48.4أظهر اإلعتقاد لدى املشاركني أن للمحاجر تأثرياً سلبيًا على البيئة بنسبة 

، وعليه α 0.05 =رتباط معنوياً مع املستوى التعليمي عند كان اإل  ،ا أظهرت البقية عدم درايتها باملوضوعبينمهلا تأثري على البيئة 
% مما يظهر أن  39.6% ومقبولة بنسبة  49.3فأن الرقابة البيئية على القطاع الصناعي حسب اآلراء املستطلعة سيئة بنسبة 

  .القناعة السائدة ال توجد رقابة على هذا اجلانب
بالطرق الطبيعية مثل استخدام النباتات والوقاية باستخدام التقنيات النووية  حول طرق معاجلة بعض امللوثات البيئية كاملعاجلة

، (تعقيم مياه الصرف الصحي باإلشعاع بعد معاجلتها بالطرق التقليدية) مثل معاجلة مياه الصرف الصحي) املعاجلة اإلشعاعية(
املعاجلة اظهرت النتائج عدم مساع املشاركني ا  وغريها، ومدى معرفة هذه األنواع من باإلشعاع التعقيم الطيب، حفظ األغذية

% ذه الطرق للتقليل من التلوث، وجاء هذا اإلرتباط معنوياً  43.8% رغم معرفة 52بنسب أعلى ممن يعرفون الطرق الطبيعية بـ
 %.62.7ة وبالنسبة لعدم مساعهم عن الطرق اإلشعاعية ملعاجلة بعض انواع التلوث جاءت النسب α  =0.01عند مستوى 

  

 العالقة بين المواطن والبيئة. 2.3
بأم ال يعرفون عن وجود هذه  % 26.7بأا سيئة و % 54.4وعن جهات اإلختصاص البيئي وعالقتها باملواطن رأى 

 بأنه سيء والبقية % 37.3من املشاركني أنه مقبول، و % 47.5العالقة. بالنسبة للوضع البيئي احلايل للبالد رأى ما نسبته 
يرونه أنه جيد ومن حيث املسؤولية عن تلوث البيئة احمللية رأى املشاركني أا تقع على املواطن أكثر من الدولة جاءت النسبة 

على جهات أخرى مثل القطاع اخلاص وقد أظهر التحليل  %6.5كمسؤولية تقع على الدولة و  % 44.4للمواطن و%  48.4
، α = 0.01سؤول عن التلوث البيئي والفئات العمرية املشاركة باإلستبيان عند مستوى اإلحصائي وجود إرتباطًا معنويًا بني امل

% بأنه جيد  14.7% بأنه سيئ وذكر ما نسبته  37.7% انه مقبول نوعاً ما، و 47 أقرالوضع البيئي احلايل يف بالدنا وعن 
  .وال يوجد عالقة بني هذا اجلانب واملستوى التعليمي

لنظيفة) وهي الطاقة اليت يتم توليدها من مصادر ال تنضب مثل طاقة الشمس أو طاقة الرياح أو الطاقة احلركية الطاقة املتجددة (ا
ساقط املياه من الشالالت والسدود أو الطاقة احلرارية الصادرة من باطن مالناجتة من املد واجلزر أو الطاقة املائية الناجتة عن 

ذات فائدة كبرية  بأا % 84.8ها أشار استخدام وحولطاقة الشمس والرياح  مهية% بأ 89.4 مأشار ما نسبتهحيث األرض، 



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

95   |   

 

  على احلياة اليومية.
  

 هات اإلختصاص والتشريع البيئي. ج3.3
ولكنها ليست مطبقة فيما حدد ختص نظم احملافظة على البيئة سالمتها بأنه توجد قوانني وتشريعات من املشاركني   %70.5أقر 
فإن تعامل جهات اإلختصاص مع املشاكل البيئية بأنواعها سيئة  آخرىالقوانني، ومن وجهة  تلكهم بوجود عدم معرفت  23%

مع بعدم معرفتهم بكيفية تعامل جهات اإلختصاص  % 24.9من املشاركني يف الوقت الذي ذكر فيه   %59.9حسب رأي 
  البيئة.منهم إنشاء جهاز أمين خمتص حبماية   %93.5هذا املوضوع، فيما أيد 

بشأن معرفة وتعامل املشاركني مع اجلهات املختصة باجلانب البيئي سواًء جهات علمية أو تشريعية أو رقابية فقد مت عرض جمموعة 
لكل منهما   %73.3من اجلهات مثل مركز البحوث النووية ومركز حبوث النفط كجهات علمية جاءت نسبة معرفة هذه املراكز بـ

، أما كجهات % 55.3ت التشريعية كاملركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية نسبة من يعرفه ، وكمثال للجهاةعلى حد
، يف الوقت الذي جاءت فيه نقاط احلجر % 83.9مشاركة يف صنع القوانني ورقابية كاهليئة العامة للبيئة نسبة من يعرفوا 

  .% 47التنفيذية بنسبة الصحي باملنافذ اجلوية والبحرية والربية كمثال على اجلهات 
  

 البيئة وثقافة المواطن. 4.3
بإهتمامهم ذا اجلانب وهى نسبة جيدة حيث أظهرت أن هذا اإلهتمام مرتبطاً  % 82.9عن مدى اإلهتمام بالبيئة احمللية أقر 

مع بيئتهم احمللية رغم مع مستوى التعليم ويظهر ذلك جليًا من تعامل املشاركني باإلستبيان  α = 0.05إرتباطًا معنويًا عند 
حمدودية تطبيق القوانني واملعايري البيئية املعمول ا وأظهرت نتيجة اإلستبيان حول النظافة العامة من طرق وحمطات وشواطئ عرب 

بأا سيئة، من حيث مسامهة املشاركني باألعمال اليت من شأا احملافظة على البيئة مثل إتباع الطرق السليمة  % 50.2
بأم ال يسامهون بأعمال للمحافظة  % 49.8هلم دوراً إجيابيأ وأقر  % 48.4افظة على البيئة واألعمال التطوعية تبني أن للمح

  على البيئة.
فيما يتعلق بالتعامل الشخصي واملباشر مع البيئة فأن أحد مسببات تلوث البيئة احمللية واملرتبط بنوع السكن هو تصريف مياه 

ستخدام اآلبار السوداء والذي يوثر على طبقات الرتبة األرضية مبا فيها املياه اجلوفية وقد أظهرت النتائج أن الصرف الصحي عند ا
% من إمجايل  67.3% هم من قاطين الشقق السكنية والبالغ نسبتم  57.1مستخدمي الشبكات العامة بلغت نسبتهم 

% وقد أظهر  36.1من املشاركني كانت من مدينة طرابلس بـ املشاركني، وهذا ينعكس مما سبق ذكره من أن النسبة األكرب
  التحليل اإلحصائي أن العالقة مستقلة بني نوع السكن وطريقة تصريف املياه العادمة.

ام يضعوا يف األماكن املخصصة فيما جاء املشرتكني يف خدمات الشركات  % 66.8حول أماكن وضع القمامة املنزلية أكد 
  ال يكرتثون بأماكن وضع القمامة ويضعوا عشوائياً يف الطرق والزوايا املهملة. %2.3ونسبة  % 29.5 اخلاصة بالنظافة

يف دراسة حول وضعية املخلفات املنزلية (القمامة يف املدن الليبية، سجلت مدينة طرابلس تفاقم ظاهرة تراكم املخلفات املنزلية 
طن مبعدل واحد كيلو جرام للفرد يومياً، أما يف بنغازي فقد قدرت كمية  1270حيث بلغت كمية املخلفات املنتجة يومياً حوايل 

). باملقارنة مع املدن متوسطة تعداد السكان كغريان وصلت  2003طن يوميًا (املربوك وفوناس،  800املخلفات املنزلية حبوايل 
  ).2001للبيئة،  طن يومياً (اهليئة العامة 90كمية املخلفات املنزلية املنتجة يومياً حوايل 
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 املنزلية بلغ النفايات من اليومي الفرد إنتاج املدن أن متوسط إلمناء العريب أجراه املعهد العربية خاص باملدن ويف استبيان
 750 الفرد إنتاج يتجاوز مل حيث األوروبية الدول من كثري يف الفرد إنتاج متوسط عن نسبياً  مرتفع معدل يومياً وهو جرام1037

  ).1986(املعهد العريب إلمناء املدن،  يومياً  جراماً 
برمي خملفات من سيارام ما نسبته  ابينت نتائج استخدام املشاركني للطرق العامة وحركتهم بسيارام يف األماكن العامة بأم قامو 

أقروا بعدم تكرار هذا بأم نادمون و  %40سؤاهلم عن مدى تأسفهم لتكرار هذا العمل أكد  ديف األماكن العامة وعن % 53.4
العمل فيما جاءت بقية النسبة غري مكرتثة لذلك مما يظهر بأنه مل يعوا ماذا يعين هذا الفعل جتاه تلوث للبيئة احمليطة م. وعن 

ليس لديهم سيارات وهم من  % 40.6بأم يقومون بذلك يف احملطات اخلاصة و % 47.9نظافة السيارة وتغيري الزيوت أقر 
أم يقومون بذلك أمام منازهلم أما فيما خيص التعامل مع  % 11.1لعمرية الصغرية وطالب اجلامعات واملعاهد وأقرا الفئات ا

يقومون  % 20.7املخلفات الكيميائية والزيوت واملشتقات األخرى السائلة ورميها يف شبكة الصرف الصحي أظهرت النسبة أن 
من املتوقع مثل صعوبة فصل هذه املخلفات وإنسداد القنوات وتسرب هذه املخلفات ذا العمل الذي يرتتب عليه اضرارًا أكثر 

غت إىل املياه اجلوفية وغريها خاصة أن تأييد استخدام املياه املعاجلة يف الزراعة والصناعة كان كبرياً من وجهة نظر املشاركني واليت بل
78.3%.  

املشاركني بأم ال يقرأون كتب وجمالت تتعلق بالبيئة وباإلستفسار عن % من  57.6وعن جانب الثقافة العامة واإلطالع أظهر 
أم ال يعرفون وهنا طلب من املشاركني إقرتاح الوسيلة  % 2.8% أا ضعيفة و 83.9الوعي البيئي ومدى إملام املواطن به أكد 

من املشاركني استخدام مجيع الوسائل املتاحة مثل  % 84.3املناسبة لنشر الثقافة البيئية بني املواطنني بناء على ما تقدم فقد رأى 
املناهج ووسائل اإلعالم بأنواعها، وإقرتح املشاركون من خالل اخليارات اليت عرضت عليهم أنه لضمان بيئة آمنة ورفع مستوى 

ت نسبة املؤيدين هلذا الوعي جيب الرتكيز على توعية املواطن ألنه الوحيد املعىن بصورة مباشرة بالسالمة البيئية. هذا وبلغ
  من إمجايل املشاركني. 94.9%اإلقرتاح 

  

 الخاتمة والتوصيات. 4
من خالل هذا البحث نستنتج أن هناك قلة وعي بالبيئة احمللية لدى املواطن اللييب يف ظل غياب واضح لوسائل التوعية مبا فيها 

من بيئة ووجود جهات حكومية متخصصة يف هذا اجلانب. و وعدم تطبيق القوانني رغم وجود تشريعات تعىن بال بأنواعهاألعالم 
  :متكنا من اخلروج بالتوصيات التالية البحث نتائجخالل 
  .بأنواعها اإلعالم وسائل عربو  املمكنةوسائل جبميع النشر الثقافة البيئية  .1
 إدراج البيئة ضمن املناهج التعليمية. .2
  دة.حتسني أداء اإلدارة البيئية بتطبيق نظم إدارة اجلو  .3
  تطبيق القوانني والتشريعات وتشديد الرقابة على البيئة. .4
 التوسع على حساب الرقعة الزراعية. ظاهرة د منواحل ومنع البناء العشوائي التخطيط العمراين اجليد .5
 تقدمي احلوافز املادية واملعنوية وتشجيع األعمال التطوعية. .6
 ني مبجال البيئة.تدريب الكوادر الفنية املتخصصة لرفع من كفاءة العامل .7
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  نةدور المخزن الوطني للنفايات المشعة في حماية البيئة الليبية من التلوث باألشعة المؤي

 هيفاء محمد قاسم اغا،  حسام عبد السالم الشامس
  أسامة مسعود الغاوي ،  

 قسم إدارة النفايات املشعة،  إدارة الوقود النووي والنفايات املشعة، مؤسسة الطاقة الذرية، جنزور، ليبيا. 

H.Shames@aee.gov.ly  
  

  الملخص

يف غاية األمهية  اً البيئة املختلفة مثل املاء والرتبة واهلواء وكذلك املباين واملساكن من التلوث باألشعة املؤينة يعترب أمر  إن محاية عناصر
) ألنه توجد 2010(غرايبة أخطر أنواع التلوث  حلماية اإلنسان وأشكال احلياة احمليطة به. يصنف التلوث باألشعة املؤينة على أنه

التكلفة العالية ، صعوبة التعامل معه والتحكم فيهمدمرة وسريعة على اإلنسان والبيئة، ا يلي: أن تكون أثاره احتمالية عالية مل
، املدة الزمنية الطويلة ألثاره بةعن طريق اجلو ومصادر املياه والرت  أالف الكيلومرتات تصل إىلنتقاله إىل مسافات طويلة ا، إلزالته

. لطول نصف عمر النويدات املشعة نظراً  متتد إىل أجيال مل تكن موجودة عند حدوث التلوثالسنني و  أالفواليت قد تصل إىل 
  إضافًة لعدم قدرة احلواس اخلمس على اإلحساس بالنشاط اإلشعاعي.

وبشكل يضر باإلنسان والكائنات  املؤينة هو وجود نشاط إشعاعي مؤين يف بيئة معينة، فوق احلد املسموح به  باألشعةالتلوث 
 لإلغراضالطاقة الكامنة فيها اما  اخذ هذا النوع من التلوث يزداد يف عاملنا نتيجة ولوج االنسان عامل الذرة واستخدام ية.احل

األسلحة على  التجارباليت حتدثها او لالستعماالت السلمية. أهم أسباب التلوث باألشعة املؤينة هي اإلنفجارات  العسكرية
  .ألسباب خمتلفة النفايات املشعةو النووية  املفاعالت اليت قد حتدث يف  اإلشعاعيةالنووية، والتسربات 

إن السبب الرئيسي الحتمالية حدوث التلوث باألشعة املؤينة يف ليبيا هو التسرب اإلشعاعي من النفايات املشعة. األنواع الرئيسية 
واليتيمة  (Disused Sealed Radioactive Sources)للنفايات املشعة يف البالد هي املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة 

(Orphan Sources)  االت الطبية والصناعية املختلفة، وكذلك النفايات املشعة الطبيعيةالناجتة عن استخدامها يف ا
(Naturally Occurring Radioactive Materials)   .الناجتة من عمليات حفر واستخراج النفط والغاز  

برية من املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة يف أحناء متفرقة من البالد، إن عدم مجع وختزين كل هذه تنتشر أعداد ك
املصادر يف خمزن مركزي أمن ومطابق للمعايري احمللية والدولية جيعلها سبباً حمتمالً حلصول حوادث تلوث باألشعة املؤينة. تدرس هذه 

باألشعة املؤينة يف ليبيا، وأمهية النظام اللييب للنفايات املشعة ومشروع املخزن الوطين للنفايات املشعة الورقة إمكانية حدوث التلوث 
  يف منع حدوث هذا التلوث.

  التلوث باألشعة املؤينة يف ليبيا، إدارة النفايات املشعة يف ليبيا، ختزين النفايات املشعة يف ليبيا. داللية:الكلمات ال

 قدمةم. 1

املصادر املشعة املغلقة هي  .املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمةواع الرئيسية للنفايات املشعة يف ليبيا هي أحد األن
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تكون مستعملة عندما املشعة املصادر  . تكوناملصادر املشعة اليت يغلف فيها املصدر املشع بطريقة جتعله أمنًا لالستخدام
ايات املشعة وتصبح غري مستعملة عندما يتوقف استخدامها يف اهلدف اليت صنعت من أجله ختضع لنظام إدارة النفمستخدمة و 

أبدًا حتت اطار القانون (دخلت البالد  اليتيمة هي املصادر اليت مل تستعملبشكل دائم أو عندما تصبح مصادر يتيمة. املصادر 
ولكن  إدارة النفايات املشعة) أو استعملت قانونياً ظام بشكل غري قانوين أو دخلت بطريقة قانونية ولكن استعملت بدون علم ن

  أمهلت، أو سرقت، أو ضاعت، أو مت نقلها بدون علم السلطات املختصة (أي أا خارج سيطرة نظام إدارة النفايات املشعة).
صناعية يف التطبيقات الطبية وال ألا استخدمت نتيجةً ينتشر عدد كبري من املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة يف ليبيا 

ال يتم املعمول ا يف إدارة النفايات املشعة. هذه املصادر غالبًا عايري امل، مث مل يتم إرجاعها لبلد املنشأ أو ختزينها حسب املختلفة
إن إنشاء . عة املؤينةباألش للتلوث حمتمالً  اً مما جيعلها مصدر  التعامل معها كما ينبغي حسب ارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

املوجودة يف البالد هو حاجة ماسة  الغري مستعملة واليتيمةاملغلقة ملصادر املشعة خمزن وطين للنفايات املشعة تعاجل وختزن فيه مجيع ا
  .ومستعجلة للنظام اللييب إلدارة النفايات املشعة

: قوانني (IAEA 2001)رئيسية لنظام إدارة النفايات املشعة هي حسب توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن املكونات ال
صارمة وشاملة سارية املفعول، سياسة وإسرتاتيجية واضحة وشاملة لتطبيق معايري الوكالة الذرية للطاقة الذرية يف إدارة النفايات 

باإلمكانيات املادية والبشرية املناسبة،  املشعة، جهة رقابية مستقلة، مؤسسة خمولة بالتعامل مع النفايات املشعة وتكون جمهزة
  منشآت معاجلة وختزين النفايات املشعة.

حىت  وحىت بعد إيقافه عن العملوتستمر طيلة فرتة عمره،  ،تبدأ اإلدارة السليمة للنفايات املشعة بإعطاء إذن استرياد املصدر املشع
ل هو إعادته للجهة فرة عند توقف مصدر مشع عن العمإن أفضل اخليارات املتو  .(IAEA 2008a)ينتهي نشاطه اإلشعاعي 

ات املشار إليها سابقًا لعدة أسباب، وهو أمر وارد قات أخرى. يف حالة عدم توفر اخليار اعادة استعماله يف تطبياملستورد منها أو 
. (IAEA 1995a) ت املشعةالنفايا نشأة مركزية خاصة مبعاجلة وختزيناحلدوث يف شىت أحناء العامل، جيب على الدولة توفري م

ألنه  حيفظ بية إلدارة النفايات املشعة يف السياسة واإلسرتاتيجية اللي(الدفن) خيار التخزين مت تفضيله على خيار التخلص النهائي 
ا ألنه ائي منهحىت يتم التعامل معها مستقبًال بأحد التقنيات أو الطرق املستحدثة بدل التخلص النه النفايات ملدة مخسني عاماً 

  على البشر والبيئة يف البالد. سيشكل خطراً طويل األمد (حىت اية النشاط اإلشعاعي للمواد املشعة)
يف مشروع إنشاء املخزن الوطين للنفايات (وهي اجلهة املخولة بالتعامل مع النفايات املشعة) مؤسسة الطاقة الذرية الليبية بدأت 

مشاريع إنشاء خمازن حفظ النفايات املشعة من املشاريع اهلندسية مبا أن . روع قيد التنفيذوالزال املش 2013املشعة مع بداية سنة 
أن تكثر التساؤالت عن  هاأو الشروع فيعنها ذات الطابع اخلاص نظراً حلساسية املواد املتعامل معها، لذا من الطبيعي عند االعالن 

ائف واخلدمات اليت يقدمها املشروع يف محاية البشر والبيئة، وهل يعترب مدى ضرورة وأمهية املشروع للبشر والبيئة، وما هي الوظ
أعدت هذه الدراسة لتوضيح احلاجة املاسة ملشروع املشروع أمن وميكن االعتماد عليه يف أداء وظائفه الذي صمم من أجلها. 

األمن واألمان اليت يوفرها حلماية البشر والبيئة إنشاء املخزن الوطين للنفايات املشعة، وتبني مهامه، وتؤكد على الدرجة العالية من 
أا تدرس املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة كمصدر حمتمل للتلوث كما يف ليبيا من خماطر التلوث باألشعة املؤينة.  

  .عةإلدارة النفايات املش باألشعة املؤينة يف ليبيا، وتشرح مكونات النظام اللييب
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 مشعة المغلقة الغير مستعملة واليتيمة في ليبياالمصادر ال .2

األسلحة النووية، والتسربات اليت جتارب ليت حتدثها هي اإلنفجارات ااإلشارة مسبقًا أن أهم أسباب التلوث باألشعة املؤينة  متت
ملؤينة يف ليبيا هو التسربات السبب الرئيسي احملتمل حلدوث تلوث باألشعة ا قد حتدث يف حمطات القدرة النووية والنفايات املشعة.

اليت قد حتدث بسبب النفايات املشعة نظرًا ألنه ال وجود حملطات القدرة النووية أو األسلحة النووية يف البالد (مع عدم امهال 
ة يف ليبيا إمكانية انتقال التلوث اإلشعاعي من أحد دول اجلوار إذا حصلت فيها حادثة نووية). أهم أنواع النفايات املشعة املوجود

هي املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة، وكذلك النفايات املشعة الطبيعية الناجتة من عمليات حفر واستخراج النفط 
والغاز. موضوع هذه الدراسة هو كيفية مواجهة احتمالية التلوث باألشعة املؤينة عن طريق التسربات اليت قد حتصل يف املصادر 

  قة الغري مستعملة واليتيمة.املشعة املغل
ال تعترب املصادر املشعة املغلقة املستعملة عادًة مصدرًا حمتمًال حلدوث التلوث وذلك نظرًا خلضوعها لنظام تشغيلي وأمين صارم 

  ثاً إشعاعياً.ووجودها يف بيئة مهيئة للعمل، ولكن املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة هي اليت من احملتمل أن تسبب تلو 
األسطوانة يصل صغر  يتنوع شكل وحجم ونشاط ونوع املصادر املشعة املغلقة حسب االستخدام املطلوب، ولكن أغلبها له شكل

. فيما يلي صور متثل بعض أنواع وأشكال املصادر املشعة (بدون (IAEA 2007)ملم ارتفاع)  5ملم قطر و 3( حجمها حىت
  ) باملقارنة مع أقالم حرب عادية.غالفها وتدريعها الذي حيتويها

   

  
 (IAEA 2007)صور لبعض املصادر املشعة املغلقة بدون التدريع الذي حيميها ) :  1شكل ( 

  
  استخدامات المصادر المشعة المغلقة في ليبيا 1.2

  تنحصر تطبيقات املصادر املشعة املغلقة يف ليبيا فيما يلي:
 وخاصًة عالج األورام السرطانية.  التشخيص والعالجاالستخدامات الطبية للمواد املشعة يف -
اليت تستخدم بشكل رئيسي يف واالستكشاف و االستخدامات الصناعية للمصادر املغلقة وغري املغلقة يف االختبارات الالإتالفية  -

 .النفط والغاز مكامناستخراج حفر و 
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 .ليا) والبحث العلمي (مراكز البحوث)استخدام املصادر املشعة يف التعليم (اجلامعات واملعاهد الع -
  .انتاج املستحضرات الطبية املشعة وغريها من املواد املشعة من مفاعل تاجوراء البحثي -
  

  (IAEA 2001)أسباب تحول المصادر المشعة المغلقة من مستعملة إلى غير مستعملة   2.2
  رض الذي صمم له. اخنفاض النشاطه اإلشعاعي للمصدر إىل حد ال ميكن استغالله للغ -
  تعرض املصدر للتلف الفيزيائي (التواء، انشقاق، تأكل أو غريها). -
  وجود تسرب لإلشعاعات من املصدر.  -
  تلف اجلهاز أو التدريع الذي حيتوي على املصدر املشع.  -
  ظهور تقنية جديدة منافسة فنياً واقتصادياً.  -
  ف كان كتغيري النشاط مثالً. تغري خطة االستفادة من املصدر املشع ألي ظر  -
  ضياع املصدر أو سرقته أو عدم وجود وضع قانوين له. -
  

  تصنيفات المصادر المشعة المغلقة   3.2
تسليماً باألمهية القصوى للصحة البشرية، أوجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظام تصنيف يعتمد بشكل رئيسي إىل احتمال أن 

). يستند هذا النظام إىل مفهوم (املصادر 2009ريات صحية قطعية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية ختلف املصادر املشعة تأث
النشاط النوعي للمواد املشعة يف مصدر قادر، يف  D) ومتثل القيمة اخلطرة Dاخلطرة) احملددة مقاديره على أساس (القيم اخلطرة  

جمموعة من السيناريوهات تتضمن التعرض اخلارجي من مصدر غري  حال عدم التحكم به، على إحداث أثار قطعية خطرية يف
  مدرع والتعرض الداخلي نتيجة تشتت املادة املشعة.

تستخدم ملعايرة طائفة األنشطة بغية  Dيف املصادر تفاوتًا شديدًا لذا فإن القيم اخلطرة  Aيتفاوت معدل نشاط املادة املشعة 
لوضع ترتيب أويل  A/Dطر. وتستخدم قيم نسبة النشاط اإلشعاعي إىل القيمة اخلطرة استحداث مرجع حيال إليه ملقارنة املخا

للمخاطر النسبية النامجة عن املصادر اليت يتم تصنيفها تبعًا لذلك بعد دراسة عوامل أخرى مثل الشكلني الفيزيائي والكيميائي، 
  ث املرتبطة ا.ونوع التدريع أو االحتواء املستخدم وظروف االستخدام وحاالت احلواد

هي األخطر نظراً  1. ويعترب هذا النظام أن املصادر من الفئة 1يتكون نظام التصنيف من مخس فئات كما هو موضح يف اجلدول 
ملا تشكله من خطر شديد جدًا على الصحة البشرية يف حال عدم التصرف ا على حنو مأمون وأمن. فمجرد التعرض لبضع 

هي االقل خطراً  5قد يسبب املوت. ويف الطرف األدىن من نظام التصنيف، يعترب أن مصادر الفئة  1ة دقائق ملصدر مشع من الفئ
بيد أن حىت هذه املصادر قد تولد جرعات تفوق حدود اجلرعات يف حال عدم التحكم ا بشكل صحيح، وجيب بالتايل 

 1مع وجود بعض املصادر من الفئات  5إىل  3ي من الفئات إخضاعها للتحكم الرقايب املالئم. أكثر املصادر املوجودة يف ليبيا ه
  .2و
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 )2009(الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفئات املوصى ا للمصادر املستخدمة يف املمارسات الشائعة  .1لجدول ا

 المصدر والممارسة  الفئة
  ةنسبة النشاط إلى القيمة الخطر 

(A/D) 

1  
املة بالنظائر املشعة، أجهزة التشعيع، مصادر املولدات الكهربائية احلرارية الع

  العالج عن بعد.
  1000تفوق أو تساوي 

2  
مصادر التصوير اإلشعاعي  احلزم،مصادر العالج عن بعد الثابتة ومتعددة 

  مصادر التشعيع الداخلي جبرعات عالية /  متوسطة. ألصناعيةلألغراض 
وتفوق أو تساوي  1000أقل من 

10  

3  
عية الثابتة اليت حتتوي على مصادر ذات نشاط إشعاعي قوي، املقاييس الصنا

  .اآلبارمقاييس تسجيل بيانات 
  1وتفوق أو تساوي  10أقل من 

4  

عمليات الرتقيع  باستثناءمصادر التشعيع الداخلي جبرعات منخفضة (
املقاييس الصناعية الثابتة اليت ال حتتوي املوضعي والزراعة الدائمة يف العني)، 

أجهزة قياس كثافة العظام، األجهزة  ،قويدر ذات نشاط إشعاعي على مصا
  .شللتشوياملزيلة 

  0.01وتفوق أو تساوي  1أقل من 

5  

مصادر التشعيع الداخلي جبرعات منخفضة لعمليات الرتقيع املوضعي 
والزراعة الدائمة يف العني، أجهزة التألق باألشعة السينية، أجهزة التقاط 

املستخدمة يف تقنية موسبار لقياس الطيف، مصادر  ، األجهزةااللكرتونات
  الفحوصات باستخدام التصوير املقطعي باألنبعاث النيوتروين.

وأكرب من قيم  0.01أقل من 
  اإلعفاء

  

 IAEA)أسباب احتمالية التلوث باألشعة المؤينة عن طريق المصادر المشعة المغلقة الغير مستعملة واليتيمة  4.2

2009a)  
الناجتة عن سوء االستخدام الغري مقصود: يف هذه احلالة يكون اخلطاء البشري الناتج عن اجلهل أو اإلمهال أو  احلوادث -1

ضعف نظام إدارة النفايات املشعة مسببًا لتسرب اإلشعاعات من املصدر املشع مما قد يضر بالبشر والبيئة احمليطة. هذا النوع من 
كما حصل يف حادثة غويانا يف الربازيل اليت عندما يدخل وينتشر وسط األحياء السكنية  خاصًة احلوادث قد يكون له أثار وخيمة 

سيتم اإلشارة إليها الحقاً، ولعل من أخطر االحتماالت املمكنة هو اعتبار اجلهاز املشع خردة وصهره مث استعماله يف احلديد 
  ريقة. املستخدم يف بناء املنازل وهناك العديد من احلوادث سجلت ذه الط

احلوادث الناجتة عن سوء االستخدام املدبر (العمل اإلرهايب): املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة تكون عادًة هدفاً  -2
للمجموعات اإلرهابية وذلك ليتم استخراج املصدر واستخدامه يف نشر األشعة املؤينة يف حميط معني للضرر بالبشر والبيئة. توجد 

  املسجلة عاملياً حول استخدام هذه املصادر يف األعمال اإلرهابية. العديد من احلوادث
احلوادث الناجتة عن تأثري عوامل املناخ: قد تؤثر عوامل املناخ يف املصادر املشعة املغلقة املهملة مما قد يسبب يف تأكل الدروع  -3

اإلشعاع ومصدرُا للتلوث اإلشعاعي كما هو موضح يف الواقية للمصدر املشع وتفاعلها مع مادة املصدر مما جيعل اجلهاز ملوثًا ب
  الشكل.
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  التحكم في التلوث باألشعة المؤينة في ليبيا 5.2
  للتحكم يف إمكانية حدوث تلوث باألشعة املؤينة أو يف معاجلته حال حدوثه جيب توفري ما يلي:

لتلوث باألشعة املؤينة ويواجهه بالطريقة املناسبة ويف وجود نظام إلدارة النفايات املشعة متكامل وفعال مينع احتمالية حدوث ا -1
  الوقت املناسب حال حدوثه وهو ما يتمثل يف األيت: 

  قوانني وطنية صارمة وشاملة تتحكم يف إدارة النفايات املشعة. -
  الذرية. سياسة وإسرتاتيجية وطنية إلدارة النفايات املشعة تعمل حسب معايري وتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة -
  نظام رقايب صارم ومستقل يشرف على مجيع املرافق واألنشطة املتعلقة  باستخدامات األشعة املؤينة.  -
  نظام تشغيلي فَعال يتحكم يف عمليات إدارة النفايات املشعة ويعمل وفق املعايري الوطنية والدولية. -
  . واألمان حسب املعايري الوطنية والدوليةتتوفر فيها شروط األمن ختزين املواد املشعة منشآت معاجلة و  -
تفعيل برنامج وطين لتحديد أماكن املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة ومن مث تصنيفها وجتميعها وختزينها بشكل  -2

  مؤقت وأمن.
  التطوير الدائم للقدرات البشرية العاملة يف جمال إدارة النفايات املشعة. -3
  انيات املالية واملادية املناسبة بشكل دائم.توفري اإلمك -4
  وضع حتذيرات يف أماكن تواجد اإلشعاعات.و  ، االشعاع و خماطره بأمهيةتوعيه املواطنني  -5
  .تعقيدا ةألن التباطؤ يزيد املشكل ةاشعاعي ةكارث  ةاي ةلتدخل السريع يف مواجهإجياد خطط طوارئ ل -6
  

  أخطار التلوث باألشعة المؤينة .3

  )2012(الكناني  أثيرات األشعة المؤينة على البشرت 1.3
تدمري بنية األمحاض النووية يؤدى اىل قد مما جسمه املكونة جلزيئات  حيدث تأينأ للذرات شعة املؤينةاىل األ اإلنسانندما يتعرض ع

(DNA)  ًن كليًا فيسبب املوت أو تغيرياً لوظائف أو ضرراً على اخلالياً قد يكو  على االجيال املتعاقبة هتظهر اثار  وراثياً  مسبباً أثرا
ينتج عن التعرض ملصدر مشع اخلاليا مما يسبب يف السرطان وأعراض أخرى. وقد يكون تعرض اإلنسان لألشعة املؤينة خارجيًا 

(عن االمتصاص  أو البلع أو احلقن أو االستنشاقعن طريق  ينتج عن التعرض ملواد مشعة داخل اجلسمأو داخليًا  خارج اجلسم
  .طريق اجللد او اجلروح)

يزداد احتمال أن تنجح اخلاليا التالفة يف إصالح نفسها يف حالة اخنفاض اجلرعة اليت يتلقاها اإلنسان أو تعرضه هلا على مدى فرتة 
ية  عملاخنفاض معدل اجلرعة). ولكن هناك احتمال أن حتدث آثار طويلة األجل أيضًا إذا كانت هناك أخطاء يف(زمنية طويلة 

. وقد يؤدي هذا التحول إىل إصابة اإلنسان بالسرطان بعد مرور سنوات أو حىت عقود. ويشكل األطفال إصالح اخلاليا التالفة
يبني أخطار الدنو من  2اجلدول  .من البالغني ثر حساسية للتعرض اإلشعاعيواملراهقون الفئة األكثر عرضة للخطر ألم أك

ستعملة أو اليتيمة بشكل غري أمن، وكذلك خطورة تشتت املواد املشعة املوجودة بتلك املصادر املصادر املشعة املغلقة الغري م
  . 1بسبب احلريق أو االنفجار، وذلك حسب فئات املصادر املشعة اليت متت اإلشارة إليها يف اجلدول 
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 )2009 (الوكالة الدولية للطاقة الذريةتأثريات األشعة املؤينة على جسم اإلنسان  .2لجدول ا

  

الخطورة في حالة تشتت المادة المشعة المحتواة في   خطورة الدنو من مصدر فردي  فئة المصدر

 المصدر عن طريق حريق أو انفجار

خطر للغاية بالنسبة لإلنسان: حيتمل جذُا أن يسبب   1
اصابة قاتلة لشخص تناوله أو ظل يالمسه لفرتة تزيد عن 

من هذا املقدار من بضع دقائق. ورمبا كان مميتًا الدنو 
املادة املشعة غري املدرعة ملدة ترتاوح بني بضع دقائق 

  وساعة واحدة.

دائرة اخلطر يبلغ قطرها مئات األمتار ولكن من غري املرجح 
أن تكون اآلثار مميتة أو دائمة. يلزم تنظيف املناطق امللوثة 

  يف مساحة كيلومرت مربع واحد أو أكثر.

ميكن أن يسبب اصابة دائمة سان: خطر جداً بالنسبة لإلن  2
لشخص تناوله أو ظل يالمسه لفرتة قصرية (ترتاوح بني 
دقائق وساعات). ورمبا كان مميتاً الدنو من هذا املقدار من 

  املادة املشعة غري املدرعة ملدة ترتاوح بني ساعات وأيام.

دائرة اخلطر يبلغ قطرها مئة مرت ولكن من غري املرجح إىل 
تكون اآلثار مميتة أو دائمة. يلزم تنظيف حد كبري  أن 

املناطق امللوثة،وحيتمل أن ال تتجاوز مساحة املنطقة 
 الواجب تنظيفها كيلومرت مربع واحد.

ميكن أن يسبب اصابة دائمة خطر بالنسبة لإلنسان:   3
لشخص تناوله أو ظل يالمسه لبضع ساعات. ورمبا كان 

من هذا املقدار مميتًا (وإن كان ذلك غري مرجح)  الدنو 
  من املادة املشعة غري املدرعة ملدة ترتاوح بني أيام وأسابيع.

دائرة اخلطر يبلغ قطرها أمتار قليلة ولكن من غري املرجح 
للغاية أن تكون اآلثار مميتة أو دائمة. يلزم تنظيف املناطق 
امللوثة،وحيتمل أن ال تتجاوز مساحة املنطقة الواجب 

  مرت املربع الواحد.تنظيفها جزاًء م الكيلو 

ال يرجح أن يكون خطرًا بالنسبة لإلنسان: ال يرجح إىل   4
أن يسبب اصابة دائمة ألي شخص. ورمبا حد كبري 

أمكن (وإن كان من غري املرجح) أن يسبب اصابة مؤقتة 
لشخص ما تناول هذه املادة أو ظل يالمسها لساعات 

  عديدة أو عدة أسابيع.

  ة ألي شخصميكن أال يسبب إصابة دائم

ال يرجح على األغلب أن يكون خطرًا بالنسبة لإلنسان:   5
  ال ميكن أن يسبب هذا املصدر خطراً ألي شخص.

  ال ميكن أن يسبب إصابة دائمة ألي شخص

  

  )2012(الكناني  تأثيرات األشعة المؤينة على البيئة 2.3
أو شروخ ا أو نتيجة  وعية اليت حتتويها من خالل ثقوبمن األملشعة دث التلوث اإلشعاعي عند انطالق أو تسرب املواد احي

تنتقل بعد ذلك إىل لتستقر هناك مث واهلواء   . تندمج املواد املشعة بعد تسرا يف عناصر البيئة املختلفة مثل املاء والرتبةالنفجارها
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أومن خالل تناول احليوانات و األمساك  شربالإىل اإلنسان ب نتقل مباشرةً تميكن أن يف حالة تسرب املواد املشعة للمياه اإلنسان .
نتقل إىل النباتات ومنها تفأما عندها تسرا يف الرتبة و النباتات البحرية اليت تعترب ذات قدرة علي تركيز املواد املشعة يف أجسامها .

من ذلك فإن تسرب املواد املشعة إىل  إىل اإلنسان مباشرة أو عند تناول احليوانات اليت تتغذى علي تلك النباتات امللوثة و بالرغم
 الرتبة هو أقل عمليات التلوث خطورة بسبب كونه موضعيا ألن الزمن الالزم لكي تتحرك املواد املشعة عرب طبقات الرتبة إىل أن

شاسعة إذا لعبت انتشار عام للتلوث يف مناطق  إىل . عند تسرب املواد املشعة إىل اهلواء قد تؤديللمياه اجلوفية يكون طويال تصل 
. و قد ينتهي التلوث اهلوائي بتساقط الغبار املشع علي شرينوبل)ت ةيف حادث صلعة (كما حالرياح دورها يف حتريك السحابة املش

    إىل تلوث األرض و املاء . مناطق خمتلفة مما يؤدي
  

  (IAEA 1988)أمثلة على حوادث نووية (حادثة غويانا)   3.3
 انا يف وسط الربازيل،ستشفى خريي يف وسط مدينة قويادة خاصة للعالج اإلشعاعي بالقرب من معي افتتحتم 1971يف عام 

م مت 1985ومن مث يف عام عاماً.  30الذي تبلغ فرتة نصف عمره  137 وزودت جبهاز عالج إشعاعي يستخدم عنصر الـسيزيوم
  .ن إخبار اجلهات املختصةإخالء العيادة واالنتقال إىل موقع آخر وترك هذا اجلهاز اإلشعاعي بدو 

مت تكسري الغالف الرصاصي الذي حيمي املصدر املشع، وقطعت الكبسولة اليت حتتويه إىل عدة قطع م، 1987سبتمرب  13يف 
شخص مت فحصهم يف امللعب األومليب للمدينة الذي مت يئته هلذا  112800، سبتمرب 29وانتشرت املادة املشعة بني الناس. يف 

شخص مت إخالئهم  200منزل أصيبوا بالتلوث بشكل كبري،  85ماتوا (رجالن وطفلة وأم)،  4أصيبوا بالتلوث،  249الغرض، 
مزودة بكاشفات إشعاعية،  عموديةبطائرة  مت فحص املدينةمنازل مت تدمريها بالكامل واعتبارها نفايات مشعة،  7عن منازهلم، 

على أقدامهم. عمليات التنظيف اإلشعاعي  اجلوالنيشعاع، باإلضافة إىل التقنيني وبسيارات جتوب املدينة ملعرفة األماكن عالية اإل
تضمنت إزالة الرتبة يف األماكن ذات اإلشعاع العايل، وإخالء البيوت وتفكيك بعضها وتنظيف ممتلكاا أو ببساطة اعتبارها 

كنس كل شيء حىت األسقف، وأعترب الغبار الناتج خملفات إشعاعية. طالء البيوت مت كشطه، واألرضيات مت غسلها باحلوامض. مت  
منزالً  25مرت مربع من األراضي من قاطنيها، يف هذه املساحة يوجد  2000من التنظيف ضمن املخلفات اإلشعاعية. مت إخالء 

ف كان حوايل عن عملية التنظي مرت مربع ثبت تلوثها باإلشعاع. ناتج املخلفات اإلشعاعية 240واثنان من أراضي اخلردة. فقط 
  .وقدرت تكلفة التعامل مع احلادثة بأكثر من عشرين مليون دوالر أمريكي من النفايات املشع مرت مكعب 3500

  
  النظام الليبي إلدارة النفايات المشعة 4

  القوانين الوطنية الخاصة بإدارة النفايات المشعة 1.4
 واإلجراءات املتطلبات حدد :اخطارها من والوقاية املؤينة تاالشعاعا استعمال تنظيم شان يف 1982 لسنة) 2( رقم قانون -

  . واملشعة والنفايات املادية واحلماية النووي االمن جوانب يتناول ، ولكنه ملاملؤين واإلشعاع املشعة باملصادر املتعلقة
 املتطلبات حددو  اخلطرة املواد صنف: العامة الطرق على اخلطرة املواد بنقل اخلاصة االحكام بشان 2005لسنة ) 4( رقم قانون -

  .العامة الطرق علىها بنقل املتعلقة العامة واإلجراءات
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  .امللوثة املواد من البيئة حبماية املتعلقة واإلجراءات املتطلبات حدد :البيئة وحتسني محاية شان يف 2007لسنة ) 15( رقم قانون -
 للمواد مناسبة مادية محاية وتوفري واإلشعاعي النووي االمان من عالية مستويات حتقيق سبيل يفمشروع القانون النووي:  -

 تشريعاتوتكمل  وتتضمن العالقة ذات الدولية املعايري اعلى مع تتوافق اللييب النووي للقانون مسودة إعداد مت النووية واملنشآت
  هات التشريعية يف الدولة ليتم تفعيلها.. مسود القانون النووي اللييب تنتظر املصادقة من اجلاال هذا يف الليبية الدولة

  

  الجهات ذات العالقة بإدارة النفايات المشعة في ليبيا 2.4
 يتعلق مبا يف التعامل هة الوحيدة املخولةاجل وهي الذرية الطاقة مؤسسة إنشاء مت 1973 لسنة 54 رقم القانون مبوجب

توجد يف مؤسسة الطاقة الذرية عدة . ستقلة تتبع احلكومة مباشرةً ، وهي جهة مليبيا يف الذرية للطاقة السلمية باالستخدامات
إدارات متخصصة ويتبعها مركزان حبثيان مها: مركز البحوث النووية ومركز التحاليل والقياسات اإلشعاعية والتدريب. بالنسبة إلدارة 

  النفايات املشعة فإن اجلهات ذات العالقة يف املؤسسة هي:
 املواد باستخدام املتعلقة واألنشطة املرافق مجيع على بالرقابة ةاملعني هةاجل النووية الرقابة مكتب يعترب :يةالنوو  الرقابة مكتب -1

 والبحث والصناعة الطب يف املستخدمة املؤينة لإلشعاعات الباعثة واألجهزة املشعة املصادر تشتمل واليت الدولة يف اإلشعاعية
  الطاقة الذرية، ولكن يف حالة تفعيل القانون النووي فإن هذه اجلهة ستكون مستقلة. حالياً تتبع هذه اجلهة مؤسسة .العلمي

مهمة وضع التصاميم  الذرية الطاقة مبؤسسة املشعة والنفاياتالنووي  الوقود إدارةإدارة الوقود النووي والنفايات املشعة: تتوىل  -2
عمول ا، وكذلك وضع آلية للتعامل مع النفايات املشعة، واقرتاح ما يلزم الالزمة ملخازن النفايات املشعة وفق املعايري والضوابط امل

  من لوائح وتشريعات حملية خبصوص النفايات املشعة وطرق ختزينها وتصنيفها ونقلها. 
ليبيا لفرتة  مركز البحوث النووية: يوجد باملركز إدارة الوقاية اإلشعاعية اليت محلت على عاتقها مهام محاية البشر والبيئة يف -3

طويلة من الزمن قبل إنشاء مكتب الرقابة النووية وإدارة الوقود النووي والنفايات املشعة منذ سنوات قليلة. رغم أن املهمة الرئيسية 
هلذه اإلدارة هي محاية مركز البحوث النووي من التلوث اإلشعاعي فإا الزالت اجلهة اليت يعتمد عليها يف التعامل مع أي مصادر 
مشعة مهملة أو يتيمة، كما تقوم أيضًا بقياس املواد الغذائية املستوردة للتأكد من خلوها من اجلرعات اإلشعاعية الزائدة وكذلك 

  يتم االستعانة ا فيما يتعلق مبراقبة نظم البيئة لرصد أي تلوث إشعاعي.
  

  السياسة واإلستراتيجية الليبية إلدارة النفايات المشعة 3.4
  السياسة واإلسرتاتيجية الليبية إلدارة النفايات املشعة يف نقطتني مها: ميكن تلخيص

جيب أن يتم حتديد أماكن تواجد كل املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة يف كل أحناء ليبيا، ومن مث تصنيفها ونقلها  -1
  .ممكنا ذلك كان ما مىتوترجيعها لبلد املنشاء 

 مبخزن حاليا ختزينها يتم املنشأ بلد اىل تصديرها اعادة املمكن غريال واليتيمة االستعمال املنتهية لقةاملغ املشعة للمصادر بالنسبة -2
حىت يتم االنتهاء من املخزن الوطين للنفايات املشعة لتخزينها ملدة مخسني عاماً على  بتاجوراء النووية البحوث مبركز املشعة النفايات

  األقل.
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  النفايات المشعةمنشآت معالجة وتخزين  4.4
ال يوجد يف ليبيا حاليًا منشأة متخصصة ومطابقة للقوانني واملعايري الوطنية والدولية وحتقق متطلبات السياسة واإلسرتاتيجية الليبية 

جل إلدارة النفايات املشعة، عوضًا عن ذلك، يتم استخدام املقربة املوجودة يف مركز البحوث النووية بتاجوراء للتخزين قصري األ
  (أسابيع أو أشهر) حىت يتم إكمال مشروع املخزن الوطين ونقل النفايات املشعة له للتخزين طويل األجل (مخسني عاماً).

  

  المخزن الوطني للنفايات المشعةإنشاء مشروع . 5

  أهمية المشروع  1.5
لضمان عدم حدوث تلوث إشعاعي  .لبالدمنتشرة يف أرجاء اواليتيمة  عملةلغري مستمن املصادر املشعة املغلقة اأعداد وجود  -

  بسبب هذه املصادر جيب أن يتم جتميعها ومعاجلتها وختزينها حسب املعايري الوطنية والدولية بأسرع وقت ممكن.
، عوضًا عن ذلك يتم يف ليبياحاليًا  نشأة معاجلة وختزين تستوعب املصادر املشعة املشار إليها يف النقطة السابقةعدم وجود م -

  بشكل مؤقت. املوجودة داخل مركز البحوث النووية املقربة خدام است
لنفايات املشعة واليت أعدت يشكل املخزن الوطين للنفايات املشعة البنية التحتية التنفيذية للسياسة واإلسرتاتيجية الليبية إلدارة ا -

   ).2014(يونيو  حديثاً 
   المشروع أهداف  2.5

  .ملدة مخسني عاماً على األقل ن على البيئة والناسبشكل أماملشعة حفظ النفايات  -

  ختزينها كلها  أمنة على البيئة والناس.معاجلتها و التأكد من أن عمليات استالم النفايات املشعة من مصادرها مث نقلها وأخرياً  -
  جعل عمليات اإلنشاء والتشغيل واملراقبة واإلغالق أقل صعوبة فنية وأقل كلفة. -
ونة الالزمة للتطوير والبدائل، حبيث ميكن اطالة عمر املخزن عند احلاجة أو االنتقال إىل خيارات أخرى يف التعامل مع ر توفري امل -

  النفايات املشعة.
  المخزن الوطني للنفايات المشعةالوضع الحالي لمشروع إنشاء  3.5

مع احلكومة األملانية والوكالة الدولية للطاقة  وذلك باالتفاق مع شركة أملانية متخصصة وبالتنسيق 2013انطلق املشروع سنة 
الذرية، ولكن نظرًا للظروف اليت متر ا البالد توقف املشروع. يتوقع البدء يف عمليات اإلنشاء مباشرًة بعد االنتهاء من عمليات 

  ي والنهائي سنة واحدة.التصميم التفصيلي واملصادقة عليها. من املفرتض أن ال تتجاوز عمليات اإلنشاء واالستالم املبدئ
حدد موقع املخزن الوطين داخل أسوار مركز البحوث النووية بتاجوراء وذلك لضمان األمن واألمان هلذه املنشأة. بالنسبة لألمان، 

زل فقد مت االعتماد على الدراسة اليت أجريت على موقع املركز منذ إنشائه واليت أكدت قدرته على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزال
ترب واألعاصري والفيضانات. أما بالنسبة لألمن فإن النظام األمين املوجود يف املركز مل يتم اخرتاقه وال مرة يف تارخيه كما أن املركز يع

  منطقة ممنوع الطريان فوقها.
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  ضمانات السالمة واألمان الخاصة بالمخزن 4.5
  حلة الدراسة املبدئية وهي:العمل حسب السمات التصميمية اليت مت اعدادها يف مر  -1
  جيب أن تكون خصائص احلماية اإلشعاعية للبشر والبيئة يف املخزن أفضل ما ميكن. -
   استخدام تقنيات ناضجة وآمنة وجمدية اقتصاديا ملعاجلة النفايات املشعة وختزينها. -
  لوطنية.جيب أن يصمم وبنشاء ويعمل ويقفل املخزن حسب املعايري واملواصفات الدولية وا -
  أن يصمم على أساس إمكانية زيادة حجمه وعمره االفرتاضي. -
  جيب أن يكون التصميم متوافقاً مع خصائص وأنواع وأعداد النفايات املشعة املوجودة يف ليبيا. -
  م.جيب أن يتماشى مع عمليات التشغيل العادية واحلوادث املتوقعة واليت مت حصرها وحتديدها كجزء من عملية التصمي -
  علميات الكشف الدوري والطارئ وذلك برتك مساحات مناسبة.جيب أن يسمح التصميم ب - 
  بتخزين كمية أكرب من املتوقعة وذلك للظروف الطارئة.التصميم سمح جيب أن ي - 
فيما يتعلق  جيب أن ينجز املخزن حسب االعتبارات، واخلصائص، واالحتياجات احملددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية -

 IAEA (1994), IAEA (1995b), IAEA (2000), IAEA (2003), IAEA بتصميم خمازن النفايات املشعة

(2006a)  
  العمل حسب احتياجات السالمة اخلاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل وإغالق خمازن النفايات املشعة حسب األيت: -2
لوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يشمل: جتنب الوضع احلرج، تقليل مستوى اإليفاء بقواعد السالمة الرئيسية احملددة مبعايري ا -

  احلرارة، احلماية اإلشعاعية، تكون املواد املشعة، اسرتجاع النفايات. 

IAEA (2006a), IAEA (2006b), IAEA (2008b), IAEA (2009b), IAEA (2009c)  

   IAEA (2006a)ملعايري املناسبة. استخدام املواد املناسبة يف إنشاء املخزن حسب ا -

  IAEA (2008b), IAEA (2009c)حتديد شروط ونطاق التشغيل.  -

 IAEA (2006a), IAEA (2008b), IAEA (2009c)األخذ باالعتبار كل احلوادث ذات العالقة املمكن حدوثها.  -

  IAEA (2006a), IAEA (2008b)اإليفاء مبتطلبات السالمة اخلاصة باملناولة ونقل املواد املشعة.  -

خاصة  (Safety Assessment)متضمنًة دراسة لتقدير مستوى األمان  (Safety Case)إعداد دراسة حلالة األمان  -3
  IAEA (2008b), IAEA (2009b)باملخزن حسب معايري ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 

لى دراسة تقدير مستوى األمان هو أمر جوهري وضروري ميكن من خالله إن اعداد دراسة حلالة األمان اخلاصة باملخزن حتتوي ع
التأكيد على مستوى األمان املوجود يف املنشأة. إن دراسة حالة األمان هي أداة مهمة يتم من خالهلا التأكيد على التزام املنشأة 

بعد التأكيد على مستوى األمان املوجود. دراسة  باملتطلبات القانونية الوطنية والدولية وتؤدي إىل إرضاء اجلمهور وصناع القرار
حالة  األمان جيب أن حتتوي على كل التفاصيل اليت تغطي كل جوانب األمان املتعلقة باملنشأة النووية وهو ما يعين أن تتكون 

ات الوطنية والدولية اليت الدراسة مما يلي: شرح حلالة األمان (اهلدف من دراسة احلالة، نطاق الدراسة، توضيح القوانني واالتفاقي
وصف ملوقع املخزن، والنفايات  -إسرتاتيجية األمان املستخدمة  -تتعامل معها الدراسة، منهاج األمان الذي تستخدمه الدراسة) 

وسائل قياس  - توضيح التصميم  -إدارة األمور املشكوك فيها  -دراسة تقدير مستوى األمان  -املشعة، ومكونات املخزن 
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  األمان. 
إن هدف دراسة حالة األمان هو توضيح مستوى أمان املنشأة بشكل واضح خالل عمليات التصميم، اإلنشاء، التشغيل، 
واإلغالق. هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه بدون إجناز دراسة تقدير مستوى األمان اليت تدعم وتشكل اجلزء الرئيسي من دراسة حالة 

األمان هو التحقق وقياس األثر اإلشعاعي للمنشئة على البشر والبيئة. جيب أن يتم األمان. إن اهلدف من دراسة تقدير مستوى 
من خالل دراسة تقدير مستوى األمان تطوير وتربير سيناريوهات خمتلفة للتشغيل العادي ويف حالة الطوارئ، حسابات هندسيه، 

النفايات املشعة، تقدير التأثريات الغري إشعاعية  ، الدفاع يف العمق، عمليات إدارة (passive Safety)مستوى األمان السليب 
  على البشر والبيئة.

  

   الخالصة والتوصيات

يوجد يف ليبيا أعداد من املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة مل يتم حتديد أماكنها والتعامل معها حسب املعايري  -
  مما يزيد يف احتمالية حدوث التلوث باألشعة املؤينة.الدولية والوطنية إلدارة النفايات املشعة حىت اآلن، 

جيب تفعيل برنامج وطين متكامل لتحديد أماكن املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة مث تصنيفها ومجعها وختزينها  -
  بشكل أمن ملدة قصرية األجل حىت جيهز املخزن الوطين للنفايات املشعة.

ن الوطين للنفايات املشعة بأسرع ما ميكن، مث نقل كل املصادر املشعة املغلقة الغري مستعملة واليتيمة جيب إكمال مشروع املخز  -
حىت يتم التعامل معها مستقبًال بأحد إليه ليتم ختزينها بشكل أمن حسب املعايري الوطنية والدولية ملدة مخسني عامًا على األقل 

  دول أخرى. أو نقلها إىل  التقنيات أو الطرق املستحدثة
يتم العمل يف مشروع إنشاء املخزن الوطين للنفايات املشعة حسب االعتبارات واخلصائص واالحتياجات احملددة من قبل الوكالة  -

الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتصميم خمازن النفايات املشعة، وحسب احتياجات السالمة اخلاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل 
  من املخازن. وإغالق هذا النوع

خاصة  (Safety Assessment)متضمنًة دراسة لتقدير مستوى األمان  (Safety Case)مت إعداد دراسة حلالة األمان  -
باملخزن الوطين للنفايات املشعة حسب معايري ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد هذه الدراسة املستوى العايل لألمان 

  تام باملتطلبات القانونية الوطنية والدولية.باملخزن والتزامه ال
جيب تفعيل القانون النووي اللييب من قبل اجلهات التشريعية بأسرع ما ميكن ليشكل الغطاء القانوين املناسب لنظام إدارة  -

إلطار التنفيذي لنفس النفايات املشعة اللييب، كما جيب تفعيل السياسة واإلسرتاتيجية الليبية من قبل اجلهات التشريعية لتشكل ا
  النظام. 

لضمان االستخدام األمن للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، جيب االطالع على كل املعايري واملواصفات ذات العالقة الصادرة  -
  عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدامها بالشكل املناسب.

  
  المراجع

، 3مجلة الدراسات البيئية، المجلد ه وأشكاله وكيفية التقليل من خطورته)، ، (التلوث البيئي: مفھوم2010غرايبة، خليفة، 
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  دراسة اآلثار المترتبة على البيئة وعالقتها بعملية إعداد خطط فعالة للتنمية المستدامة
  

  محمد الهادي خليل

  Mohkha18@yahoo.comقسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة مصراته ، ليبيا.

  

  الملخص : 
تستخدم املواد الطبيعية، ومصادر الطاقة لتحسني معيشة األفراد، وميكن أن حيدث هذا يف زمن قصري، حيث  إن التنمية

تتحسن ظروف األفراد باتمع وتتحسن كذلك معيشتهم ولكن ذلك سيكون على حساب املوارد الطبيعية إذ أن تلك املوارد 
  قليلة ونادرة .ستتدهور نوعيتها وبالتايل تصبح غري صاحلة لالستعمال أو 

فراد باتمع يف الوقت احلاضر واملستقبل، وهذا ما يشري له بالتنمية والتنمية الصحيحة هي اليت دف إىل حتسني ظروف معيشة األ
عات املستدامة حيث تعين تنمية بيئة اجليل احلايل واالجيال املقبلة وبالتايل يتطلب األمر إىل إعداد خطط فعالة للتنمية تم باملشرو 

  احلالية وبآثارها البعيدة على البيئة وعلى االفراد باتمع يف املستقبل حيث تستمر التنمية . 

هذه اخلطط ال تشمل فقط دور الدولة واملؤسسات يف املشروعات اليت تقيمها وإمنا جيب أن تشمل دور الفرد يف اتمع 
  مع . وذلك بثقافته حول نظافة ونقاء البيئة ألنه هو أساس ات

وبذلك يتضح أن البيئة اليت يعمل من خالهلا القطاعني العام واخلاص ومبختلف األنشطة ال ميكن حتديدها بشكل 
قاطع، فهي تتداخل وتتشابك مع عدد من األنظمة التكنولوجية والطبيعية ، وإن كان اإلنسان هو احملرك األساسي وراء كافة 

كفاءة أداء القطاع الصناعي على سبيل املثال متأثرة بالبيئة احمليطة وتؤثر فيها من ومن خالل ذلك تكون   .التفاعالت واألنشطة 
ملختلف األهداف اإلنتاجية باألنشطة املختلفة  مثلهخالل عالقة متبادلة ما بني البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية. فالبيئة الداخلية امل

مجع املعلومات من املؤثرات البيئية اخلارجية وما حتتويه من توفر للفرص أو للمنظمات يف ضوء خطط التنمية تعترب مصدراً لدراسة و 
  املخاطر احملتملة .  

  

  . مقدمـــة : 1
من الواضح أن الدراسات اليت جيري تنفيذها ال تقتصر على تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية مستقبًال ، لكن تشمل 

ة للمشاريع القائمة حاليًا والعمل على احلد من تداعياا ، دف تأمني بيئة خالية قدر أيضًا البحث عن سبل حتقيق األثار البيئي
اإلمكان من التلوث مع التأكيد على أمهية إعداد الدراسات اخلاصة باألثر البيئي مسبقاً، وإحاطة اجلهات ذات العالقة قبل 

وبالرغم من اعتماد  .أمني متطلبات احلفاظ على املوارد البيئية الشروع يف إقامة أي مشروع تنموي، للتوفيق بني حتقيق التنمية وت
معظم الدول يف الوقت احلاضر على التخطيط بأنه وسيلة لتحقيق التقدم يف خمتلف ااالت، إّال أنه من املالحظ أن هذا التقدم 

التخطيط يف األساس ما هو إال أسلوب املتحقق بفعل التخطيط قد رافقه ظهور مشكالت بيئية وتدهور للموارد الطبيعية. مع أن 
  علمي يهدف إىل االستغالل املوجه واملنظم للموارد الطبيعية ولضبط العالقة بني اإلنسان والبيئة . 
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فالتخطيط التقليدي جنده أمهل البعد البيئي عند إعداد خطط التنمية ، حيث مل يأخذ بعني االعتبار أن مشكالت البيئة 
خر وال تعرتف باحلدود القائمة باإلضافة إىل ضعف مراعاة اآلثار اجلانبية السلبية ملخلفات التنمية على تنتقل من مكان إىل آ

  الصحة والسكان . 
  . المفهوم العام للبيئة : 2

ن يُنظر إىل البيئة من حيث املفهوم من عدة جوانب من بينها اجلوانب الفيزيائية والبيولوجية ، ولكن أصبح اآلن يُنظر إليها م
اجلوانب االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية والثقافية، لذا جند أنه من الصعب حتديد أو إعطاء مفهوم أو تعريف حمّدد هلا جرّاء 
تعدد أو اختالف املفاهيم املستخدمة ، وإذا كانت اجلوانب البيولوجية والفيزيائية تشّكل األساس الطبيعي للبيئة البشرية، فإن 

ية واالجتماعية والثقافية هي اليت حتّدد ما حيتاج إليه اإلنسان من وسائل فكرية وتكنولوجية وتوجيهات لفهم جوانبها االقتصاد
املوارد الطبيعية واستخدامها بطريقة سليمة ال تسبب يف إحداث مشاكل يف البيئة من جهة ، ومن أجل توفري العناية الالزمة هلا من 

  ف البيئة من خالل إعطاء مفهوم جيد يبّني الدالئل الواضحة من بينها اآليت : جهة أخرى، هذا وقد تطّرق البعض لتعري
هي الوسط الذي يشمل خمتلف اجلوانب اليت حتيط باإلنسان من أحياء ومجاد، أي كل ما هو خارج كيان اإلنسان  .1

 بوضعه الفطري والطبيعي السليم . 
اال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان ، مبا يضم من ظواهر  يُعرف علم البيئة احلديث ( اإليكولوجيا ) بأنه الوسط أو .2

 .  )373(طبيعية وبشرية يتأثر ا ويؤثر فيها
 . )374(هي جمموعة الظروف واملؤثرات اخلارجية .3
هي جمموعة من العوامل واملكونات والظروف اليت تتفاعل مع الكائنات احلية ضمن حيز معني وتؤثر يف العمليات احليوية  .4

 .  ))375ا الكائنات احلية اليت تقوم
 .)376(هي الوسط أو اال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان ويتأثر ويؤثر فيه .5
البيئة هي جمموعة العوامل احليوية وغري احليوية اليت تؤثر بالفعل على الكائن احلي بطريقة مباشرة أو غرية مباشرة يف أي  .6

يع الكائنات احلية (املرتبة وغري املرتبة) املوجودة يف األوساط البيئية فرتة من فرتات حياته، ويقصد بالعوامل احليوية مج
 . )377(املختلفة 

  
 

                                                        

  .7، ص1981دالمقصود  زين الدين: البيئة واإلنسان ( عالقات ومشكالت ) ، منشأة المعارف للنشر ، ) عب373(

) محمد عبد القادر الفقي: البيئة ( مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث) رؤية إسالمية ، مكتبة ابن سيناء، 374(

  .13ص

  .5، ص2003، دار المناهج للنشر والتوزيع،  ) وائل إبراهيم الفاعوري : البيئية ( حمايتها وصيانتها )375(

  . 7) زين الدين عبد المقصود : البيئة واإلنسان ( عالقات ومشكالت ) مرجع سبق ذكره ، ص376(

  . 23، ص1999) محمد منير حجاب : التلوث وحماية البيئة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، 377(
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  . المشاكل البيئية وآثارها : 3
  يشري مصطلح املشكلة البيئية إىل جمموعة من االعتبارات تعترب كعوامل لظهورها ، وهذه االعتبارات هي : 

 تفاعل اإلنسان مع البيئة ، واستغالهلا بطريقة غري رشيدة . االختالف احلادث يف التوازن البيئي نتيجة  .أ
 اصالحه .  زيادة االختالف عن قدرة الطبيعة على استيعاب هذا اخللل و. ب
ضرورة التدخل البشري إلصالح هذا اخللل ، من خالل اإلجراءات العالجية، أو الوقاية الكافية إلصالح اخللل  .ج

  . )378(العارض
  

سية مثل اهلواء واملاء والغذاء جيب أن تكون غري ملوثة لكي يعيش الناس حياة جيدة ، ولكن هذه املوارد إن املوارد األسا
معرضة للتلوث ، أو معرضة ألن تصبح قليلة جداً وال تكفي حاجة الناس، نتيجة لالستهالك املستمر أو سوء االستخدام، وبالتايل 

لصناعية اليت يعيش فيها اإلنسان مرّفهاً من الناحية املادية ويستهلك املوارد الطبيعية فإن هناك نوعني من اتمعات مها، اتمعات ا
من أجل العمل والتصنيع الكثيف مما تتسبب تلك الصناعات يف كمية كبرية من التلوث وتدهور البيئة. وبالنسبة للمجتمعات 

وارد الطبيعية بصورة غري صحيحة مما ينجم عن ذلك تدهور األخرى وهي الفقرية واليت بدورها تسعى نتيجة الفقر إىل استخدام امل
تلك املوارد واستهالكها كما يف حالة اللجوء إىل قطع أشجار الغابات لالستفادة منها يف أغراض خمتلفة. ومن هنا جند أن غاية 

ة احلاجات األساسية لكي يعيش اتمعات الصناعية هي الرفاهية بينما اتمعات الفقرية تسعى إىل احلفاظ على احلياة وتلبي
  اإلنسان. 

  
كما أن املشكلة تتفاقم وال تشمل اجلانب الطبيعي للبيئة اليت يعيش فيها اإلنسان، بل تشمل اجلانب االجتماعي مثل زيادة 

ريق الصحيح نسب البطالة واجلرمية والتطرف، وبالتايل جند أن معظم اتمعات الدولية تعاين من مثل هذه املشاكل حيُث أن الط
للحل هو إتباع خطط تؤدي إىل التنمية املستدامة اليت تراعي البيئة ومواردها يف الوقت احلاضر، وحتافظ عليها جيدًا لألجيال 

. هذا وتنشأ املشكالت البيئية نتيجة خلل أو تدهور بعض التفاعالت والعالقات املتبادلة بني احمليط احليوي واحمليط )379(القادمة
لتكنولوجي) واحمليط االجتماعي لإلنسان ، حيث حيلل هذه التفاعالت ويدرسها ويشخص مسببات املشكلة والعمل املصنوع ( ا

على عالجها، ولكن من ناحية أخرى جند أن اإلنسان يسيء للمحيط احليوي إساءة بالغة بتلويث البيئة بواسطة املخلفات 
  دون دراسة كافية آلثارها السلبية. الصناعية واستخدام املبيدات الضارة على سبيل املثال ب

  
إن اإلنسان حينما يسعى إىل التنمية فإنه يستخدم املوارد الطبيعية ، باإلضافة إىل جهده البشري ، والتقدم العلمي الذي 

  وصل إليه ، وما ينفذه من خطط ، وهو يقيم خمتلف النشاطات ويطّور كذلك وسائل النقل ، ونتيجة لذلك حيدث ما يلي :

                                                        

  . 79) المرجع نفسه ، ص378(

ق ، جاسم الحسوني: البيئة والتنمية والحياة ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص ) محسن عبد الحميد توفي379(

  .  40-39ص
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  )380() يوضح أنشطة التنمية والبيئــــــــــــــــــــــــــة1الشكل (

  
 يقضى اإلنسان على املوارد الطبيعية ، فال يبقى منها شيء .   ) أ

خلفاا الغازية ، ومنها الغازات السامة والضارة إن املؤسسات املختلفة مثل املصانع والورش، ووسائل النقل، تلقي مب  ) ب
فإذا أردنا زيادة فرص التنمية  .وكذلك األدخنة والكيماويات الزراعية إىل املاء والرتبة ، وهذا يعّرض بدوره البيئة للتلوث 

أن النشاط . ومن الواضح أيضًا )381(وتنفيذ اخلطط املطلوبة وجب علينا أن حنافظ على البيئة ومواردها املختلفة
االقتصادي بصفة عامة يتم أو جيري داخل إطار حمدد زمانًا ومكاناً، وهو ما يعين أنه يتأثر بالبيئة الطبيعية اليت متثل 
اإلطار العام للمجتمع الذي ميارسه سواء كان هذا النشاط زراعيًا أو صناعيًا أو يف جمال اخلدمات ، كما تصنف 

  ودرجة خطورا إىل ثالثة أنواع هي : املشكالت البيئية من حيث أمهيتها 
  مشكلة االنفجار السكاني :  1.3

ختتلف التشكيالت االجتماعية املهيمنة يف البلدان النامية واليت ال يوجد ا تقدم اقتصادي واجتماعي كبري لشعوا على 
لسكانية ذا املعىن تكون قضية صراع النحو الذي يوفر خمتلف اخلدمات وفرص العمل لكل مواطن قادر على العمل ، فاملشكلة ا

  ضد هذه التشكيالت ومؤسساا وعالقتها الداخلية واخلارجية . 
إن الزيادة املستمرة لتعداد سكان العامل حيّتم أيضًا تزايد يف احلاجات الصناعية والتوّسع يف التصنيع وزيادة اإلنتاج ، 

  ية والدوائية مما يزيد من خطورة التلوث البيئي . خاصة يف الصناعات الكيماوية والبرتوكيماوية والغذائ
لقد أدى االنفجار السكاين خاصة يف بلدان العامل النامي إىل نقص يف املساحات اخلضراء، خاصة الغابات ، حيث 

وائد قطعت مساحات كبرية منها ومل يعاد اسرتجاعها ، وهذا سيزيد من مشكلة التلوث البيئي وذلك ملا للغابات الواسعة من ف
  . )382(بيولوجية مناخية

  استنزاف موارد البيئة :  2.3
أدى تزايد عدد السكان يف العامل وبالتحديد يف دول العامل النامي يف سعي اإلنسان للحفاظ على حياته، فقد أجته إىل 

                                                        

، ص 1997) مختار محمد كامل : البيئة وعوامل التلوث البيئي وطرق انقاد البشرية ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، 380(

23.  

  . 40) محسن عبد الحميد توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص381(

،          ص  2008) مفتاح عبد السالم الشويهدي ، الصحة والسالمة المهنية ، منشورات جامعة مصراته،382(

  . 160- 159ص

 البيئة أنشطة التنمية مخلفــــــــــــــــــــــــات

 موارد طبيعية

 ونفايات
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  استنفاد واستنزاف ما يف البيئة من موارد وطاقات وخباصة استنزاف املوارد البيئية غري املتجددة . 
قد نبهت معظم اهليئات الدولية واحمللية باإلضافة إىل احملافل العلمية البيئية إىل خطورة مشكلة االنفجار السكاين واستنزاف و 

  . )383(الثروات البيئية بطريقة عشوائية غري منتظمة
  مشكلة التلوث وأنواعه :  3.3

  مفهوم التلوث :  1.3.3
  ادة باملادة.التلوث هو اختالط أي شيء غريب عن مكّونات امل

  .  )384(وهو فساد الشيء أو تغّري خواصه 
والتلوث يعين وجود مادة أو مواد يف أي مكّون من مكّونات النظام البيئي حبيث جتعله غري صاحل لالستعمال أو حيد من 

والكيميائية للنظام البيئي استعماله أو أداء وظيفته ، ويعرف بعض العلماء أيضًا التلوث بأنه تغّري يف اخلصائص الطبيعية واحليوية 
)385( .  

هذا ويرجع تلوث احمليط اجلغرايف إىل عوامل متعددة ومتداخلة ميثل احملور األساسي فيها اإلنسان ونشاطاته املختلفة . 
نامية يف كل ولعل النمو السكاين سيؤثر تأثرياً مباشراً وخصوصاً يف تلك املناطق اليت يرتكز ا النمو السكاين للعامل مثل املناطق ال

  .  )386(من أفريقيا وآسيا وأمريكيا الالتينية
كما أن التلوث حيدث بالعناصر املعدنية نتيجة لإلسراف الزائد يف استخدام املبيدات واملخصبات الزراعية ومياه 

  . )387(وخملفات الصرف الصحي غري املعاجلة
طة اخلاصة بالتخطيط الصناعي واإلداري والتنمية وكذلك ينتج تلوث البيئة نتيجة للتخطيط العشوائي وعدم وجود األنش

واجلدوى االقتصادية والتأثريات الصحية على اإلنسان ، باإلضافة إىل زيادة عدد السكان وما يصاحبه من استنزاف للموارد البيئية 
الزراعية والطبية وخملفات الصرف الطبيعية واالنتشار العمراين على حساب األراضي الزراعية مع زيادة النفايات املنزلية والصناعية و 

  .)388(الصحي
وبالتايل فإن العالقة بني التلوث والبيئة تعترب أمور تتغري بصورة مستمرة، ومن مث فإن االبتكار التكنولوجي والتغري اهليكلي 

يتسبب يف اجياد جتاه احلد من الضرر البيئي، عادة ما يكون يؤدي إىل التوسع والزيادة يف النشاط االقتصادي. إذ ميكن أن 
  مشكالت بيئية ، كما أنه يساعد على التصدي ملثل هذه املشكالت. 

                                                        

  83) محمد منير حجاب ، مرجع سبق ذكره ، ص383(

  85) المرجع نفسه ، ص384(

  . 7) وائل إبراهم الفاعوري : مرجع سبق ذكره ، ص385(

البيئي ( نظرة حول المحافظة على المحيط الجغرافي ) منشورات الجامعة ) الصديق محمد العاقل : أخطار التلوث 386(

  .20، ص1998المفتوحة ، 

  .15، ص2001) عبد الوهاب رجب هاشم بن صادق : األمن البيئي ، جامعة الملك سعود للنشر ، 387(

  . 11-10) المرجع نفسه ، ص ص 388(
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  مصادر التلوث :  2.3.3
  تنقسم مصادر التلوث إىل قسمني مها : 

  ) العوامل الطبيعية : 1
يعية اليت تتكون وهي العوامل اليت تتم بفعل الطبيعة أو مكّونات البيئة مثل الغازات اليت تنبعث من الرباكني والغازات الطب

  يف اهلواء وغاز األوزون املنتج طبيعياً أو الغبار وغريها من املصادر الطبيعية واليت ال دخل لإلنسان ا . 

  ) العوامل البشرية : 2
مثل امللوثات الصناعية، حيُث زاد تأثري العوامل البشرية على البيئة بشكل عام، والتلوث اهلوائي بشكل خاص بعد الثورة 

اعية وما تبعه من توسع يف إنتاج واستغالل الوقود احلفري، مع العلم بأن هذه األنشطة تضيف غازات ومواد كثرية إىل النظام الصن
  .  )389(البيئي، األمر الذي بدوره يؤدي إىل بلوغ احلد احلرج وبالتايل إىل تدهور القدرة االستيعابية لعناصر النظام

  طبيعة النشاط البشري ما يلي : ومن بين أنواع الملوثات التي تنسب ل
  أ) تلوث البيئة الصناعية : 

، لتكنولوجية يف شىت جماالت احلياةيقرتن تلوث البيئة الصناعية بالتقدم وبتطوير عمليات التصنيع وباستخدام األساليب ا
اآلالت اليت اعتمدت على  حيث بدأ هذا النوع من التلوث مع الثورة الصناعية ، إذ تعددت مصادر الطاقة واإلنتاج باستخدام

مصادر للطاقة ملوثة للبيئة كالفحم والبرتول، ومع ازدياد التقدم الصناعي وتطور وظهور حركات التمدن والدخول يف عصر 
التكنولوجيا ازدادت امللوثات وتنوعت من ملوثات غازية وسائلة ونصف صلبة، وصلبة ، كما ظهرت الطاقة النووية وما أنتجته من 

  ووية وما قد ينجم عنها أحياناً من تسّرب اشعاعي . نفايات ن
ومن ناحية أخرى انعكس التطور الصناعي على البيئة الزراعية واحليوانية ، فنتيجة لعمليات هجرة املزارعني إىل املصانع حدث  

وأيضًا نتيجة لتجريف كساد يف الثروة الزراعية واحليوانية، حيث حتولت مساحات ضخمة من األراضي الزراعية إىل أرض بور ، 
األرض لتوفري الطوب الالزم للمساكن أو الستخدامها يف التوسع العمراين ، ومن ناحية ثالثة أزيلت األشجار واحلدائق لبناء 

  البيوت وللمشاريع االستثمارية . 
  ب) تلوث البيئة الزراعية : 

خدام األمسدة الكيماوية واملبيدات واملخصبات وصرف نتيجة لرغبة اإلنسان يف زيادة انتاجية األرض الزراعية الباقية است
  مياه الصرف الصحي، وصرف مياه املصانع يف املصارف والرتع ، واستخدامها يف ري األرض الزراعية. 

ولذلك ظهر هذا النوع من التلوث وانعكست آثاره على اهلواء نتيجة لتبخر وتطاير املبيدات يف اهلواء، كما انعكست 
لفاكهة واخلضر اليت تغذت ذه امللوثات، وأيضًا امتصتها األعالف اخلضراء وتلوثت ا حلوم احليوانات وألباا على احلبوب وا

  .  )390(وحلوم الطيور وبيضها
باإلضافة إىل أن التلوث يف البيئة الزراعية يكمن أيضًا عندما تُلوث املواد الغذائية واملنتجات الزراعية بالعناصر الثقيلة 

                                                        

  .70-69ازوري العلمية للنشر ، ص ص ) عادل الشيخ حسن : البيئة ( مشكالت وحلول ) ، دار الي389(

  88- 87) محمد منير حجاب ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 390(
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عنصري الرصاص والكادميوم وتأثري ذلك على الصحة العامة، وبالتايل فإن أهم املصادر للتلوث بعنصري الرصاص  وباخلصوص
والكادميوم هو نتيجة احرتاق وقود السيارات الصغرية احملتوي على نسبة من مركبات الرصاص، أما بالنسبة ملصادر التلوث بعنصر 

شحن ( الديزل ) وتآكل إطارات السيارات ، ناهيك عن مصانع صهر اخلامات الكادميوم هو نتيجة احرتاق وقود سيارات ال
  .  )391(والبطاريات واللدائن وما يصاحب ذلك من انبعاث الرصاص والكادميوم يف اجلو من خالل العوادم واملداخن

  جـ) تلوث البيئة البحريــــــــــــــــة : 
وذلك مبعىن إدخال مواد بواسطة  1972يف مؤمتر أستوكهومل ، يونيو  يُعرف التلوث البحري طبقاً لتعريف األمم املتحدة

اإلنسان، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشر إىل البيئة البحرية ، واليت تسبب تأثريًا ضارًا بالكائنات البحرية ، وخماطر مجة على 
  فساد نوعية مياه البحر . صحة اإلنسان وإعاقة لألنشطة البحرية مبا يف ذلك صيد األمساك وما يسببه يف ا

ومن أنواع امللوثات البحرية هي الفضالت الصلبة ، كالقمامة وحطام السفن الغارقة واملواد اليت تنتج من حتلل املواد 
السابقة بواسطة مياه البحر ، إضافة عن خمتلف الفضالت األخرى الضارة مثل الفضالت البرتولية والكيماوية والفضالت الناجتة 

انع والشركات ، والتلوث اإلشعاعي من حمطات توليد الطاقة النووية ، وكذلك التلوث احلراري الذي ينتج من خالل إلقاء من املص
  خملفات املبادالت احلرارية الساخنة والباردة . 

وتسرب مع العلم بأن البحر يُلوث سنوياً حبوايل مليوين طن من البرتول الناتج عن نشاط النقل واالستكشاف والتنقيب 
  .  )392(الزيت من الناقالت والقاء بعض النفايات واملخلفات البرتولية من ناقالت البرتول أثناء سريها يف عرض البحر

  . مكافحة التلوث البيئي : 4
أصبحت قضية التلوث البيئي مشكلة حساسة وأساسية وحيوية يف العصر احلديث وتزداد أمهيتها وتفاقمها يوماً بعد يوم 

  ا وجعلها تأخذ مقدمة أولويات احلياة االقتصادية واالجتماعية يف اتمع الصناعي املتطور احلديث . والذي فرضه
وبالتايل فإن مكافحة تلوث البيئة واحلد من مشاكله ومقاومته يعترب ضرورة وطنية وانسانية وتارخيية، وذلك من خالل االهتمام 

  باألمور التالية :  
 ية وتدريبية تأخذ باحلسبان خصائص اتمعات احمللية واحتياجات البيئة . تبين سياسات تربوية وتعليم .1
مراعاة الشروط الصحية والتخطيط العلمي السليم عند إقامة أي مشروع صناعي مع األخذ بعني االعتبار املناخ  .2

 . )393(املناسب
القصوى لكل املواد الضارة الناجتة عن  سن وتشريع القوانني واللوائح اخلاصة باحلفاظ على البيئة وحتديد القيم العملية .3

الصناعة ، ومتابعة تطبيق هذه القوانني وفرض العقوبات على املخالفني ، علمًا بأن احلفاظ على البيئة ومقاومة التلوث 
 جزءاً مهماً من اسرتاتيجية التصنيع والعمل . 

                                                        

) المحجوب عمر القبي وآخرون : التلوث بعنصري الرصاص والكادميوم في بعض المحاصيل الزراعية في منطقة 391(

  . 253، ص2007الدافنية بمصراته ، مجلة الساتل العلمية ، العدد الثالث ، ديسمبر 

  . 166- 164مفتاح عبد السالم الشويهدي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  )392(

  . 232-231) وائل إبراهيم الفاعوري : مرجع سبق ذكره ، ص ص 393(
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املنظفات وكل املواد الكيماوية يف الزراعية ترشيد استهالك األدوية وتقليل استعمال املبيدات احلشرية واملضادات و  .4
 والبيت . 

اتباع الربجمة والتخطيط العلمي يف التصنيع ومراعاة كل العوامل االجتماعية والسكانية والبيئية واالستهالكية واالقتصادية  .5
 والزراعية عند البدء يف ختطيط وبناء التجمعات الصناعية والسكانية . 

تح جماالت استعمال الطاقة الشمسية البديلة والالحمدودة املصدر وعدمية الضرر ترشيد استهالك الطاقة وف .6
 . )394(اإليكولوجي

 . )395(عقد اللقاءات والندوات واملؤمترات وإعداد وتنظيم الربامج البيئية .7
  . خطط التنمية المستدامة : 5

من خمتلف اآلثار وامللوثات يكون احلل هو من خالل املشاكل واملعوقات اليت تعاين منها بيئة معظم اتمعات الدولية و 
اتباع خطط تؤدي إىل التنمية املستدامة وهي التنمية اليت تراعي البيئة ومواردها يف الوقت احلاضر وحتافظ عليها جيدًا لألجيال 

  .   )396(القادمة
وث وإدارة املوارد البيئية ، وميكن لذلك جند أن التقنية احلديثة ( التقنية اخلضراء) تلعب دوراً أساسياً يف حل مشاكل التل  

القول بأن التقنية صديقة البيئة حيث أصبحت هي حمور العمل البيئي يف الدول املتقدمة، فهي العنصر احلاضر دائمًا يف مراحل 
وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ يف هذه الدول ومبساعدة هذه التقنية ظهرت إىل الوجود صناعة التدوير وفرضت نفسها  
كصناعة عمالقة ومبساعدا منا اقتصاد محاية البيئة، وأصبحت عنصراً ضاغطاً يف االتفاقيات واملعاهدات واملساعدات واملنح البيئية 

  .  )397(بني الشمال واجلنوب
  إن مسؤولية احلكومة يف أي دولة من الدول لكي حتقق التنمية املستدامة تكمن يف العديد من النقاط أمهها اآليت : 

 يار طرق صناعية حديثة حتافظ على املوارد الطبيعية ومتنع تدهورها. اخت .1
 اصدار القوانني اخلاصة بالبيئة واليت تتضمن احملافظة على املوارد ومراقبة تنفيذ هذه القوانني .  .2
 إعداد خطط طويلة املدى لتحقيق التنمية املستدامة .  .3
 ئة وتنفيذ خطط التنمية. انشاء املؤسسات الوطنية القادرة على حل مشكالت البي .4
إعداد األشخاص املؤهلني علميًا حلل مشكالت البيئة مع تشجيع العلماء والباحثني ليتوصلوا إىل كيفية حل تلك  .5

 . )398(املشكالت  

                                                        

  .183- 182) مفتاح عبد السالم الشويهدي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 394(

  . 14) عبد الوهاب رجب بن صادق ، مرجع سبق ذكره ، ص 395(

  .40، مرجع سبق ذكره ، ص ) محسن عبد الحميد توفيق 396(

  ) حسين علي البكوش : تقنيات اإلنتاج األنظف ودورها في تحقيق تنمية صناعية مستدامة ، الندوة العلمية397(

  . 197- 196ليبيا ، ص ص  –، طرابلس 2010حول صناعة الحديد والصلب ،       

  .42-41) محسن عبد الحميد توفيق ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 398(
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Abstract 

Cutaneous  leishmaniasis  (CL) is one of the major public health problems in Libya, where many cities 

are endemic at various levels. BaniWalid is one of the infected cities, where the infection is endemic. 

The city is a small town located in the north west, with 180 km from the south side of capital. The 

infection rate  was noticeably rising during the past 10 years in Libya, especially in BaniWalid city, 

which is a matter of serious concern that requires the attention of health care providers and policy 

makers in the country and the need for public awareness and knowledge of the disease and its control.  

The study aims to Identify people’s knowledge and awareness about sand flies to establish control 

activities in BaniWalid. As well as to highlight the seriousness of the CL and educate people to avoid 

and reduce infection. The city was divided into four sections and questionnaires were distributed in 

300 houses with a total population of 2618 individuals belonging to all age groups and both genders.  

The finding of study have shown that 80% of the respondents had heard about the disease up to some 

extent, but the people’s knowledge of the parasite of leishmania was 39 %. About 55 % of the 

participants had wrong idea and blame mosquitoes as the vector of CL. The reservoir host was 

identified by 30% of participants. The people’s knowledge about breeding and resting sites of sand 

flies was as follow, 30% reported animal house, 25% damp dark places. The respond of participants 

towards vector control programme was very poor, as 95% do not believe in it.  People’s knowledge in 

the city is a very poor and they need to be educated about the disease, its transmission and control.  

Proper health education programme in a simple language along with visual demonstration must be 

promoted to enhance the awareness and co-operation at community level.  

Key words: Cutaneous leishmaniasis, Sand fly, Control, BaniWalid, Libya, knowledge. 

 

Introduction 
 

        Cutaneous leishmaniasis disease is a problem in many parts of the world, including 

Mediterranean countries, affecting mainly poor rural populations (Masoudi et al., 2013). 

Leishmaniasis is an endemic parasitic infection  recognized as an important infection but 

neglected tropical disease with an estimated 350 million people at risk worldwide (WHO, 

2010). New cases are emerging in areas previously free of the disease. Over 100 000 new 
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cases of cutaneous leishmaniasis are reported annually by countries in Mediterranean region, 

but in fact the actual infection rate is estimated to be three to five times higher since many 

patients do not seek medical care and not all patients with a diagnosis of cutaneous 

leishmaniasis are reported to health authorities (WHO, 2014). In Libya, Cutaneous  

leishmaniasis represents a health problem in northwestern parts of Libya (figure.1), affecting 

high numbers of people every year in aljabal al-gharbi and other areas (Abdellatif et al., 2013). 

The first case of Cutaneous leishmaniasis was reported in 1930, followed by 40 cases in 1971 

were reported in Nalut (El-Buni, et al., 2000, Ahmed and abou faddan, 2013). More than 

20,000 cases were reported in last three decades, and the rate of infection is high, because the 

disease infects all age groups in both sexes (Obenauer et al., 2012 and El-bouni and Ben-Darif, 

1996).  

          The disease causes skin lesions on exposed parts of the body, mainly arms and face 

leaving life-long scars (WHO, 2015). It is transmitted by a bit of  a sand fly vector, there are 

over 900 species and subspecies of sand flies have been identified from 88 tropical and 

subtropical countries, where, they belong to Phlebotomus species in the Old World and to 

Lutzomyia species in the New World (Ramalho-Ortiga et al., 2010; Maroli, 2012). 

Phlebotomine sand flies present great diversity of species and 21 species of phlebotomine 

were recorded in Libya by some studies were conducted on sand flies (El-Buni et al., 1993; 

Annajar, 1999, Elhosk et al., 2014). Female sand flies of Phlebotomus papatasi is responsible 

for transmitting the haemoflagellate LEISHMANIA TROPICA AND LEISHMANIA 

MAJOR, the causative agents of human cutaneous leishmaniasis (Sant’Anna et al., 2014). 

The principal vector of Leishmania major in Libya is the sand fly (Diptera: Psychodidae: 

Phlebotominae) Phlebotomus papatasi, which is considered an outdoor species (Sharma and 

Singh, 2008). Phlebotomus papatasi uses rodents’ burrows for daytime resting and breeding 

(Aoun and Bouratbine, 2014). Cutaneous leishmaniasis in Libya involves rodents as reservoir 

hosts such as gerbil Meriones libycus and the fat sand-rat Psammomys obesus (Annajar, 1999). 

Psammomys obesus is the main reservoir host of L. major and  it was naturally found infected 

in Libya (Aoun and Bouratbine, 2014 ). The main parasite agent of cutaneous  leishmaniasis 

in BaniWalid is Leishmania major,  however the presence of Leishmania killicki in BaniWalid 

was reported in 1986 (Ashford et al., 1976; Aoun et al., 2004). 
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Figure  1: Map shows the geographical distribution of cutaneous leishmaniasis in Libya. 

                    Taken from Amro et al. (2012).         Districts,     Endemic cities. 

 

           BaniWalid is a small city located in the north west of Libya with 180km away from the 

south side of Tripoli (Figure 1). This disease is one of the major public health problems in the 

city of BaniWalid, where the districts of the city are endemic at various levels. The infection 

rate of  cutaneous leishmaniasis was noticeably rising during the past 10 years in Libya, 

especially in BaniWalid city (health authority), which is a matter of serious concern that 

requires the attention of health care providers and policy makers in the country and also the 

need for good public awareness and knowledge of the disease and its control. The presence of 

Sand flies and rodents in the city made it a suitable environment for leishmaniasis to spread 

by infecting people involved in outdoor activities in farms, building and others staying till 

night (Lainson, 1988; Abdellatif et al., 2013).  

 

           The relation between people and their animals is very strong as residents keep their 

animal sheds near their own homes in BaniWalid (figure 2 A and B), which provides breeding 

and resting sites for sand flies and thus provides good transmission conditions resulting in 

human infection (Kasari et al., 2010).  The geographical distribution of disease in Libya is 

expanding  as new cases are reported from cities that were free of infection such as Komas 
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and Misrata (El-Buni  et al., 2000). The geographic expansion requires the development of 

effective integrated vector management strategies based on sand flies behavior (Qualls et al., 

2015). 

 

  

                                         A                                                                                                B 

Figure 2 A and B: shows animal sheds next to residents houses. 

 

           Cutaneous leishmaniasis control is a global cause of concern. The control of disease in 

Libya remains a challenge to the health sector in many cities (El-Buni  et al., 2000). The aim 

of the control programme is to reduce the number of the infected people and stop transmission 

of disease (Kumar et al., 2008). The best method of leishmaniasis control is to reduce contact 

between vectors and humans, and also reduction of vector can be a good strategy of control 

(Sharma and Singh, 2008). The control of the disease relies on several factors including 

community knowledge, attitude, Respond and practice toward the infection (Hassan et al., 

2012). The present available local control methods in the city rely on case detection and 

treatment with available medication (Pentostam injections).  Also another measure of vector 

control was used in BaniWalid consists of spraying residual insecticides on the animal sheds 

and old buildings as well as on house surfaces as a barrier against incoming sand flies. 
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Alternative methods of control is insecticide-impregnated bed nets are used in many countries 

in the world (Ostyn et al., 2008). Community education about the disease and community 

commitment and involvement in implantation of control activities are very important for the 

successful control programme in the infected areas ( Hassan et al., 2012). Therefore the public 

knowledge about the disease in Libya must be assessed. 

 

          Number of studies have been carried out to assess the knowledge, attitude, and 

practices of residents towards other diseases, for instant, malaria, onchocerciasis and 

leishmania (Seaman et al., 1996; Khalil et al., 2008; Hassan et al., 2012; Lo´ Pez-Perea, 2014; 

Akram, 2015), Such information is, however, vital because successful control programme of 

any infectious disease requires a high level of understanding of the social and cultural 

characteristics of individuals and communities residing in endemic areas (Koirala, 1998). In 

Ethiopia a study on the knowledge of visceral leishmaniasis, was carried out by Lo´ pez-Perea 

(2104) has stated the knowledge on how the infected communities perceives the disease is 

essential for establishing successful control strategies. They have found that when the 

knowledge of population is increased about the disease, resulted in the increase of the 

knowledge of protection measures. Up to date there is no study has been published and no 

data are available about the public knowledge of leishmaniasis in Libya. Therefore this study 

was conducted in the city of BaniWalid. 

 

Objective: 

Identification of the people’s knowledge and awareness about sand flies to establish proper 

control activities in endemic areas of BaniWalid. As well as through the light on the 

seriousness of the infection in the city and educate people about how to avoid contact with 

sand flies and reduce infection by implementing successful control programme. 

 

Materials and methods: 

The study area: 

         This study was conducted during July, August and September 2014, in BaniWalid city, 

which is located in the north-western Libya (13°58'59"E AND 31°59'00"N), about 180 km 
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south east of Tripoli (Figure 3). The area of the city is 19,710 km2 and inhabited by a total 

population of 98,424 according to the registry office survey in the year of 2013.  

 

Methods: 

 

         The city was divided into four sections according to the highest reported number of 

cases to the main medical assembly, to ease the distribution of questionnaire to the 

respondents. Questionnaires were distributed to inhabitants of 300 houses that were randomly 

chosen from each section (Dahra and Tareek Almatar (Airport road), Alsouq (city center 

market), Alhai Alsanaie (industrial complex) and Almanasla) as  shown in figure 3. The 300 

households were visited with total population of 2618 individuals belonging to all age groups 

and both genders were included in this study.  The study was carried out using well structured 

and very simple questionnaire, which is easy to answer by respondents. The questionnaire 

was designed to elucidate information on respondents' Knowledge about sand flies, its 

breeding and resting sites and leishmania parasite and reservoir host. The questionnaire 

allows the collection of data on participants' knowledge about the cause of the disease, 

recognition, transmission,  symptoms and treatment of the disease; also control information 

was collected on programmes for spraying houses with insecticides, use of bed nets. In 

addition, environmental information was also obtained such as the presence of animal sheds 

next to respondents homes. 

 

Statistics: 
 
        Data collected from participants by questionnaires were statistically analysed using SPSS 

20.0 statistical software (SPSS, 2011). 

 

Ethics. 

        Permissions from health authority and participants were obtained and study steps were 

explained in details to respondents beforehand. Confidentiality was assured and participants’ 

names were not mentioned. 
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Figure 3: Map shows the four sections of BaniWalid. Taken from googlemaps.com 
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Results: 

The finding of the present study is illustrated as follow in table 1, and figures 4, 5 and 6. 

 

Table 1: The knowledge of participants about sand flies and leishmaniasis disease 

 

 Know or heard of yes no 

1 The leishmaniasis disease 80% 20% 

2 The route of transmission 33% 67% 

3 The parasite of leishmania 39 %. 61 % 

4 The vector 38% 62 % 

5 Need for reservoir host 40% 60% 

6 Breeding site animal shelter  30% 70% 

7 Resting in damp dark places 25% 75% 

8 The symptoms 54% 46% 

9 Recognize the CL 48% 52% 

10 Treatment of the CL 26% 74% 

11 Have you been Infected with CL or 

know someone 

12% 88% 

12 Do you Believe in Control 

program  

5% 95% 

13 Bed nets application  3% 97% 

14 Do you live in a house nearby 

animal sheds 

67% 33% 
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Figure  4: The knowledge of respondents about the leishmania parasite and disease. 

 
 

 
Figure  5: The knowledge of respondents about the leishmaniasis and its control. 
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Figure  6: The knowledge of respondents about the sand flies vector and other hosts. 

          

The results summarized in figures 4, 5 and 6, show that 80% of the respondents had heard 

about the disease up to some extent, but surprisingly 67% of respondents were not aware of 

the route of transmission of the disease.  The people’s knowledge of the parasite of leishmania 

was reported by less than 40%.  About 55 % of the participants had wrong idea and blame 

mosquitoes as the vector of CL. The need for reservoir host was identified by 40% of 

participants.  The people’s knowledge about breeding and resting sites of Sand flies was as 

follow; 30% reported animal house, 25% damp dark places.  

 

         The answers indicated that majority of people do not recognize the disease, symptoms 

and treatment as only 26% know the medication used. The respond of participants towards 

vector control programme was very poor, as 95% do not believe the control programme in the 

city has worked. 67% of the respondents live nearby animal shed of their own homes. The 

97% of the respondents do not know about insecticidal impregnated bed nets are used as 

control methods for mosquitoes and sand flies in many countries  
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Discussion: 

          Cutaneous leishmaniasis represent a health problem in western parts of Libya, affecting 

high numbers of people every year because the disease affects all age groups in both sexes. At 

the present there is no vaccination available for cutaneous leishmaniasis and the case finding 

and treating remains one of the control methods (Davies et al., 2003; Ostyn et al., 2008). 

Indoor spraying of residual insecticide is remains the main control strategy for sand fly 

control programme in many countries. The impact of house spraying on transmission of 

visceral leishmania disease was cost effective in many countries (WHO, 2002; Gurtler et al., 

2007; Kasari et al., 2010) but did not achieve the same impact in India (Kasari et al, 2010). 

The success of the use of household spraying of residual insecticides to control the vector of 

cutaneous leishmaniasis was documented in few publications (Ostyn et al, 2008).  

        The insecticide treated bed nets  are used in many countries for mosquitoes control might 

present alternative method for sand fly control. The presence of animals sheds near people’s 

homes in the city provides breeding and resting sites for sand flies and thus provides good 

transmission conditions resulting in human infection.  Sand flies were collected from animal 

shed in endemic and non-endemic areas (Kasari et al., 2010).  

         According to the centre of disease control, the geographical distribution of leishmaniasis 

in Libya is expanding and new cases are reported from cities that were not infected before 

(El-Buni et al., 2000). The spread of infection can be due to population migration, 

geographical expansion and armed conflicts (Desjeux, 2001; and Antinori, 2005). This 

geographic expansion requires urgent actions to develop effective integrated vector 

management strategies, which can be modified based on the knowledge of sand flies behavior 

(Qualls et al., 2015).  The biggest difficulty was in the recognition of the phlebotomine sand 

flies by participants. The finding of this study shows that the knowledge of respondents 

involved in the survey about the vector of the disease is low, as only 38% have expressed 

some knowledge, whereas 62 % do not recognize sand flies as the vector of the leishmania 

and thought mosquitoes rather than sand flies were responsible for transmission of the 

disease. This is a challenge, which will face sand flies local control progrrmame as people 

cannot recognize the sand fly and thus will not avoid its bite, therefore this issue needs to be 
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solved by proper health education and information about sand flies should be updated 

regularly (Yaghoobi-Ershadi, 2012).   

          Only 5 % of the participants believed that control programme might result in reduction 

of infection, whereas 95 % of respondents expressed their disbelieve in control programme  

with justification that no reduction in mosquitoes number was seen in recent years. Almost 97 

% of the respondents do not know about insecticidal impregnated bed nets are used as control 

methods for mosquitoes and sand flies in many countries in the world (Ostyn et al., 2008), as 

less than 3 % showed to have heard of it, however insecticidal impregnated bed nets are 

considered the best protection method against sand fly and mosquito by respondents after 

explanation of the method. Bed nets are expensive methods and were not practiced in 

BaniWalid before and thus are not known to the public in the city. 

        The study showed the way of life in BaniWalid acts as additional factor for the spread of 

the disease, as the culture, which is created by communities in the city provides a suitable 

environment for vector breeding. Phlebotomine sand fly larvae are known to feed on the feces 

of animals and rodents (Wasserberg et al., 2008). The presence of animals sheds near people’s 

homes in BaniWalid provides breeding and resting sites for sand flies and thus provides good 

transmission conditions resulting in increased human infection (Kasari, 2010). Therefore sand 

flies can cause many infections in one household due to the short flight range and infection is 

affected by presence of humans, sand flies vector, rodents, gardens, domestic animals and 

number of parasites in the same area  (Killick-Kendrick, 1999; Reithinger et al., 2007; Amro 

et al., 2012). In this kind of situation, proposes of environmental management and community 

involvement in control strategies to avoid contact with the vector become very important 

(Gouveia et al., 2008). 

        The data obtained in studies such as the present study can be very useful for planning or 

evaluating cautenous leishmaniasis control activities. The assessment of public knowledge 

towards other diseases, such as malaria, onchocerciasis and visceral leishmania have been 

published (Seaman et al., 1996; Khalil et al., 2008; Hassan et al., 2012). But to our knowledge, 

this is the first study about the public knowledge of leishmaniasis in Libya (BaniWalid city). 

Therefore more studies have to be carried out in Libya to assess the situation and the public 

knowledge about the disease and control programme, also to educate people in infected area 
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to fulfill the gap between the public and health providers to apply appropriate control methods 

to reduce the infection by implementing successful control programme.  

           This study indicated that people in the city need to be educated to know more about the 

disease and its control methods and how they can be a part of the fight against the disease. 

The finding in our study is similar to the finding of other study in Pakistan carried out by 

Akram et al (2015), which has found that the knowledge of how the population perceives the 

disease and its vectors is essential in order to design an effective control strategy in future. 

The present study suggested that proper health education programme in simple Arabic 

language in schools, local radio stations and mosques is a very important, along with visual 

demonstration should be promoted to enhance the awareness and co-operation at community 

level for the success of leishmaniasis control programme in Libya. 
 

 

                           
 
Figure 7: A . Sand fly feeding on blood                  Figure 7: B. Picture of Leishmania infection on   

                                                                                              Patient’s hand  from BaniWalid 

 http://www.raywilsonbirdphotography.co.uk/ 
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أنشطة مرض اللشمانيا الجلدية ودورها في تعزيز ناقل أهمية المعرفة العامة ل

ليبيا -في مدينة بني وليدالمكافحة   

  

 الملخص

احد المشاكل الصحية الرئيسية في ليبيا، حيث انه يستوطن العديد من المدن بليبيا بمستويات هو مرض اللشمانيا الجلدية 

، على من البالد ، وهي مدينة صغيرة تقع في الشمال الغربيالمستوطنة بالمرضواحدة من المدن  تعتبرمختلفة. بني وليد 

من طرابلس العاصمة. معدل اإلصابة ارتفع بشكل ملحوظ خالل السنوات العشرة الماضية في ليبيا، جنوبا كم  180بعد 

خاصة في مدينة بني وليد، وهي مسألة تثير قلقا بالغا والتي تتطلب انتباه مقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات في 



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

137   |   

 

حديد معرفة الناس بذبابة لت تهدف الدراسة وتفادي اإلصابة. مكافحتهلمعرفة المرض وطريقة  الناسالبالد والحاجة لتوعية 

 وكذلك لتسليط الضوء على خطورة إلقامة أنشطة المكافحة في بني وليدوكيفية انتشاره ومرض اللشمانيا ناقل المرض الرمل 

بعة أقسام، ووزعت استبيانات تقسيم المدينة إلى أر تم   ى.العدو انتشار وتقليل  هوتثقيف الناس حول كيفية تجنب المرض

شخص ينتمون إلى جميع الفئات العمرية وشملت كال  2618 إليهذه األسر  أفرادمنزال. وقد بلغ عدد  300لسكان 

٪ من المستطلعين سمعوا عن المرض إلى حد ما، ولكن كانت نسبة معرفة الناس بطفيل 80أظهرت النتيجة أن  .الجنسين

ويلمون البعوض على نقل طفيل اللشمانيا.  تم  خاطئة٪ من المشاركين لديهم فكرة 55 ٪. بينما39اللشمانيا تساوي  

٪ 30٪ من المشاركين. معرفة الناس حول مكان عش الدبابة على النحو التالي، 30ن بنسبة خاز التعرف على المضيف 

 إلىبحاجة  وأنهمدينة فقيرة جدا المعرفة العامة للناس في الم. أتضح أن ٪ األماكن المظلمة الرطبة25بيت الحيوانات، 

انتقاله والسيطرة عليه. يجب تعزيز المعرفة ببرنامج التثقيف الصحي بلغة عربية بسيطة جنبا طرق هذا المرض و ب المعرفة

  إلى جنب مع تدريبات بصرية لتعزيز الوعي والتعاون على مستوى المجتمع المحلي. 

 

 .المعرفة ،اليبي ، بني وليد،مكافحةبة الرمل، الذبا : اللشمانيا الجلدية،المفتاحيةالكلمات 
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من مداخن مصانع االسمنت على البيئة في زليتن  لالنبعاثاتبالقيم الحدية  االلتزامتأثير 

  شمال غرب ليبيا - والخمس
  

  2، علي عكاشة 1، مختار االطرش1سليمان الحويمدي

  رقب.قسم علوم االرض  والبيئة، كلية العلوم باخلُمس، جامعة امل 1

  :Suliman.Alhewimdei@gmail.comEmailالبريد االلكتروني:  
  قسم علم البيئة، كلية املوارد البحرية، اجلامعة األمسرية اإلسالمية. 2

  

 الملخص 

ث تُعد القيم احلدية اخلاصة بالدول املتقدمة أكثر حمافظة نبعاثات املنشآت الصناعية غري موحدة دوليًا حيإن احلدود القياسية ال
وجودة اهلواء، إن من أهم اللوائح  االنبعاثاتمن غريها، بل إن بعض دول العامل ليس هلا أي ضوابط حدية وال لوائح قانونية تنظم 
تُعد متغرية عرب السنوات  لالنبعاثاتاحلدية والقوانني الصادرة واخلاصة بالدول املتقدمة هي اللوائح األمريكية واألوروبية، والقيم 

  وسائل للطاقة البديلة. واستخدامأنواع أجود من الوقود  واستخدام االنبعاثاتوذلك لتقدم تقنيات التحكم يف السيطرة على 
 باستخدامفإننا يف هذه الدراسة  ،مصانع االمسنت يف مدينيت اخلمس وزلينت وانتشارالطلب على صناعة االمسنت  ازديادومع 

أي من احلدود القياسية األكثر حداثة واألكثر صرامة  استخدامملوثات اهلواء نضع مقارنة حول تأثري  النتشاراحملاكاة احلاسوبية 
)، املفوضية األوروبية للبيئة USEPAالنامجة عن العمليات الصناعية املختلفة لكل من: وكالة محاية البيئة األمريكية ( لالنبعاثات

)ECE ،() إضافة إىل القيم احلدية الـمـُستخدمة جبمهورية مصر العربيةEgypt) واململكة العربية السعودية (KSA ومسودة (
الصناعية على البيئة يف مدينيت اخلمس وزلينت واليت ا مصانع امسنت، وقد أظهرت النتائج مدى اخلطورة  لالنبعاثاتاملعايري الليبية 

مسموح ا حسب املعايري املصرية والليبية وبدرجة أقل كان التأثري السليب  انبعاثاتبأقصى  االلتزامعلى الصحة العامة الناجتة عن 
كانت األكثر أماناً للتطبيق   واألوروبيةبالقيم احلدية السعودية على الصحة العامة كما أظهرت النتائج أن املعايري األمريكية  لاللتزام

  .اخلمس وزلينت مع مصانع االمسنت املوجودة يف مدينيت
  ، أكاسيد كربيت، جسيمات.تلوث هواء، معايري، ليبيا، امسنت، أكاسيد نيرتوجني الكلمات المفتاحية:

  

   المقدمة . 1

وذلك متثل ديدًا كبرياً على حياة اإلنسان واألنظمة البيئية املوجودة على كوكب األرض، يعترب تلوث اهلواء من أخطر املشاكل اليت 
هلواء تؤثر بشكل مباشر على صحة اإلنسان أو غري مباشر على الرتبة واملاء ومكونات البيئة األخرى وحمتوياما، لكون ملوثات ا

السريع يف اهلواء اجلوي، ويعترب تلوث  انتشارهاباإلضافة إىل أن هذه امللوثات ال تعرتف باحلدود اجلغرافية ملنطقة املصدر بسبب 
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يات األفراد،  فوفقاً لربنامج اهلندسة والعلوم البيئية يف كلية هارفارد للصحة العامة، فإنه ما يقرب اهلواء أحد املسببات األساسية لوف
% من حاالت الوفيات يف الواليات املتحدة ميكن أن تعزى إىل تلوث اهلواء، وتعد مصانع االمسنت، من أهم مصادر 4من 

سكان ومجيع صور احلياة باملناطق ااورة هلا، وأهم هذه امللوثات غاز امللوثات اليت ميكن أن تؤثر بشكل كبري على صحة ال انبعاث
الكربيت و ثاين  ) الذي ينبعث من مصانع االمسنت اليت ُيستخدم فيها الوقود الذي حيتوي علىSO2ثاين أكسيد الكربيت (

 االنبعاثاتاألمر سوءًا بسبب ]، كما ميكن أن يزداد Nicholas, 2002، باإلضافة إىل أكاسيد النيرتوجني[أكسيد الكربيت
 .(USEPA, 2010)الغازية واجلسيمية اخلطرية الناجتة عن صناعة اإلمسنت باملنطقة 

حاالت أمراض اجلهاز التنفسي  وازديادالدور الوظيفي للرئتني  اخنفاضعلى صحة اإلنسان يف  SO2تتمثل تأثريات   
املبكرة، وتُعد أكاسيد الكربيت أكثر خطورة على كبار السن واألطفال  وحساسية العيون واألنف واحلنجرة باإلضافة إىل الوفيات

على  3ميكروجرام/م 1,000الذين يُعانون من أمراض اجلهاز التنفسي كمرض الربو وتُعزى تلك األمراض إىل تراكيز تصل إىل 
مع اهلواء يف السوائل املائية  يذوب ثاين أكسيد الكربيت الـُمستنشق ،( WHO, 2005)دقائق  10فرتات زمنية تفوق  امتداد

يف جمرى الدم، وأكاسيد النيرتوجني هي األخرى تُضر باألداء الوظيفي  امتصاصهلوي مث يتم املتواجدة يف اجلهاز التنفسي الع
للجهاز التنفسي لإلنسان وعلى األخص لدى مرضى الربو من الكبار والصغار حىت يف وجود تراكيز غري عالية، وُتشري إحدى 

قارير الصادرة عن منظمة الصحة العاملية إىل أن األداء الوظيفي للجهاز التنفسي ملصايب الربو يتأثر بتواجد ثاين أكسيد الت
 World؛ WHO,2010) [3ميكروجرام/م 560دقيقة وبرتاكيز تُعد منخفضة ( 30النيرتوجني يف اهلواء الـُمستنشق وملدة 

Bank, 1998معدالت  ارتفاعى أن ]. وُتربهن الدراسات العلمية علSO2  يف اهلواء يتسبب يف تدين معدالت إنتاج احملاصيل
الزراعية وتؤدي إىل موت بعض أنواع النباتات يف مراحل مبكرة، وتظهر أثار اإلصابات على النباتات عند تراكيز يف حدود 

 ;Smith, 2003نمو [طوال موسم ال 3ميكروجرام/م 40بعد تعرضها ملدة مثاين ساعات أو  3ميكروجرام/م 1850
NAPAP, 1990 هذا وتتأثر األشجار حبسب نوعها برتاكيز خمتلفة من ثاين أكسيد الكربيت فمثًال تعُرض أشجار غابات ،[

 ,Nicholasوعلى مدى عشرة سنوات يرتك أضرارًا ملموسة عليها [ 3ميكروجرام/م 44الصنوبر ملتوسط تراكيز يف حدود 
جزء يف املليون) تتسبب يف صدأ األلومنيوم عند  280يت يف اهلواء برتاكيز يف حدود (]، ووجود ثاين أكسيد الكرب 2002

% وتكون بودرة بيضاء من كربيتات األلومنيوم، كما أن تعرض النحاس يف املفاتيح واألسالك 70مستويات رطوبة تفوق 
عرب األسالك  انتقاهلاقد يف الطاقة الكهربائية أثناء الكهربائية لكربيتيد اهليدروجني يزيد من مقاومتها الكهربائية مما يؤدي إىل فا

  ].Boubel, et al., 1994النحاسية [
لفرتات ترتاوح من عدة أسابيع إىل عدة شهور  NO2تُبني الدراسات اليت ُأجريت على احليوانات أن تعرض احليوانات لـــ

ئتني وُحيدث ا تغريات كيموحيوية، لقد ُوِجد أن له تأثريات سلبية على أداء الر  3ميكروجرام/م 1,880برتاكيز يف حدود 
وملدة ستة أشهر تُعاين من متزق يف جدار احلويصالت  NO2من  3ميكروجرام/م 990احليوانات اليت تتعرض إىل تراكيز تصل إىل 
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التلوث ]، ويؤثر USEPA, 2008; Nicholas, 2002يف إصابات اجلهاز التنفسي بالتهابات بكتريية [ وازدياداهلوائية 
على الصخور الداخلة يف مواد البناء حيث تتسبب يف تآكل الصخور اجلريية والرخام وتتسبب أيضًا يف تآكل التماثيل واألعمدة 
الرخامية مما يتسبب يف تدين مستوى الرتاث اإلنساين من معامل معمارية قدمية وأثار تارخيية للحضارات القدمية املوجودة بالقرب من 

  ].Roots, 2008ات [بعض هذه احملط
اجلسيمات الصلبة وخاصة الدقائق الصغرية احلجم ميكن أن تدخل عميقاً إىل الرئتني مسببة سلسلة من املشاكل الصحية 

) 5) ظهور التهاب حاد يف الشعب اهلوائية 4) الربو 3) ضعف يف وظائف الرئتني 2) السعال وصعوبة التنفس  1من أمهها 
)، وتتأثُر صحة اإلنسان بالغبار العالق باهلواء WHO, 2005) املوت املبكر (7مراض القلب ) أ6اضطراب يف أداء القلب 

 10أصغر من  جسيماتإذ أن الغبار املكون من  اجلسيماتحسب الرتكيب الكيميائي للغبار وطول فرتة التعرض للغبار وحجم 
الغري ُمكتمل من بني تلك  االحرتاقملواد الناجتة من عمليات لحق ما أضراراً، وتُعد اتالوصول إىل رئيت اإلنسان ل اميكرون ميكنه

اجلسيمات، هذا وُتشري الدراسات العلمية إىل أن هناك عالقة إحصائية بني التعرض جلُرعات خمتلفة من الرتاكيز اُجلسيمية ومعدل 
من امللوثات اٌجلسيمية بأحجام  3ميكروجرام/م 18الوفيات ومن بني تلك الدراسات ما ُتشري إىل أن تراكيز منخفضة يف حدود 

عدد الوفيات، وهذا الرتكيز هو أدىن من القيمة احلدية للمعايري القياسية  بازدياد ارتباط) هلا PM10ميكرون ( 10أدىن من 
) فإنه توجد خماطر متشاة يف املدن Dockery et al., 1993]، ووفقًا لنتائج دراسة (USEPA, 2010األمريكية [

بينما كانت خماطر حدوث أثار صحية سيئة أكرب عند التعرض لرتكيزات أعلى  3ميكروجرام /مرت 12.5راكيز اقل من اليت تسجل ت
) وتشري النشرات املتعلقة بدالئل منظمة الصحة العاملية لنوعية اهلواء أن خطر اإلصابة بالوفاة نتيجة 3ميكروجرام/مرت 15(أي 

 10للجسيميات 3ميكروجرام/مرت 10و 20ظهور عند التعرض الطويل األمد لرتاكيز ألمراض القلب والرئة ميكن أن تبدأ يف ال
% 0.3) إىل أن الزيادة يف معدالت وفيات اإلنسان ترتاوح من Ostro, 1999على التوايل، كما ُتشري دراسة أخرى ( 2.5و

اخلشنة (مثالً  اجلسيماتن ترسب ، كما أPM10يف املتوسط السنوي لرتاكيز  3ميكروجرام/م 10% لكل زيادة قدرها 1.6إىل 
معدالت النمو  اخنفاضميكرون) على أوراق النباتات يُعيق تبادل الغاز وعملية التمثيل الضوئي مما يتسبب يف  10أكرب من 

للنباتات وعلى األخص إذا ما ترسبت معادن ثقيلة على الرتبة فهي األخرى تتداخل لتقلل من دور العملية اليت توفر مغذيات 
  باتات يف الرتبة وتساهم بشكل أكرب يف إعاقة منو النبات وتُقلل من إنتاجيته.الن

والتموضع اليت ميكن أن حتدث مللوثات اهلواء  واالنتشارمتثل النماذج احلاسوبية والرياضية جلودة اهلواء عمليات النقل 
امللوثات لتقدير  انتشاروتستخدم مناذج حماكاة  من املصادر املختلفة، االنبعاثاتحتت تأثري الظروف املناخية احمللية وكميات 

مسامهة املصادر املختلفة يف كمية امللوثات املوجودة يف اهلواء اجلوي عند أي نقطة، توقع تأثري حجم التغيري الذي ميكن أن حيدث 
 استخدامهااملصدر، كما ميكن  كعمليات املعاجلة على جودة اهلواء اجلوي يف املناطق املتأثرة ذا  لالنبعاثاتيف تأثري أي مصدر 

لتقدير حجم التأثري املتوقع ألي مصدر تلوث على جودة اهلواء اجلوي يف أي فرتة زمنية أو منطقة يف حال تعطل أو غياب أجهزة 
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ر التلوث مراقبة جودة اهلواء، وهلذا تعد احملاكاة احلاسوبية أحد الطرق املكملة لعمليات القياس الفعلية يف تقدير حجم تأثري مصاد
  املختلفة على البيئة والصحة العامة وتوقع مدى مالئمة التدابري املقرتحة يف ختفيف هذا التأثري.

ملوثات اهلواء الغازية  انبعاثامللوثات احلاسوبية للمفاضلة بني معايري  انتشارأحد برامج حماكاة  استخدامودف هذه الدراسة إىل 
)، املفوضية األوروبية USEPAيت زلينت واخلمس لكل من: وكالة محاية البيئة األمريكية (واجلسيمية من مصانع االمسنت يف مدين

) KSA) واململكة العربية السعودية (Egypt)، إضافة إىل القيم احلدية الـمـُستخدمة جبمهورية مصر العربية (ECEللبيئة (
الغازية على جودة اهلواء اجلوي  لالنبعاثاتباملعايري املختلفة  اللتزاماالصناعية، وذلك لتحديد تأثري  االنبعاثاتواملقرتح اللييب ملعايري 

الغازية واجلسيمية ملصانع االمسنت   لالنبعاثاتقيم حدية  واقرتاحيف مدينيت زلينت واخلمس من حيث مواقع حوهلا والعوامل املناخية، 
  تصلح للتطبيق يف مدينيت زلينت واخلمس.  

  

 المواد والطرق. 2

  يانات المناخيةالب 1. 2
وتتميز منطقة الدراسة بشكل من املصدر إىل البيئة احمليطة  االنتقالالتلوث وسرعة  انتشارإن العوامل اجلوية هي األساس يف      

م صيفاً، ومبعدل هطول مطري يبلغ حوايل o 26و  شتاءاo 17دل حيث يبلغ متوسط درجات احلرارةعام مبناخ البحر األبيض املعت
م ويرتكز يف الشهور من سبتمرب إىل مارس أما الرياح فهي مشالية وغربية يف األشهر من أكتوبر إىل أبريل بينما يف أشهر ملم/يو  17

 )،لألرصاداجلنوب (اهليئة العامة  اجتاهالرياح حيث ب على املنطقة رياح القبلي من  اجتاهالصيف (من يونيو إىل أغسطس) فيتغّري 
اجلوية بطرابلس  األرصاداملتوسطات السنوية للبيانات املناخية الواردة يف السجالت اخلاصة مبركز  داماستخمت يف هذا البحث وقد 

  .2009وحىت سنة   1999األقرب ملصانع االمسنت املستهدفة بالدراسة لعشر سنوات من سنة  األرصادحملطات 
  مصانع اإلسمنت 2.2

دًا يف جمال الصناعة الليبية وتنتشر مصانع اإلمسنت يف العديد من املدن يعد قطاع اإلمسنت أحد القطاعات اإلنتاجية اهلامة ج
  -يف املنطقة الشرقية أو املنطقة الغربية من البالد وأهم مصانع اإلمسنت املشمولة ذه الدراسة هي: سواءً الليبية 
  مصنع إسمنت البرج بزليتن  1. 2.2

م، ليضاف إىل قائمة مصانع اإلمسنت املوجودة يف ليبيا، 2005ة سنة دخل مصنع الربج لإلمسنت يف مرحلة اإلنتاج مع اي 
مليون طن إلنتاج اإلمسنت  1مليون طن سنويًا منها  7.5ليصبح إمجايل الطاقات التصميمية ملصانع اإلمسنت يف ليبيا حوايل 
ويًا ويعمل املصنع بزيت الوقود الثقيل طن سن 1,400,000املقاوم للكربيتات، وتقدر الطاقة اإلنتاجية ملصنع الربج لإلمسنت  بــ 

موقع مصنع الربج يف مدينة زلينت قريباً من احملاجر مبنطقة ماجر ومساحته اإلمجالية  اختياروميكن أيضاً تشغيله بالغاز الطبيعي، ومت 
م، وتبلغ طاقته 2003هكتار، و كانت بداية التنفيذ هلذا اخلط يف شهر يناير  59هكتار حيث تبلغ مساحة اخلط األول   84
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من مجيع أعمال  االنتهاءطن إمسنت بورتالندى يومياً، ومت  4,400طن من مادة الكلنكر أي ما يعادل  4,200اإلنتاجية  
م، وهذا املصنع حيتوي على 2005الكهربائية) مع اية شهر مارس  –امليكانيكية  –الرتكيبات اخلاصة باملصنع (اهلياكل املعدنية 

  مرت. 3.15مرت وقطرمها  35 ارتفاعهمامرت وفرنني آخرين  3.35مرت وقطر كل منهما  126 ارتفاعهمابلغ فرنني رئيسيني ي
  مصنع إسمنت زليتن  2. 2.2

م، وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً من 1984وقد أفتتح سنة Kawasaki مصنع إمسنت زلينت من تنفيذ شركة كاواساكي
  مرت. 4.5مرت وبقطر  80مدخنته  ارتفاعلغ اإلمسنت البورتالندي العادي ويب

  مصنع إسمنت المرقب   3. 2.2
، ودخل اخلط األول Polysiusألف طن سنويًا وهو من تنفيذ شركة بوليسيوس 100يعمل هذا املصنع بطاقة إنتاجية تقدر بـ 

 إنتاج املصنع من اإلمسنت م، حبيث أصبح إمجايل1976م، ومت إضافة خط جديد سنة 1969مرحلة اإلنتاج الفعلية خالل عام 
  5ألف طن سنوياً، ويقع املصنع غرب مدينة اخلُمس على الطريق الساحلي على بعد حوايل  330املتوسط املقاوم للكربيت حوايل 

  مرت. 4.5مرت وبقطر 80مدخنته  ارتفاعكم من املدينة ويبلغ 
  مصنع إسمنت لبدة  4. 2.2

م، وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا من 1981وقد أفتتح سنة  FCBيب مصنع لبدة لإلمسنت من تنفيذ شركة اف سي 
  مرت. 2مرت وبقطر  43مدخنة هذا املصنع  ارتفاعاإلمسنت البورتالندي العادي ويبلغ 

  
  من المداخن الصناعية االنبعاثمعايير  3. 2

دود القياسية األكثر حداثة واألكثر صرامة لكٍل من النامجة عن صناعة االمسنت واحل االنبعاثاتقارنة بني تناولت هذه الدراسة م
ستخدمة جبمهورية مصر ECE) واملفوضية األوروبية للبيئة (USEPAوكالة محاية البيئة األمريكية (

ُ
)، إضافة إىل القيم احلدية امل

) KSAلعربية السعودية (كما سندرس القيم احلدية املستخدمة يف اململكة ا،دولة جماورة لليبيا اعتبارهاب) Egyptالعربية (
على  اقتصادها واعتمادأحد الدول املتقدمة عربياً واليت تتشابه إىل حد كبري مع ليبيا يف طبيعة مناخها وتوزيعها السكاين  باعتبارها

فة وفقاً من املنشآت الصناعية املختل لالنبعاثات) القيم احلدية 2النفط كما سنتطرق إىل مقرتح الالئحة الليبية وميثل اجلدول (
  للمعايري املستخدمة يف هذه الدراسة.
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  مداخن مصانع االسمنت. النبعاثات): القيم الحدية 2جدول (

  المعيار      

 االنبعاثنوع 
 الليبية المصرية السعودية األوروبية األمريكية

  ثاني أكسيد الكبريت

)SO2(  

1.33  

  باوند/طن كلينكر

300  

من  3مجم/م

  العادم

2.3 

ون باوند/ملي
  وحدة انتاج

2500  

  من العادم 3مجم/م

2000  

من  3مجم/م

  العادم

  أكاسيد النيتروجين

)NOx(  

1.55  

  باوند/طن كلينكر

150  

من  3مجم/م

  العادم

0.3  

باوند/مليون 
  إنتاجوحدة 

3000  

  من العادم 3مجم/م

1500  

من  3مجم/م

  العادم

  الدقائق الُجسيمية
120  

  من العادم 3مجم/م

100  

من  3مجم/م

  العادم

0.2  

كجم/ طن تغذية 
  للفرن

300  

  من العادم 3مجم/م

 3ملجم/م 50

  من العادم

  المرجع
USEPA, 

2010  
EU, 2005  

رئاسة ا�رصاد 
وحماية البيئة، 

2003  

القانون المصري، 
2005  

الھيئة العامة 
  2008’ للبيئة

  
  

  الملوثات  انتشار 4. 2
امللوثات وهو  انتشاروي مبنطقة الدراسة أستخدم برنامج متخصص يف لغرض احلصول على تراكيز للملوثات املختلفة يف اهلواء اجل

خرائط وصور  استخدام) ومت Air pollution dispersion modeling software )DISPER V:4.0برنامج 
 لتطبيق النتائج عليها وذلك بعد حتديد موقع كل مصنع امسنت Google earthاألقمار الصناعية اخلاصة مبوقع جوجل إيرث

برنامج رسم اخلرائط  باستخداموأقرب جتمع سكين منه على اخلريطة وبعد أخذ صور األقمار الصناعية هلذه املواقع املختلفة مت 
(ArcGIS V:9.2) كيلومرت حبيث   1وتبعد كل واحدة منها عن األخرى مسافة  رسم عدد من الدوائر مركزها املنشأة الصناعية

  ملصنع االمسنت املستهدف. تغطي هذه الدوائر أقرب جتمع سكين
من املداخن الصناعية ملصانع االمسنت ووفقًا للظروف  االنبعاثاتبعد توقع تراكيز امللوثات املختلفة يف اهلواء اجلوي الناجتة عن 

عند كل برنامج احملاكاة، مت حساب متوسط الرتكيز لكل نوع من امللوثات  باستخدامالتصميمية والتشغيلية واملناخية اخلاصة ا 
  دائرة من الدوائر اليت مت رمسها (عند كل كيلومرت من املصنع).
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  . النتائج والمناقشة3

 كاسيد النيتروجين. أ1.3
بأقصى تركيز  االلتزام) فإننا نالحظ أنه يف حال 1واملبينة يف شكل ( ملصنع زلينت عند اإلطالع على النتائج املتحصل عليها

يرتوجني حسب املعايري املصرية فإننا سنحصل على هواء تبلغ تركيزات أكاسيد النيرتوجني فيه أكاسيد الن النبعاثاتمسموح به 
  4، وذلك حىت مسافة WHOحسب )3ميكروجرام/مرت 40 ( أعلى بعدة مرات من أقصي تركيز مسموح بالتعرض له ملدة سنة

 انبعاثصحة السكان يف مدينة زلينت بينما جند أنه عند  ذه املعايري قد يشكل خطراً على االلتزامكيلومرت من املصنع مما يعين أن 
كيلومرت   1أكاسيد النيرتوجني من مداخن املصنع بكميات تعادل القيم احلدية للمعايري الليبية فإن املنطقة من املصنع وحىت مسافة 

بينما ال  3ميكروجرام/مرت 73.3فقد كان تركيز أكاسيد النيرتوجني عند هذه املسافة  ،فقط تكون معرضة لتأثريات صحية سيئة
بالقيم احلدية األوروبية والسعودية إىل تأثريات صحية على السكان وبالطبع تعترب املعايري األمريكية هي األكثر أمناً  االلتزاميؤدي 

 1.3على صحة السكان يف املدينة حيث يتوقع أن ال تتجاوز تراكيز أكاسيد النيرتوجني يف املنطقة القريبة من املصنع 
  تعادل القيم احلدية األمريكية. االنبعاثاتيف حال كانت  3ميكروجرام/مرت

  
  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهز أكاسيد النيرتوجني يف مصنع إمسنت زلينت على تركي انبعاثات) تأثري 1شكل (

  
الصناعية ملداخن مصنع الربج لصناعة  االنبعاثاتجني على للمعايري املختلفة لرتاكيز أكاسيد النيرتو  احلديةند تطبيق القيم وع

اإلمسنت مبدينه زلينت جند أنه لن يكون هناك تأثري واضح على السكان يف منطقة زلينت وذلك بالنسبة للمعايري املختلفة حيث  
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 0.155و  0.50و  0.55و  5.5و  11.1كيلومرت من املصنع   11كانت الرتاكيز املتوقعة يف مركز املدينة على بعد 
املعايري املصرية والليبية واألوروبية والسعودية واألمريكية على التوايل، نالحظ هنا أن  استخدام)، عند 2 (شكل 3ميكروجرام/مرت

أكاسيد النيرتوجني هو األقل تأثري حيث كانت تراكيز أكاسيد النيرتوجني يف اهلواء اجلوي  النبعاثاتاملعايري األمريكية  استخدام
، وهذا ميكن أن يرجع إىل أن املعايري األمريكية 3ميكروجرام/مرت 30كيلومرت   1الرياح السائدة ملسافة  اجتاهيب من املصنع ويف القر 

تعادل القيم  االنبعاثاتوكمية اإلنتاج من املصنع وإن كانت هناك تركيزات عالية نسبياً يف حال كون  االنبعاثاتتربط بني كمية 
 40رية إال أا قد ال تشكل خطراً على الصحة العامة رغم جتاوزها أقصى تركيز مسموح بالتعرض له ملدة سنه احلدية للمعايري املص

كيلومرت يف حالة املعايري الليبية ألنه من الصعب أن   2كيلومرت من املصنع و   3، وذلك ملسافة WHO وفق  3ميكروجرام/مرت
  واحد طيلة هذه املدة. اجتاهب الرياح يف 

  
  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف مصنع إمسنت الربج بزلينت على تركيز أكاسيد النيرتوجني  انبعاثات) تأثري 2( شكل

 

  

الصناعية  لالنبعاثاتنظراً لقرب مصنع إمسنت املرقب من مدينة اخلُمس فإننا جند أنه يف حال تطبيق القيم احلدية للمعايري املصرية و 
أكاسيد النيرتوجني قد تشكل خطرًا على الصحة العامة يف املنطقة  انبعاثاتهذا املصنع فإن  انبعاثاتإلمسنت على من مصانع ا

  5عن أقصى تركيز مسموح بالتعرض له ملدة سنة وذلك حىت مسافة  االنبعاثاتاملزدمحة بالسكان يف اخلُمس حيث ميكن أن تزيد 
كيلومرت من املصنع أما   1على بعد  3ميكروجرام/مرت162حيث بلغت الرتاكيز  )،3كيلومرت من املصنع كما يظهر من الشكل (

من مداخن املصنع تكافئ أقصى تركيز مسموح به حسب مقرتح املعايري الليبية فإن اخلطر يصل حىت  االنبعاثاتيف حال كانت 
مع القيم  االنبعاثاتجند أن تطابق  كيلومرت من املصنع، بينما  1على بعد  3ميكروجرام/مرت 81كيلومرت وتصل حىت   2مسافة 

احلدية للمعايري األوروبية واألمريكية والسعودية لرتاكيز أكاسيد النيرتوجني يف مصنع إمسنت املرقب فإنه يتوقع أن ال يكون هناك 
  على السكان يف منطقة اخلُمس القريبة من املصنع. االنبعاثاتتأثري شديد هلذه 
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  ..وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف ع إمسنت املرقب على تركيز أكاسيد النيرتوجني مصن انبعاثات) تأثري 3شكل (

  

هذا املصنع مع أقصى تركيز مسموح به  انبعاثاتيف حالة تساوي و  احملدود ملدخنة مصنع إمسنت لبدة وكرب قطرها وبسبب االرتفاع
ب املعايري املصرية فإن تراكيز أكاسيد النيرتوجني يف اهلواء ستفوق   أقصى أكاسيد النيرتوجني من مصانع اإلمسنت حس النبعاثات

)، وذلك 4كيلومرت من املصنع (شكل   1، وملسافة 3ميكروجرام/مرت 200تركيز مسموح التعرض له ملدة ساعة واحدة فقط وهو 
رًا على صحة السكان يف منطقة سوق اخلميس ذه املعايري قد يشكل خط االلتزامبالنسبة ملقرتح املعايري الليبية مما يعين أن 

أكاسيد النيرتوجني من مداخن املصنع بكميات تعادل القيم احلدية للمعايري  انبعاث(التجمع السكين األقرب هلذا املصنع)، أما 
  ة. األوروبية واألمريكية والسعودية فإا قد ال تشكل لوحدها خطراً على الصحة العامة يف كامل املنطقة ااور 

  
  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف مصنع إمسنت لبدة على تركيز أكاسيد النيرتوجني  انبعاثات) تأثري 4شكل (
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 ثاني أكسيد الكبريت  2. 3
مع  ) تتشابه كثرياً 5(مسنت زلينت واملوضحة يف الشكل أكاسيد الكربيت من مداخن مصنع إ النبعاثاتالنتائج املتحصل عليها 

مصنع إمسنت زلينت مع القيم احلدية للمعايري املختلفة لرتاكيز  انبعاثاتالنتائج اخلاصة مبصنع إمسنت درنة حيث وجد أنه عند توافق 
فقد  ،أكاسيد الكربيت يكون هناك تأثري واضح على السكان يف منطقة زلينت وذلك بالنسبة للمعايري الليبية واملصرية والسعودية

أكاسيد الكربيت الناجتة عن هذا املصنع يف اهلواء اجلوي يف مدينة زلينت كان أعلى من أقصى تركيز مسموح  وجد أن  تراكيز
كيلومرت لكل منهما على التوايل،   1و  7و  5وذلك ملسافة  3ميكروجرام/مرت 20ساعة  24ملدة  WHOبالتعرض له حسب 

  أكاسيد الكربيت من مداخن املصنع.  النبعاثاتسكان يف املدينة بالنسبة ولكن يالحظ أن املعايري األمريكية واألوروبية آمنة على ال

  
 .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف مصنع إمسنت زلينت على تركيز غاز ثاين أكسيد الكربيت  انبعاثات) تأثري 5شكل (

  
أكاسيد الكربيت من املصنع  النبعاثاتى تركيز مسموح به بأقص االلتزام) أنه يف حال 6نالحظ من النتائج املبينة يف شكل (كما 

حسب املعايري املصرية والسعودية والليبية فإننا سنحصل على هواء تبلغ تركيزات أكاسيد الكربيت فيه أعلى من أقصى تركيز 
املصنع مما يعين أن  كيلومرت لكل منها على التوايل من   5و  3و  7ساعة وذلك حىت مسافة تفوق  24مسموح بالتعرض له ملدة 

أكاسيد الكربيت من املصنع  انبعاثذه املعايري قد يشكل خطرًا على صحة السكان يف مدينة زلينت بينما جند أنه عند  االلتزام
مبعدالت تعادل القيم احلدية للمعايري األوروبية واألمريكية فإن املنطقة تكون غري معرضة لتأثريات صحية، حيث يصل الرتكيز على 

  وفقاً للمعايري األوروبية واألمريكية على التوايل. 3ميكروجرام/مرت 1.6و  14.56كيلومرت من املصنع   1بعد 
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  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف ثاين أكسيد الكربيت مسنت الربج بزلينت على تركيز مصنع إ انبعاثات) تأثري 6شكل(

 

 النبعاثاتتعادل أقصى تركيز مسموح به  االنبعاثات) أنه عندما تكون 7يها من الشكل (تظهر النتائج املتحصل علوكذلك 
أكاسيد الكربيت من مداخن مصنع إمسنت املرقب حسب املعايري املصرية فإن الرتاكيز تتجاوز أقصى تركيز مسموح بالتعرض له 

 135كيلومرت من املصنع وبرتكيز يبلغ   8وذلك على بُعد  WHOحسب  3ميكروجرام/مرت 20ساعة  24ملدة   االنبعاثمن 
ساعة يصل حىت  24كيلومرت من املصنع أما بالنسبة للمعايري الليبية فإا جتاوزت املعدل اآلمن ملدة   1على بعد  3ميكروجرام/مرت

 انبعاثعند  كيلومرت من املصنع بينما جند أنه  1على بعد  3ميكروجرام/مرت 108كيلومرت من املصنع ويبلغ الرتكيز   7مسافة 
أكاسيد الكربيت بكميات تعادل القيم احلدية للمعايري األوروبية واألمريكية والسعودية قد ال تشكل خطرًا على الصحة العامة 

  لكٍل منها على التوايل. 3ميكروجرام/مرت 10.7و  0.4و  16.2بشكل مباشر، حيث ال تتجاوز الرتاكيز يف اهلواء اجلوي 

  
  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف ثاين أكسيد الكربيت مصنع إمسنت املرقب على تركيز  اتانبعاث) تأثري 7شكل (
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مصانع  انبعاثاتمع القيم احلدية للمعايري املختلفة ألكاسيد الكربيت من  هإن توافق إنبعاثاتفصنع إمسنت لبدة اما بالنسبة مل
واء اجلوي يف املنطقة ااورة وذلك بالنسبة للمعايري املصرية والليبية والسعودية واألوروبية يف الرتاكيز باهل ارتفاعاإلمسنت يؤدي إىل 

تعادل القيم احلدية للمعايري املصرية واملقرتح اللييب  االنبعاثاتعلى التوايل، كما جند أن هناك تركيزات عالية نسبيًا عندما تكون 
للمعايري  3ميكروجرام/مرت 150.8وكانت  3ميكروجرام/مرت 188.5 املصرية كيلومرت حيث كانت بالنسبة للمعايري  1على بعد 

مع مصنع إمسنت لبدة حيث يتوقع أن  لالستخدام)، حيث أن القيم احلدية للمعايري األمريكية هي األكثر أمنًا 8( شكل  الليبية
أكاسيد الكربيت  انبعاثاتعندما تكون  3ام/مرتميكروجر  1.6ال تتجاوز تراكيز أكاسيد الكربيت يف اهلواء اجلوي احمليط باملصنع 

  من مداخن املصنع تعادل القيم احلدية للمعايري األمريكية.
  

  
  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف مصنع إمسنت لبدة على تركيز غاز ثاين أكسيد الكربيت  انبعاثات) تأثري 8شكل (

  

 الجسيمات 3. 3
اجلسيمية ملصنع إمسنت زلينت لن يكون هلا تأثري واضح على السكان يف مدينة زلينت واليت  االنبعاثاتأن ) 9يالحظ من الشكل (

تعادل القيم احلدية للمعايري األمريكية واألوروبية والسعودية  االنبعاثاتكيلومرت وذلك إذا كانت هذه   8تبعد عن املصنع حوايل 
اجلسيمات يف املدينة ستكون أقل من احلدود اآلمنة للمعايري اخلاصة بالتعرض  والليبية لصناعة اإلمسنت حيث جند أن تراكيز

اجلسيمات، بينما كانت تراكيز  النبعاثاتملدة سنة وفقًا للقيم احلدية  WHOللجسيمات حسب منظمة الصحة العاملية 
تعادل القيم احلدية للمعايري  نبعاثاتاالاجلسيمات يف اهلواء اجلوي أعلى من احلدود اآلمنة التعرض هلا ملدة سنة يف حال كون 

  كيلومرت من املصنع وهي أقل من املسافة بني املصنع ومدينة زلينت.  1املصرية وذلك ملسافة 
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  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف  مصنع إمسنت زلينت على تركيز اجلسيمات انبعاثات) تأثري 9شكل (

 
هذا املصنع مع القيم احلدية  انبعاثاتكيلومرت فإن توافق   11إلمسنت عن مدينة زلينت والذي يبلغ حوايل نظراً لبعد مصنع الربج لو

)، حيث كانت تراكيز اجلسيمات الناجتة عن 10للمعايري املختلفة لن يكون له تأثري واضح على السكان يف مدينة زلينت (شكل 
ساعة وفقًا للمعايري األمريكية واألوروبية والسعودية والليبية بينما  24ملدة  WHOهذا املصنع أقل من الرتاكيز اخلطرة حسب 

كيلومرت   1الناجتة عن املصنع تعادل القيم احلدية املصرية وذلك ملسافة  االنبعاثاتجتاوزت الرتاكيز احلد اآلمن سنوياً يف حال كانت 
  من املصنع.

  
  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف تركيز اجلسيمات  مصنع إمسنت الربج بزلينت على انبعاثات) تأثري 10شكل (
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  4اجلسيمية ملصنع إمسنت املرقب مبدينه اخلُمس اليت تبعد حوايل  االنبعاثات) أن 11تظهر النتائج املبينة يف الشكل (كما      
مع أقصى تركيز  االنبعاثاتفقت هذه كيلومرت من املصنع ال تشكل وحدها خطرًا على صحة السكان يف املدينة يف حال توا

الصناعية، بينما كانت تراكيز اجلسيمات يف  لالنبعاثاتمسموح به وفقًا للمعايري األمريكية واألوروبية والسعودية واملقرتح اللييب 
ايري املصرية وذلك تعادل القيم احلدية للمع االنبعاثاتاهلواء اجلوي أعلى من احلدود اآلمنة التعرض هلا ملدة سنة يف حال كانت 

كيلومرت من املصنع وهي أقل من املسافة بني املصنع ومركز مدينه اخلُمس وهذا يعين أنه قد تشكل املعايري املصرية خطراً   1ملسافة 
هذا  انبعاثاتعلى صحة السكان يف املدينة خاصًة إذا أضفنا اجلسيمات الناجتة عن املصادر األخرى إىل الرتاكيز الناجتة عن 

  صنع. امل
  

  
  .وفقا للمعايري املختلفة نطقة ااورةامل واءهيف مصنع إمسنت املرقب على تركيز اجلسيمات  انبعاثات) تأثري 11شكل (

  
بالرغم من أن مصنع إمسنت لبدة بوضعه احلايل يعد من املصادر الكربى للتلوث باجلسيمات يف مدينة اخلُمس إال أننا جند أنه يف و

تتوافق مع أقصى تركيز مسموح به يف املعايري األمريكية واألوروبية والسعودية والليبية فإنه لن يكون  انبعاثاتج حال كون املصنع ينت
هناك تأثري واضح على السكان يف املدينة حيث كانت تراكيز اجلسيمات الناجتة عن هذا املصنع أقل من الرتاكيز اخلطرة حسب 

WHO كيلومرت أعلى من احلدود اآلمنة التعرض هلا   1ت يف اهلواء اجلوي يف حميط املصنع ملدة سنة بينما كانت تراكيز اجلسيما
  ).12تعادل القيم احلدية للمعايري املصرية (شكل  االنبعاثاتملدة سنة يف حال كانت 
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 .ملختلفةوفقا للمعايري ا نطقة ااورةامل واءهيف مصنع إمسنت لبدة على تركيز اجلسيمات  انبعاثات) تأثري 12شكل (

 

  االستنتاجات. 4

انت هي األسوأ بشكل الصناعية من مداخن مصانع االمسنت ك لالنبعاثنالحظ من النتائج املتحصل عليها أن املعايري املصرية 
ا سيشكل خطراً على صحة السكان يف العديد من املدن والصناعات وخاصًة مصانع االمسنت القريبة جداً من  واالسرتشادعام 

هي الثانية من حيث السوء حيث أا  املقرتحة ت السكنية كما هو احلال مع مصنع املرقب، وتعترب القيم احلدية الليبيةالتجمعا
تراكيز بعض امللوثات يف اهلواء اجلوي يف املناطق القريبة من املنشآت الصناعية إىل قيم أعلى من الرتاكيز  ارتفاعميكن أن تتسبب يف 

ًا لدالئل منظمة الصحة الدولية وهذا ميكن أن يشكل خطرًا على صحة السكان خاصًة إذا أضفنا إىل املسموح بالتعرض هلا وفق
امللوثات كاملصانع األخرى ووسائل النقل وعمليات حرق  النبعاثالرتاكيز الناجتة عن مصانع االمسنت إىل املصادر األخرى 

يف ليبيا من بني  لالستخدام ماناً أ املعايري األمريكية هي األكثر ناعية الواردة يفالص لالنبعاثاتاملخلفات وغريها، وتُعد القيم احلدية 
الصناعية ملصانع االمسنت يف مدينيت زلينت  االنبعاثاتاملعايري املختلفة حيث تبني أنه عند تطبيق القيم احلدية هلذه املعايري على 

أن يتم تعديل  اقرتاحلقريبني من هذه املصانع وهذا يدفعنا إىل واخلمس تبني أا ال تشكل خطرًا لوحدها على صحة السكان ا
الصناعية وفقًا للنظام األمريكي مع مراعاة أن تكون القيم احلدية اخلاصة  لالنبعاثاتالقيم احلدية يف مشروع الالئحة  الليبية 

  بصناعة االمسنت هي األكثر صرامة.
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Future Changes in Maximum Temperature Events Using the Statistical 

Downscaling Model (SDSM) in Zlitan Area–Libya 
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Azzaytuna University Tarhuna Libya, E-mail: abdussalam_ibrahim@yahoo.com  
 
 

ABSTRACT 
In the 21st century, climate change is considered to be  one of the greatest environmental 
threats to the world, and the changes in  climate extremes are estimated to have greater 
negative impacts on  human society and the  natural environment than  the  changes in  mean  
climate. 
All the IPCC's five reports between 1990 and 2013 concluded that we cannot expect stable 
climate in the future and we should prepare scenarios and strategies for the survival of 
humankind under the conditions of forthcoming global change. 
This study presents the projections of future changes in maximum temperature events under 
A2 and B2 SRES scenarios using the statistical downscaling model (SDSM)  in  the Zlitan 
Area–Libya. 
 In order to explore the SDSM method, at Zlitan station in Libya has been selected as a study 
site to test the methodology for maximum temperature. The study included calibration and 
validate with large-scale atmospheric variables encompassing NCEP reanalysis data, the 
future estimation due to a climate scenario, which are HadCM3 A2 and HadCM3 B2 . Results 
of downscaling show that during the calibration and validation stage, the SDSM model can be 
well acceptable regard its performance in the downscaling of daily maximum temperature.  
The result of climate projection reveals that the SDSM model showed great reliability of 
SDSM in ascertaining changes for the periods 2011–2040, 2041–2070 and 2071–2099, 
relative to 1961–1990 and it has very good ability to replicate the historical maximum 
temperature for the observed period. Trend analysis in the study area showed an increase in 
average annual and monthly maximum temperature, compared to the baseline period for both 
HadCM3A2a and HadCM3B2a scenarios in both the dry and wet seasons. 
However, this increase is higher in dry months than wet months for all future time horizons 
and for both HadCM3A2a and HadCM3B2a scenarios. Thus there is likely to be a significant 
warming in local surface temperature, which is enough for a significant change on the energy 
balance and is likely to impact water availability. 

Keywords: - Statistical downscaling model, SDSM, Intergovernmental Panel on Climate 
Change IPCC, General circulation model, GCM, Special Report on the Emission Scenarios, 
SERS, HadCM3 Hadley Research Center’s Hadley Climate Model version, Maximum 
temperature, Zlitan area, Libya. 

INTRODUCTION 
All the Inter- governmental Panelon Climate Change ( IPCC's five reports) ,  between 1990 
and 2013  concluded that ),global(land and ocean) average  temperature has shown a 0.85 °C 
(0.65–1.06 °C) increase over the period of 1800–2012(IPCC, 2013), and a 0.7470.18 °C 
increase during the last hundred years(1906– 2005)(IPCC, 2007). However, the changes in 
extreme temperature events such as heat waves, severe winter and summer storms, hot and 
cold days, and hot and cold nights(Mastrandrea et al.,2011) can cause more severe impacts on 
human society and the natural environment.  
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Consequently , in the last few years there is much discussion in the scientific literature and 
concern in the wider community about climate change, the subject of global warming has 
initiated this investigation concerning temporal changes of extreme temperatures in Europe 
and North of Africa, recent climate analyses for the last 1000 years over the northern 
hemisphere indicate the last twelve years (1995-2006) rank among the twelve warmest years 
in the instrumental record of global surface temperature (since 1850), it also Indicate that the 
magnitude of 21st Century warming is likely to have been the largest of any century during 
this period. Numerous studies (e.g., IPCC. 2001 ;  Jones et al. 2003; Sanchez etal.,2004; IPCC.  
2007). It is reported in AR5 that between1951 and2010,the number of warm days and nights 
has increased, and the number of cold days and nights has decreased on a global scale. In 
addition, the time length and frequency of warm spells, including heat waves, have also 
increased since the middle of the20th century(IPCC, 2013). 

OBJECTIVE OF THE STUDY 
In this study the general circulation model (GCM) output of HadCM3 to predict the future 
climate variables and statistical downscaling model (SDSM) to change the coarse resolution 
of climate variables to the finer scale are used to estimate the future maximum daily 
temperature for Zlitan station in Libya. 

Specific objectives of this study are: 
• To compare the HadCM3 output of maximum air temperature with observed trends from the 

weather station records. 
• To determine the future trends of maximum daily temperature up to 2099 for Zlitan station in 

Libya. 

STUDY AREA 
Zlitan area is located in North West of Libya between 31° 96 –32° 53 Lat  and14° 09- 14° 74 
Lon, as shown in Figure (1 ). 
The climate is generally described as semi-arid, with hot and dry summers and moderate 
winters with rainfall. 
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Figure (1) Location Map of Study Area 

DATA 
Daily maximum temperature of Zlitan station in Libya for thirty years (1961-1990) were used 
to parameterise the downscaling model for the study area. The NCEP reanalysis predictor sets 
used for the calibration process to provide gridded reanalysis data sets used in the calibration 
process of SDSM, the National Centre for Environmental Prediction (NCEP) products were 
interpolated to the CGCM2 grid over the entire African continent are. Both the GCM 
variables and the NCEP data sets were made available for the grid-boxes illustrated in Figure 
(2). 
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Figure (2) Location of grid cells for statistical downloading 

 
The projected GCM output for both the CGCM2 and HadCM3 were used, These predictor 
sets are available for three future  30-years periods; the 2020s (2011-2040), the 2050s (2041-
2070), and the 2080s (2071-2099).They are in the form of daily data from the SRES A2 and 
B2 emissions experiment normalized with respect to 1961-1990. 
 

METHODOLOGY 
The methodology used in this study is fully described in the SDSM ‘Users Manual’, by Wilby 
Dawson and Barrow (2007). The aim is to assess the suitability of the HadCM3 climate 
scenario to simulate climate variables in the study area against observed climate data, in order 
to guide their use in climate change projections. IPCC (2001; 2007) state that coupled models 
provide credible simulations of the present climate. This approach involves comparing GCM 
simulations that represent present-day conditions (baseline climate period) to observed 
climate values in order to check the validity of the GCMs in Libya and in the Zlitan area 
specifically, for the baseline period (1961 to 1990).The IPCC recommends 1961-1990 as 
climatological baseline period in impact assessment, the HadCM3 model was employed for 
both A2 (Medium-High Emissions) and B2 (Medium-Low Emission) Scenarios. HadCM3 is 
widely applied in many climate change impact studies, see for example Lucio (2004), 
Sanchez et al. (2004) and Jones et al. (2004). 
The predictor variables selected for maximum temperature of Zlitan for each downscaling 
process conducted in this study are:- Surface meridional velocity, Surface wind direction, 850 
hPa wind direction, 500 hPa geopotential height, 500 hPa wind direction, 500 hPa divergence, 
850 hPa meridional velocity, 850 hPa geopotential height, 850 hPa wind direction, Mean 
temperature at 2m. 
All GCMs provide a version of the future, based on which emission scenario  and time frame, 
in this study, the SRES A2 and  B2 emission scenario were  used for three future tri-decadal 
periods; the 2020s (2011-2040), the 2050s (2041-2070), and the 2080s (2071-2100). 
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RESULTS 

Downscaling for future changes in maximum temperature 
In SDSM 4.2.9, the scenario generator operations are used to produce ensembles of synthetic 
daily weather series given daily atmospheric predictor variables supplied by a GCM. After the 
calibration and validation of SDSM model carried out, the daily future climate variables are 
projected until 2099 using the HadCM3 Global Circulation Model. The projection generates 
20 ensembles of daily climate variables, which are equally plausible hence; these ensembles 
are averaged out in order to consider the characteristics of all those 20 ensembles. 
in this study, the SRES A2 and  B2 emission scenario were  used for three future periods; the 
2020s (2011-2040), the 2050s (2041-2070), and the 2080s (2071-2099). 
Results were generated by monthly maximum temperature in the baseline period (1961-1990) 
and downscaled for A2 and B2 scenarios (2011-2040), (2041-2070) and (2071-2099) for 
Zlitan station are shown in Figures (3) and (4).  
 

 
Figure 3 :-  Downscaled monthly maximum temperature for the baseline period (1961-1990)with HadCM3A2a scenario for 

Zlitan station (1961-2099). 
 
The downscaling of maximum temperature in the future period (2011-2099) for HadCM3A2a 
and HadCM3B2a scenarios shows an increasing trend in all future time horizons. The average 
annual maximum temperature is predicted to increase by 0.1°C by the 2020s (2011-2040) 
under both A2 and B2 scenarios. By the 2050s (2041-2070) the increase is predicted to be 
0.6°C under the A2 and B2 scenarios. By the 2080s (2071-2099) the average annual 
maximum temperature is predicted to increase by 0.7°C  under the A2 scenario and increase 
by 0.1°C under  B2 scenario. 
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Figure 4 :-  Downscaled monthly maximum temperature for the baseline period (1961-1990)with HadCM3B2a scenario for 

Zlitan station (1961-2099). 
 

Figure (5) shows comparison of  the baseline period (1961-1990) and the outputs of the 
monthly maximum temperature under both A2 and B2 scenarios for the periods 2011-2040, 
2041-2070 and 2071-2099.  
The graphical also indicates that there will be an increasing trend for both A2 and B2 scenario.  
Comparatively, A2 which is the high emission Scenario prevail higher change in maximum 
temperature than B2. 
These data predict an increasing maximum temperature for both A2 and B2 scenarios. 
Change from the baseline period is high in dry months for all periods and both scenarios, 
while wet months showed less increase than dry months, and this has important implications 
for  future human activities in the Zlitan region. 

 
Figure 5 Comparison of  maximum temperature for the baseline period (1961-1990)with HadCM3A2a & HadCM3B2a  

scenario for Zlitan station (1961-2099). 
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The projected maximum temperature in 2011-2040 indicates that the highest rise in maximum 
temperature will be between 6°C to 7°C in June, July and August for both the HadCM3A2a 
and HadCM3B2a scenarios and the lowest rise will be between 1.2°C to 1.5°C in January, 
February and March, again for both HadCM3A2a and HadCM3B2a scenarios. 
 

CONCLUSIONS 

Statistical downscaling method is an alternative tool to downscale global climate model into a 
fine scale region. In the present study, SDSM, a widely used decision support tool, The 
followings are the main conclusions of this study. 
The  results from A2 and B2 were comparable with NCEP, which proves the applicability of 
SDSM to simulate extreme temperature indices for the future. 
 The maximum temperature shows an increasing trend in all future time horizons for both A2 
and B2 scenarios. 
 
 

RECOMMENDATIONS 
1. . The use of several general circulation models for climate change studies able to get the better 

result for future climate change in Libya. 
2. Besides, this study can be extended by considering change in other climate variables in 

addition to the change in temperature. 
3. Further studies should consider other several climatic stations data in Libya. 
4. Improving natural recourse management efficiency should be a priority of Libyan government. 

It needs to prepare a national plan for adaptation to climate change. 
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  ) (منطقة مصراته دراسة حالة الزحف العمراني على األراضي الزراعية

  عطية أبوحمرة يعل

 قسم اجلغرافيا ،كلية اآلداب ، اجلامعة األمسرية اإلسالمية
 

  الملخص

ه علــــى البيئــــة الطبيعــــة ، حيــــث أســــهم التقــــدم العلمــــي اســــتطاع اإلنســــان منــــذ أن جعلــــه اهللا خليفتــــه علــــى األرض أن يبســــط ســــيطرت
تغري الكتلة العمرانيـة  مما أدى إىل والتكنولوجي واحلضاري  يف زيادة تأثريه يف البيئة وخباصة مع التحسن يف املستوى الصحي واملعاشي

تنـاقص مسـاحة مما سبب يف راضي ااورة حلجم السكاين ، أي توسع املساحة املبنية على األاواليت تتزايد بصفة مستمرة نتيجة لتزايد 
 األرض الزراعية مصدر غذاء السكان و حمل عمل بعضهم .

ومنطقة مصراته شأا شأن الكثري من املناطق يف ليبيا قد عانت والزالت تعاين من خلل يف النظم البيئية واملتمثلة يف مشكلة التصحر  
مــن مســاحات مــن الكتــل اإلمسنتيــة  انتشــرت  يف ظــل غيــاب الرقابــة علــى النمــو عــن طريــق حتــول األراضــي املنتجــة غــري منتجــة تتــألف 

  العمراين  بعيداً عن املساحات اخلضراء واألراضي الزراعية .
  

  .أهمية الدراسة:1    
ة بســبب تكمــن أمهيــة الدراســة يف كوــا تتنــاول أحــد املشــاكل الــيت تتعــرض هلــا البيئــة واملتمثلــة يف تقلــص مســاحة األراضــي الزراعيــ  

  الزحف العمراين حنوها 
مما سيسهم يف اخنفاض اإلنتاجية الزراعية واختفاء املساحات ، إضافة إىل أنه ميكن االستعانة بنتائج هذه الدراسـة يف التطبيـق علـى 

  مناطق أخرى من ليبيا اليت تواجه نفس املشكلة.
  .أهداف الدراسة:2

  دف هذه الدراسة إىل:     
 . 2006إىل 1954حجم السكاين باملنطقة للفرتة من التعرف على تطور    •
 التعرف على التغريات اليت طرأت على استخدامات األرض يف منطقة الدراسة.    •
 معرفة اجتاهات التطور العمراين باملنطقة.   •
 .تبيان األسباب اليت أدت اىل الزحف العمراين على األراضي الزراعية   •

 

  . أسباب اختيار الموضوع:3
  وقع اختيار الباحث هلذه الدراسة لعدة أسباب منها:          
 أمهية املوضوع باعتبار أن العمران هو املؤثر األساسي يف تقلص مساحة األراضي الزراعية.   •
 زيادة الطلب على السكن نتيجة لزيادة السكان ولزيادة أنشطتهم املختلفة.  •
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  املنطقة قيد البحث حسب علم الباحث .عدم وجود دراسة أكادميية متكاملة حول هذا املوضوع يف •
 رغبة الباحث يف اخلوض يف هذا اجلانب من الدراسات اجلغرافية.  •

 
  . أدوات الدراسة:4

  ): RSتقنية االستشعار عن بعد ( 1.4
وهـل من خالهلا مت التعرف على  االختالف أو التشابه يف منط استخدامات األرض على مستوى املنطقة  والرقعة اليت يشـغلها ،   

هناك توسع ألحد استخدامات األرض على األخر ؟ وما هي النتائج املرتتبة عليه ؟ ، حيث تـتم إجـراء مقارنـة ملعرفـة التغـريات الـيت 
  حدثت يف الفرتة الزمنية احملددة للدراسة  بناء على حتليل صور األقمار الصناعية .

 ):(G I Sتقنية نظم املعلومات اجلغرافية  2.4
  .2012- 2006قنية أمكن حتديد حماور النمو العمراين وامتداده يف الفرتة من ومن خالل هذه الت 

  
  . تحديد منطقة الدراسة : 5
  22 58  - 14 36 47، وبـني خطـي طـول ( ) مشـاالً  32 23 48  -31 33 37بني دائريت عـرض  ( مصراتهتقع منطقة  

ومــن اجلنــوب  ،املتوســط ، ومــن الغــرب  منطقــة زليــنتوحيــدها مــن الشــمال والشــرق ســاحل البحــر  )2007،الصــول ( ) شــرقاً 15
  .املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسة )1رقم ( الشرقي منطقة سرت ، ومن اجلنوب الغريب منطقة بين وليد ، ويبني الشكل التايل

  



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

164   |   

 

 

ريطة ليبيا على: مركز البحوث الصناعية بطرابلس، خ اعتماداً  Arc GIs, 10باستخدام برنامج  الباحثاملصدر: من عمل 
  .  2009 ، 2اجليولوجية، ط

مصراته) :  املوقع اجلغرايف ملنطقة  1شكل (      
 

  . النمو السكاني بمنطقة مصراته:1
ويعد منو ، يقصد بنمو السكان التغريات اليت حتدث على عدد سكان منطقة ما نتيجة الزيادة الطبيعية والزيادة غري الطبيعية    

  ) . 2001( العيسوي ، منوها االقتصادي، وضتها االجتماعية ومساا احلضارية  وفكرها السياسي سكان منطقة ما دليًال على
ت ليبيا حيث شهدوكما يبينه اجلدول والشكل التاليان  2006إىل  1954تطور حجم السكان يف ليبيا ومنطقة الدراسة من    

  أسهمت يف تطور حجم السكان يف تلك الفرتة.  اليتية سروف االقتصادية والسياللظمن التغريات تبعا  العديد
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.2006إىل  1954مقارنة مع ليبيا للفرتة من   النمو السكاين يف منطقة مصراته .1الجدول   
 

 ليبيا مصراته السنوات
اجمالي 
عدد 
 السكان

نسبة 
 الزيادة
 الكلية
•• 

معدل النمو 
••• 

نسبة سكان 
المنطقة من 
 عموم ليبيا

اجمالي عدد 
انالسك  

نسبة 
 الزيادة
 الكلية

معدل 
 النمو

1954 56907 ---- --- 5,2 1088893 ---- --- 
1964 68517 20,4 1,9 4,4 1564369 43,7 3,7 
1973 98711 44,1 4,1 4,4 2249237 43,8 4,1 
1984 179512 81,9 5,6 4,9 3642576 61,9 4,5 
1995 231217 28,8 2,3 4,8 4799065 31,7 2,5 
2006 295445 27,8 2,3 5,2 5657692 17,9 1,5 

  املصادر: 
  .  2006-1973، تعدادات سكانية خمتلفة للفرتة من مصلحة اإلحصاء والتعداد، التعداد العام للسكان يف ليبيا  -
  .  2006- 1973، تعدادات سكانية خمتلفة للفرتة من التعداد العام للسكان يف مصراته  ،مصلحة اإلحصاء والتعداد   -

                                                        

POالزيادة السكانية =نسبة )  ••

PNPO −

×100

 PN )   ، التعداد ال�حقPO    .(التعداد السابق =  

 

R   =  4343.0×Nالنمو السنوي  ) معدل•••

PO

PN
Log

  = الفرق بين التعدادين).   N= رقم ثابت ،  4343.0(  100×  

  

  . 1987الجامعية ، ا.سكندرية ،  ،مدخل الى التحليل ا'حصائي في الجغرافية البشرية ، دار المعرفة ةل�ستزادة راجع : فتحي محمد أبو عيان - 
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  ) .1ملصدر: من عمل  الباحث استناداً إىل بيانات اجلدول رقم (ا

  
  )2006-1954(نسبة الزيادة السكانية يف منطقة مصراته وليبيا للفرتة  ) :  2شكل ( 

 

 
)1املصدر: من عمل الباحث استناداً إىل بيانات اجلدول رقم (                  

  )2006-1954(راته وليبيا للفرتة يف منطقة مص معدل النمو السكاين) :  3شكل ( 
 

، وعلى الرغم من بساطته من حيث املعدات واخلربات إال أنه استطاع أن  1954وقد ظهر أول تعداد رمسي يف ليبيا سنة     
يرسم صورة واضحة املعامل عن السكان يف املنطقة يف تلك الفرتة ، وقد بلغ عدد السكان يف ذلك الوقت يف منطقة مصراته  

نسمة وبذلك فقد بلغت نسبة سكان املنطقة من  1088893نسمة  يف حني وصل عدد السكان على عموم ليبيا  56907
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بعد  عشر سنوات من التعداد األول وبلغ عدد  أىب 1964% ، تال هذا تعداد آخر كان يف عام  5,2جمموع سكان ليبيا 
نسمة وبذلك فقد بلغت نسبة سكان  1564369يا نسمة يف حني وصل عدد السكان على عموم ليب 68517السكان حينها 

ونظراً حلاجة البالد إىل إحصاءات للسكان ولكون هذه السنة  1973% ، إال أنه ويف عام  4,4املنطقة من جمموع سكان ليبيا 
إىل تسع سنوات هي سنة اإلحصاء العاملي فقد تقرر إجراء التعداد العام الثالث من نوعه  ومن مث  تقلصت الفرتة بني التعدادين 

نسمة يف حني  2249237نسمة أما يف ليبيا فقد وصل عدد السكان إىل  98711وكان إمجايل السكان يف ذلك الوقت 
  %.  4,4وصلت نسبة سكان املنطقة من جمموع سكان ليبيا إىل 

عدادين إىل إحدى عشرة سنة واليت وبالتايل زادت الفرتة بني الت 1984أما التعداد العام الرابع فقد تأخر موعده ليتم يف عام    
نسمة بينما  وصل عدد  179512أصبحت أساساً يف املراحل الفاصلة بني التعدادات الالحقة وبلغ حينها عدد سكان املنطقة 

جري ، و أُ  % 4,9وبذلك بلغت نسبة سكان املنطقة من جمموع سكان ليبيا حوايل نسمة  3642576السكان يف ليبيا إىل 
نسمة يف حني وصل عدد السكان على عموم  231217ووصل عدد السكان يف ذلك الوقت إىل   1995مس عام التعداد اخلا

%، أما التعداد السادس فقد   4,8نسمة وبذلك فقد بلغت نسبة سكان املنطقة من جمموع سكان ليبيا   4,799,065ليبيا 
نسمة وبذلك فقد  5657692كان يف ليبيا نسمة ووصل عدد الس 295445وفيه وصل عدد السكان إىل   2006كان عام 

  % .  5,2بلغت نسبة سكان املنطقة من جمموع سكان ليبيا  
بصفة عامة ومن خالل معدل النمو السكاين نالحظ ارتفاع املعدل يف مصراته أكثر من ليبيا وهذا سببه كون ليبيا دولة كبرية    

لشريط الساحلي وبعض املناطق الداخلية حول الواحات فان اغلبها  مناطق املساحة ويغلب عليها الطابع الصحراوي وإذا استثنينا ا
%  10.9حوايل  2006تكاد ختلو من السكان وقد بلغت نسبة سكان املناطق اجلنوبية جنوب الشريط الساحلي حسب تعداد 

  ) 2006 ،اجلماهريية الليبية% من مجلة مساحة ليبيا (74.3من مجلة سكان ليبيا على مساحة قدرت حبوايل 
  
  المدن:استخدامات األراضي في مخططات . 2
  من خالل خمططات املدن يف ليبيا ميكن اإلشارة اىل استخدامات األرض على النحو التايل:  

  :1966سنة  لمنطقة مصراته استخدامات األراضي في مخططات الجيل األول   1.2
بتنفيذ اخلطة اخلمسية األوىل قامت وزارة االقتصاد والتخطيط يف عام  نتيجة للطفرة العمرانية اليت حدثت يف البالد بعد البدء    •

تنفيذه قبل انتهاء اخلطة التنموية األوىل ، وقد مت التعاقد مع ب البدءبالعمل إلعداد خمطط طويل األمد حبيث يتم  1966
 ملدة يكون اتفق على أن فرتة طويلة لعمل خمطط لتطوير منطقة مصراته ل )دةو ماك جي مارشال ولوكاس احملد(الشركة اإليطالية 

هذه البداية حبيث يتم جتهيز خمطط  وقد عرف مبخطط اجليل األول وتكون 1988إىل   1966ن عامًا من ي وعشر نياثن
جديد قبل انتهاء هذا املخطط وبالتايل ال يكون فراغ ختطيطي من املمكن أن ميثل مشكلة يف النمو العمراين يف املنطقة فتكون 

احلاجة ومتزامناً مع النمو السكاين  تفتضيهه أضعاف الوقاية منه،  واتفق على أن يتم حتديث خمطط اجليل األول وفق ما معاجلت
  جوانب وهى : ة، وعليه فقد قامت الشركة بعمل دراسة ملنطقة مصراته ارتكزت على أربع

  .ورسم اخلرائط  اجلويالتصوير   •
  آنذاك . األوضاع احلاضرة حصر  •
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  .ططات شاملة ملدن أو قرى معينة حتضري خم  •
  . صغرأحتضري خمططات عامة ملواقع مأهولة أخرى   •

جبمع املعلومات الرئيسية من خالل املسح احلقلي للحالة املوجودة مع ما  1966بريل وأغسطس عام أوقامت الشركة بني شهري 
  . ومة اململكة الليبية آنذاكحتصلت به من معلومات من املسئولني احلكوميني واملستخدمني املدنيني يف حك

  ومتثلت استخدامات األرض الرئيسية يف منطقة مصراته يف تلك الفرتة يف :
 االستخدام العمراني : 1.1.2
% من مجلة 0,8هكتار بنسبة وصلت إىل  464يف منطقة مصراته  1966االستخدام سنة هذا بلغت مساحة حيث 

سبب اخنفاض نسبة هذا االستخدام إىل  ويرجع)، 1966س احملدودة ،( ماك جى مارشال ولوكا استخدامات األراضي باملنطقة
 1963أن االهتمام ذا القطاع مل ميض عليه سوى ثالث سنوات منذ البدء بتنفيذ اخلطة التنموية األوىل واليت جرى تنفيذها سنة 

مما جعلها تعتمد على املعونات اخلارجية حيث كانت ليبيا قبل ذلك تعاين من الفقر نتيجة العتماد اقتصادها على الزراعة والرعي 
األوضاع قد و ات القرن املاضي ، ييف فرتة مخسين لسد احتياجات السكان فيها وبالتايل مل يكن هناك تطور عمراين أو تنموي يذكر

عن  نعكس ذلك على االستخدام العمراين الذي شهد حتسناً حيث اات يبداية الستين يفاكتشاف النفط وتصديره  ومعتغريت 
  .قبلها الفرتة اليت 

  :ةالزراعي اتاالستخدام 2.1.2
وإمنا بشكل عام ، ويرجع ذلك ألن اهلدف من  يف منطقة مصراتهمل تتوفر بيانات تفصيلية عن مساحة تلك االستخدامات    

نية أما االستخدام تلك الدراسة هو معرفة حجم االستخدامات اليت  سيتم تطويرها مستقبًال واملتمثلة يف االستخدامات العمرا
على بيانات التعداد الزراعي الذي أصدرته وزارة الزراعة  الزراعي فاقتصرت دراسته على بيانات عامة وليست تفصيلية اعتماداً 

  .هكتار 49521وكانت مساحة هذا االستخدام يف تلك الفرتة حوايل  1960سنة 
  

  :2000 – 1980 لألعوامفي مخططات الجيل الثاني   استخدامات االرض  2.2
يف حجم املساحة العمرانية  لتصورات املستقبلية للسكان يف املنطقة وقد ظهر ذلك جلياً اوضع  يف اجليل األول فشل خمطط  

أن التصورات املستقبلية قد  ذلك إىل  ويرجع، 1988واليت فاقت تصورات املخطط لعام  1980سنة  املوجودة فعلياً 
% حبسب 1,9كاين عند إجراء الدراسات األولية ملنطقة مصراته والذي بلغ حوايل  معدل النمو الس ىعل اعتمدت بناءً 

% ،  وهلذا فقد كانت 5,4حوايل إىل  1984 – 1973يف حني أنه ارتفع بعد ذلك ليصل يف الفرتة  1964تعداد عام 
وألجل ذلك  فقد . ول هناك حاجة ملحة ملخطط آخر يواكب النمو السكاين اهلائل الذي فاق تقديرات  خمطط اجليل األ

عداد وتنفيذ خمطط جديد يليب احتياجات املنطقة من كافة القطاعات ، وقد إمت االتفاق مع الشركة البولندية بولسريفس على 
ن يووضع جمموعة من التصورات املستقبلية حبيث يتم تنفيذها على مدى عشر  1980ما هو موجود عام  صرقامت الشركة حب
  وكانت استخدامات االرض كالتايل : ) 1980بولسريفس شركة عاماً أي من ( 
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  : ستخدام العمرانياال  1.2.2 
إذ بلغت مساحة هذا االستخدام  اً تطورًا ملحوظ 1980– 1966شهدت استخدامات األراضي العمرانية يف الفرتة من   

إىل تنفيذ العديد من هكتار فقط ، و يرجع ذلك  464 1966هكتار بعدما كان سنة  2825على مستوى املنطقة 
مما أسهم يف زيادة  1988– 1966لتطوير املنطقة للفرتة من  )ماك جى مارشال(املشاريع التنموية اليت  وضعتها شركة 

 . الرقعة العمرانية يف منطقة الدراسة
  الزراعية: ـ   استخدامات األراضي  2.2.2

تلك البعيدة عن  أما ،دامات احمليطة بالكتلة العمرانية فقط يقصد باستخدامات األراضي الزراعية والغابات تلك االستخ   
متت دراسة كل هذه االستخدامات على مستوى املنطقة بالكامل   1966لم يتم دراستها، بينما يف عام فالتجمعات احلضرية 

بني استخدامات األراضي  اً كبري   اً اعتمادًا على بيانات التعداد الزراعي الذي قامت به احلكومة آنذاك ، وهلذا جند هناك فارق
الستخدامات لأعلى مساحة  توقد سجلحيث مل يدرسا بنفس الكيفية،  1980عنه يف عام  1966الزراعية يف عام 

حيث تركزت تلك املساحات حول الكتلة السكنية  حول مركز املدينةالزراعية على مستوى املنطقة احمليطة بالكتلة العمرانية 
.،  نة حنو اجلنوب والشرق والغرب وهذه املساحات تقل بالقرب من وسط املركز حيث الكتلة العمرانيةباالبتعاد عن مركز املدي

  . يف أقصى غرب املنطقة جنوب الكتلة العمرانية مساحة هذا االستخدام تركزت كذلك
  

  .2005 – 2000ظل فترة الفراغ التخطيطي للفترة  وامتداده فيالنمو العمراني  .3.2
دخلت املنطقة يف ظل فرتة فراغ ختطيطي كان من نتيجته انتشار  2000العمر االفرتاضي ملخطط اجليل الثاين عام بعد انتهاء    

قامت أمانة التخطيط مبنطقة مصراته بدراسة للمنطقة  2004البناء العشوائي خاصة يف األماكن  خارج  مركز املدينة ، ويف عام 
وبعد ذلك بسنة قامت أمانة االقتصاد  خطط السابق واحتواء البناء العشوائي ،دف من خالهلا  للوقوف على مدى تنفيذ امل

األوضاع القائمة  سنة  حصرفتم  2025إىل  2005والتخطيط بوضع حجر الزاوية ملخطط اجليل الثالث املزمع تنفيذه للفرتة من 
إىل   دين يف مستوى تنفيذ املخططسبب التهكتار،  ويرجع 12809وبلغت مساحة العمران يف تلك الفرتة حوايل ،  2005

أسهم يف عدم تنفيذ املخطط بالصورة املقرتحة ، فلو  مما عدم وجود الية للمتابعة من قبل اجلهات املختصة يف التخطيط العمراين 
  مكن احلصول على نتيجتني هامتني: ألكانت هناك متابعة لتنفيذ املخطط  

   .كة املنفذة ضمان تنفيذ املخطط كما مت تصوره من قبل الشر  •
   .إمكانية عمل حتديث للمخطط مع متطلبات املنطقة واليت تتغري بتغري السنوات  •
من املفرتض أن يتم حتديثه وتعديله بعد مرور فرتة من الزمن وفقاً للحالة اليت  1980سنة  املنفذة  فالتصور املعد من قبل الشركة  

سنوات هي  5 –3و السكاين أو لظروف أخرى ، ويرى البعض أن الفرتة من  متر باملنطقة سواء كان ذلك من حيث التغري يف النم
علي األنسب ملتابعة املخطط يف الفرتات الطويلة واليت تصل إىل عشرين سنة يتم من خالهلا  إعادة النظر يف املخطط وحتديثه (

   .) 2005، أبومحرة 
إىل خمططات اجليل األول والثاين سالفة الذكر على أمل أن   وجهتاليت العديد من االنتقادات أن هناكوجتدر اإلشارة هنا إىل    

  برز هذه االنتقادات هي :أيتم البدء يف تنفيذه بعد ، و  الذي مليؤخذ ا يف خمطط اجليل الثالث 
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وصلت مدة املخططات إىل عشرين سنة وهى مدة طويلة  قد تشهد تغريات يف السكان سواء طبيعية أم غري طبيعية مما     •
 . نيأمام املخطط عقبةيشكل 

فشلت املخططات يف معرفة إمكانيات النمو لبعض املدن على مستوى اإلقليم حيث إن املخططات مل تنظر إىل العالقات    •
املكانية واإلمكانات االقتصادية يف إقليم املدينة واختيار بعض املراكز احلضرية لتنميتها وبعبارة أخرى غياب التخطيط اإلقليمي 

 .ايناملك
لة مركزية وليست حملية واملفرتض أن يؤخذ رأى املواطن يف أمس التخطيطغياب مشاركة السكان يف التخطيط فقد اعترب  •

عدم مشاركة املواطن قد تكون ضد رغباته أو أن  لتخطيط بيئة حضرية تتالءم ورغباته باعتبار اً عمليات التخطيط ليكون مؤشر 
  .) 2009،ط العمراين مصلحة التخطي(  عالقاته االجتماعية 

  

  :الستشعار عن بعد واستخدامات األراضي . ا3
حلصول على معلومات حول ابأنه علم  حيث يعرفعن بعد أحد ااالت احلديثة لدراسة الظواهر اجلغرافية،  يعد االستشعار    

صور األقمار  ، وإن استخدام (A Canada Center,2011)، سطح األرض دون أن يكون هناك اتصال مباشر معه 
هو السبيل املمكن للمحافظة على تلك املوارد وتصنيفها  GISالصناعية يف االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية 
  . (Kepner,2002) وحدوث االستقرار النسيب هلا ومنع اإلجهاد البيئي لتلك املوارد 

، ومجيع املرئيات للقمر األمريكي الند سات  2012و  2006 وقد أمكن احلصول على مرئيات فضائية ملنطقة الدراسة لسنيت   
7 ETM+ Landsat  .  

  : 2006سنة )*(استخدامات األراضي في منطقة مصراته   1.3
  :2006يشري اجلدول والشكل التاليني إىل توزيع استخدامات األرض يف منطقة مصراته عام 

  .2006ة أنواع  استخدامات األراضي يف منطقة مصراته سن. 2 جدول

  
  

     
  
  
  

                                                        

، مت عمل  ENVI,5يف برنامج  layer stacksبعد حتميل الصورة من احدى املواقع املتخصصة بالصور الفضائية فقد متت عملية جتميع لباندات الصورة ،  )*

خلص من الغازات املوجودة يف الغالف للت Enhasmat imageوبعد ذلك مت حتسني الصور ،    geometric correctionتصحيح هندسي للمرئية 

مت جتهيزه يف   shipfile، مت عمل قطع مكاين ملنطقة الدراسة باستخدام wavelengths بعد التاكد من وجود الطول املوجي لكل باند  اجلوي واملصاحبة للصورة

 unsupervised  و  supervised clessfictio، وبعد ذلك مت عمل تصنيف موجه وغري موجه  للصور   subsetعن طريق   ARC,10برنامج 

clessfictioun ومن مث اصبحت املرئية جاهزة للتحليل وحتويل  classet اىلvictors  يف برنامجENVI  وإخراجها إىل خريطة رقمية يف برنامجGIS 

ARC .  

واع ا�ستخداماتأن  % المساحة بالھكتار 

 3,8 14880 ا�ستخدام العمراني

 20,8 81966 ا�ستخدام الزراعي

استخدامات اخرى مثل الغابات وا�راضي 
 الصحراوية والغدقة والرملية والسبخات

296522.8 75,4 

 100 393368,8 المجموع



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

171   |   

 

  لشكل الذي يليه  ميكن تصنيف استخدامات األراضي يف منطقة مصراته إىل التايل :السابق وا لمن خالل بيانات اجلدو 
  العمراني :االستخدام   1.1.3

% من مجلة استخدامات 3,8هكتار بنسبة بلغت  14880بنحو  2006قدرت مساحة االستخدام العمراين سنة    
إن حيث كز املدينة حنو الشاطئ وحنو امليناء بشكل كبري امتدت الكتلة العمرانية وخباصة يف مر االرض يف منطقة الدراسة ، و 

حتول املنطقة إىل مركز جتاري هام نتيجة الزدهار احلركة مبيناء قصر أمحد ،  إضافة إىل افتتاح مصنع احلديد والصلب وازدهار 
طرابلس  طريقة مبركز املدينة مثل الرئيسيالطرق نتشرت حمالت بيع اجلملة يف ااحلركة فيه أسهم يف زيادة أمهية املنطقة جتاريًا ف

الرئيسة مبركز املدينة ، إضافة إىل  الطرقبنغازي والذي يعد كذلك من  طريقالذي يعد املدخل الرئيس ملركز املدينة إضافة إىل 
يف ، ساعد  من تلك املساحة كتلة عمرانية واحدة ذلك فإن االستخدام العمراين اجته حنو اجلنوب ليصل إىل املطار جاعالً 

ذلك رصف الكثري من الطرق خارج املركز، ويف اجتاه الغرب امتدت الكتلة العمرانية حنو منطقة الكثبان الرملية حيث حتولت 
مساحة كبرية منها إىل استخدامات عمرانية، كما ال ننسى الطريق الساحلي الرئيسي الذي التفت حوله االستخدامات 

احملال التجارية واملطاعم وحمطات التزود بالوقود على طول الطريق من الغرب إىل  نتشرتاالعمرانية وخباصة التجارية منها ف
  .إىل مركز مدينة تاورغاء  هيئة كتل مبعثرة وصوالً على الشرق، وامتدت الوحدات السكنية على طول الطريق الساحلي 

  االستخدام الزراعي:  2.1.3
مساحات كبرية من األراضي الزراعية يف الشمال  ار ليغطيهكت 81966حنو  2006بلغت مساحة هذا االستخدام سنة   

، وميكن القول إىل أن االمتداد العمراين الذي متت اإلشارة اليه يف النقطة السابقة  حنو األراضي الزراعية يف األودية  يف اجلنوب
و الغرب كان على حساب األراضي وخباصة من مركز املدينة حنو اجلنوب حيث املطار واالمتداد العمراين من مركز املدينة حن

  . 2006الزراعية واليت يظهر جلياً يف شكل توزيع استخدامات األرض سنة 
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  .2006ملنطقة مصراته سنة   Landsat ETMاملصدر : حتليل الصورة الفضائية          

  2006 ) استخدامات األراضي يف منطقة مصراته لسنة4شكل ( 

 : 2012سنة  مصراتهنطقة ستخدامات األراضي في ما   2.3
ميكـــن تصـــنيف اســـتخدامات )   5رقـــم ( مصـــراتهاألراضـــي يف منطقـــة  وشـــكل اســـتخدامات  ) 3رقـــم ( مـــن خـــالل اجلـــدول

  : األراضي إىل
  العمراني:االستخدام  1.2.3

الستخدام ، وانتشر هذا ا هكتار 4454,8بزيادة يف املساحة قدرت بنحو  2006مقارنة بسنة  شهد هذا االستخدام منواً   
لعب املطار يف و امليناء  حولغلب املساحات حول مركز املدينة كما امتدت الكتلة السكنية حنو املناطق الفضاء أ ليغطي

السكنية والتجارية كما مت توجيه العديد من اهليئات احلكومية حنو استخدامات األراضي  دورًا يف جذبجنوب مركز املدينة 
ليزحف حنو األراضي الزراعية والكثبان الرملية  غرب مركز املدينةوامتد العمران حنو  يف املركز ، هذا املكان حىت خيفف االزدحام

انتشر العمران كذلك حول املركز احلضري يف أقصى غرب املنطقة، فأسهمت يف زيادة  أما عند احلدود االدارية الغربية فق، 
ملراكز العمران يف وسط ومشال  راضي الزراعية وخباصة املتامخةوتقلصت بذلك مساحة األالكتلة العمرانية يف تلك األماكن 

  املنطقة.
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  .2012سنة  مصراتهأنواع  استخدامات األراضي الرئيسية يف منطقة  . 3 جدول

استخدامات األرض أنواع المساحة  
 بالهكتار

% 

 4,9 19334,6 االستخدام العمراين
 19,5 76718 االستخدام الزراعي

( الغابات وأراضي غدقة وسبخات وصحراوية استخدامات اخري 
 ورملية)

296950.4 75,6 

 100 393003 اموع
  .2012املصدر: بيانات خريطة استخدامات األراضي ملنطقة مصراته سنة             

  االستخدام الزراعي:  2.2.3
ميكن إغفال أن هناك  حيث ال هكتار، 5248بنحو بلغ  2006بعام اخنفضت مساحة هذا االستخدام مقارنة   

 عند النظر إىل خريطة استخدام األرض يفيظهر بوضوح مساحات زراعية قد زحفت حنوها استخدامات عمرانية، ولعل ذلك 
  .جنوب املطار وحتديداً   2012

  
  .2012ملنطقة مصراته سنة   Landsat ETMاملصدر : حتليل الصورة الفضائية 

   .2012قة مصراته لسنة استخدامات األراضي يف منط : )5 شكل (
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  . الزحف العمراني علي األراضي الزراعية في منطقة مصراته :4
أصبحت هناك حاجة دائمة للعمران ملقابلة الطلب املتزايد عليه وخباصة مع زيادة عدد السكان حيث نتج عن ذلك زحف    

راعية . وميكن إجياز أهم أسباب الزحف العمراين العمران باجتاه استخدامات األراضي األخرى واليت من بينها االستخدامات الز 
  على األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة وبشكل عام يف اآليت:

بسبب زيادة يف النمو السكاين، فقد تطور عدد السكان يف حني أن مساحة األرض ثابتة مما نتج  زيادة الطلب على العمران   •
ساحة األرض يف اإلقليم ، فقد كانت مساحة االستخدام العمراين دائمة االرتفاع عنه وجود عالقة عكسية بني النمو العمراين وم

يف حني تأثرت استخدامات أرض أخرى ذا االرتفاع ألن جزءا من مساحتها قد مشله زحف من هذا االستخدام،  والزيادة يف 
 ا االستخدامات الزراعية.مساحة العمران ستكون بالطبع على حساب استخدامات األراضي األخرى واليت من بينه

كانت الزراعة قبل اكتشاف النفط متثل العامل األول واألساسي وبالتايل كانت احملافظة عليها من األولويات اليت تضعها     •
احلكومة يف خططها من حيث سن القوانني والتشريعات اليت حتافظ على األراضي الزراعية فيحدث نتيجة لذلك اكتفاء ذايت 

يسهم ذلك يف احملافظة على األراضي الزراعية ، ولكن بعد اكتشاف النفط وتصديره وارتفاع عائداته املالية سنة بعد نوعًا ما ، ف
أخرى اخنفض عدد العاملني يف قطاع الزراعة لريتفع يف قطاع النفط والتعدين وأسهم إمهال الدولة هلذا القطاع يف تراجعه 

الدولة على االستخدام الزراعي وزاد السكان فتضافرت كل هذه العوامل مع بعض  ،وأصبحت األرض أقل إنتاجاً وقد قلت رقابة
 لتسهم يف زيادة الطلب على األراضي الزراعية لغرض البناء فحدث زحف عمراين على تلك األراضي.

ضيهم على أبنائهم مما  تفتيت ملكية األراضي الزراعية، فقد قسمت األراضي الزراعية نتيجة للمرياث أو بفعل تقسيم اآلباء ألرا   •
كان سبباً يف جتزئة األرض مع حرية التصرف لكل شخص يف ملكيته فأسهم ذلك يف أن لكل شخص احلق يف أن يبين مسكناً 

  خاصاً به مما نتج عنه زيادة يف مساحة العمران يف األراضي الزراعية.

لزراعية أقل من سعر األرض يف املناطق احلضرية مما ولد رخص مثن األرض يف املناطق الزراعية فقد كان سعر األرض يف املناطق ا  •
هجرة عكسية من املناطق احلضرية إىل الريفية  وإن كان املكان املراد االنتقال إليه يف الغالب ال يكون بعيداً عن املناطق احلضرية 

اجات املختلفة  فأسهم تفتيت مثل أطراف املركز لكي يسهل الوصول إىل مركز املدينة سواء للعمل أم للحصول على االحتي
ملكية األرض يف سهولة احلصول على مساحات صغرية يستطيع من خالهلا املشرتى بناء مسكن له ورمبا لعدد من أبنائه فكان 

  لذلك دور يف التوسع العمراين حنو األراضي الزراعية.
ة عن مركز املدينة حيث إن زيادة عدد السيارات بأنواعها توفر اهلدوء والراحة يف املناطق الريفية والذي متيزت به املناطق البعيد   •

 قد زاد من مشكلة التلوث الصويت بالضجيج يف مركز املدينة مما أسهم ذلك يف الطلب على األراضي الزراعية.
  قصور التخطيط عن مواكبة النمو السكاين حيث يعد من أحد األسباب الرئيسة للبناء العشوائي يف األراضي الزراعية   •
 

أخذ الزحف العمراين على األراضي الزراعية يف منطقة مصراته منحنيني األول امتد من مركز املدينة حنو األطراف حيث مت    
، فقد امتد العمران من املركز إىل  2000إىل  1980استثمار املساحات احمليطة مبركز املدينة يف النمو العمراين املخطط للفرتة من 

االستخدامات الزراعية والغابات اليت توجد حول مركز املدينة ، يف حني كان املنحىن الثاين قد مشل  التوسع األطراف زاحفًا على 
العمراين باجتاه جنوب مركز املدينة حول املطار  فقد أسهمت شبكة الطرق اليت ربطت املطار واملنطقة احمليطة به بالطريق الساحلي 
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له دور يف جذب النمو العمراين حنو تلك األماكن ، وهو خيتلف عن النمو يف مركز  الرئيسي إضافة إىل رخص األرض الذي كان
املدينة حيث إن امتداد العمران حنو اجلنوب كان باجتاه األراضي الزراعية املخططة اليت تعد من أخصب األراضي مبنطقة مصراته 

الغربية مع منطقة زلينت وتستمر حنو الشرق إىل أن تصل إىل وهى اليت تنتج احملاصيل الزراعية فهي متتد على هيئة حزام من احلدود 
جنوب املطار مث متتد حنو اجلنوب عند طمينة وتنتهي عند الكرارمي وتعاود بعد ذلك يف مشروع  تاورغاء الزراعي. ويرجع تاريخ 

ألراضي وحتويلها إىل أراضي استصالح تلك األراضي إىل فرتة قدوم االيطاليني إىل املنطقة ، فقد عملوا على استصالح تلك ا
زراعية وأطلق على إنتاجها خمزون روما من احلبوب ، وباليت فإن امتداد العمران حنوها وإن كان مل يصل مباشرة إليها حيث كان 

تلك على مساحات األرض املفتتة القزمية فإن استمراره كان باجتاه األراضي املخططة وبالتايل سيشكل مشكلة يف إنتاجية  داالمتدا
بدراسة تلك املنطقة حيث بلغت املساحة   2004األراضي وهلذا بادر املسئولون إىل الوقوف والتصدي هلذا النمو فقاموا يف سنة 

) يف حماولة لوقف البناء العشوائي باجتاه تلك األراضي 2004هكتار (املخطط التفصيلي حمللة الغريان ، 866اليت مشلتها الدراسة 
ىل أن النمو العمراين العشوائي استمر باالجتاه حنو اجلنوب والشرق وامتدت املساكن بشكل غري منتظم وخلصت تلك الدراسة إ

حنو املساحات الزراعية وقد أوقف املسئولون على التخطيط البناء ومت عمل تصور لتطوير تلك املنطقة اعتمد على الدراسات 
ناء فتم قبوهلا كأمر واقع ومتت إضافتها إىل خمطط تطوير املنطقة على أن األولية ملخطط اجليل الثالث، وأما عن املخالفات يف الب

  يتم هدم فقط تلك اليت تتعارض مع مسارات الطرق حبيث ال ميكن جتاوزها .
  :ميكن اإلشارة إىل أن موقف الدولة من الزحف العمراين غري املخطط ميكن إجيازه يف اآليت و 
 ء العمراين : سن القوانني اليت تنظم عملية البنا   •

، فمع اية  اخلطة التنموية اخلمسية األوىل يف  1969يف سنة  5ظهر أول قانون لتنظيم ختطيط املدن عرف آنذاك بقانون رقم    
   .واليت قامت ا احلكومة يف عهد امللك إدريس لتطوير ليبيا يف تلك الفرتة  1969آخر لتنتهي سنة   ومتديدها عاماً  1968سنة 
إىل  1966إىل قيام احلكومة من قبل بالتعاقد مع الشركات األجنبية لتنفيذ خمطط تطويري طويل األمد  للفرتة من  إضافة   

ونتيجة لذلك ظهرت هناك حاجة لسن قانون يشرف على تطوير املدن الليبية حبيث ينظم عملية منو املدن حىت تسري ،  1988
   .ا  العملية التطويرية بشكل صحيح ودون وجود مشكالت

وقد كان هذا القانون هو املرجع الرئيسي الذي على أساسه مت سن القوانني الالحقة واليت تنظم عملية النمو العمراين ، ونشري   
يتوىل قطاع الزراعة والثروة  "نه أ 2001من قانون التخطيط العمراين لسنة  63هنا بإجياز ألحد هذه القوانني حيث جاء يف املادة 

(أمانة اللجنة الشعبية  "تابعة البناء خارج املخططات وإيقاف البناء املخالف واختاذ اإلجراءات القانونية حيال ذلك احليوانية م
)،  فقد جاء يف نص الفقرة السابقة أن متابعة البناء خارج املخططات ويقصد هنا باملخططات املناطق احلضرية 2009العامة، 

عتبارات معينة كأن تكون منطقة زراعية، حيث خولت هذه املادة قطاع الزراعة والثروة اليت مت وضع خمطط تطويري هلا وذلك ال
احليوانية بإيقاف هذا البناء بل واختاذ اإلجراءات القانونية بتحويل البناء املخالف على اجلهات املختصة واليت من بينها احلرس 

التحقق " ن إنشاء هذا اجلهاز يف جمال ختطيط املدن والقرى هو ن من صالحياته اليت خوهلا له القانون مبوجب قانو إالبلدي حيث 
من حصول أصحاب الشأن على الرتخيص الصادرة للمشروع يف أية عملية بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل يف بناء قائم أو 

ره بوجود خمالفة بالتأكد )،  حيث يقوم جهاز احلرس البلدي بعد إخطا2006(أمانة اللجنة الشعبية العامة، " تدعيمه أو هدمه
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من وجود ترخيص لذلك البناء و مث حتويل املخالف على النيابة العامة اليت بدورها حتقق يف هذا املوضوع فيتم حتويل القضية إىل 
  .احملكمة للفصل فيها

 :متابعة تنفيذ القوانني الصادرة بشان تنظيم عملية البناء •
وهذا ما حدث يف منطقة االنتشار والزحف على األراضي الزراعية  منالعشوائي بناء لل ميكن يف ظل غياب تطبيق القانون  

إىل غياب جهاز احلرس  إضافة يف قطاع الزراعة والثروة احليوانية نيغياب املتابعة من قبل املسئولإىل سبب ذلك  الدراسة ، ويعود
ني العاملني يئة التخطيط العمراين عن سبب انتشار حد املهندسأالبلدي يف تنفيذ دوره املنوط به ، ويف هذا اجلانب مت سؤال 

العالقات االجتماعية  تلعبقصور يف التنفيذ حيث هناك  هنأالبناء العشوائي على الرغم من وجود قوانني تتصدى لذلك فأجاب ب
وحيد هنا هو توقيف البناء اإلجراء الويكون  ، تصل إىل النيابة العامة دوراً مهماً يف توقف قضية املخالف عند حد معني حبيث ال

بأن ( تزال املباين املنفذة خارج املخططات بدون  64ن القانون قد أشار يف هذا اجلانب يف املادة أإشعار آخر ، يف حني  حىت
(أمانة اللجنة الشعبية العامة،  ترخيص أو املخالفة للرتخيص الصادر باخلصوص واليت مل يتم تصحيحها ، على نفقة املخالف) 

نه وبعد إيقاف البناء يقوم املخالف مبحاولة تصحيح البناء من إورمبا هنا تكمن الثغرة اليت يستفيد منها املخالف حيث ، ) 2009
خالل تعديله وفقًا للشروط اليت يضعها له التخطيط العمراين وبالتايل قد يستطيع احلصول على ما يفيد بقيامه بذلك التصحيح 

فقد  .رض الواقع ، وهنا نعود إىل ما متت اإلشارة إليه يف احلديث عن البناء العشوائيأبه على بأي وسيلة كانت بدون القيام 
أشارت الدراسة اليت متت على مشال الغريان بقبول البناء العشوائي كأمر واقع قد فرض ، وأنه فقط يتم إزالة البناء املخالف الذي 

املهندس املسئول بالتخطيط العمراين يف املقابلة الشخصية اليت متت اإلشارة يتعارض مع مسارات الطرق ، وهذا األمر قد أكده لنا 
جابته بتحويل املبىن إعند سؤاله عن كيفية التصرف جتاه املبىن أو املسكن الذي حدث جتاوز أو خمالفة يف بنائه فكانت  إليها سابقاً 

  ).•(نية والتخطيطية على حد تعبريه على جلنة فنية خاصة تقرر إما املعاجلة أو اإلزالة حسب األحوال الف
السبب يف  يرجح أن تكونم عملية النمو العمراين ظن ضعف عملية التنفيذ للقوانني اليت تنأوخالصة القول يف هذا اجلانب 

  .حصول النمو العمراين العشوائي والزحف على األراضي الزراعية 
  

  النتائج :
 295445ليصل إىل  1984نسمة سنة  179512إىل   1954سنة  56906تطور عدد السكان يف منطقة مصراته من    •

واخنفاض  1984إىل  1954من  ةحيث مر النمو السكاين مبرحلتني  مرحلة ارتفاع يف معدل النمو للفرت  2006نسمة يف سنة 
 . 2006إىل  1995فيه للفرتة 

ها تطوير البالد فقامت بعمل خطة استقالهلا وظهور النفط وتصديره أخذت احلكومة على عاتق علىليبيا حصول بعد  •
ضع تصورات مت و و  1988 – 1966تنموية للبالد عرفت باخلطة اخلماسية األوىل وأعقبتها مبخطط طويل األمد للفرتة من عام 

حبلول عام و ،  1,9 حوايل 1964والذي بلغ سنة الحتياجات السكان بناء على معدل النمو السكاين يف ذلك الوقت 
معدل النمو إىل أرقام قياسية كانت هناك حاجة لوجود خمطط جديد يلىب احتياجات املنطقة واليت فاقت ومع ارتفاع  1980

                                                        
 ) مقابلة مع مجموعة من المھندسين بمصلحة التخطيط العمراني بمنطقة مصراتة. •
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، ومع اية تلك  2000إىل  1980، وقد مت وضع برنامج يهدف إىل تطوير املنطقة للفرتة من 1988التصورات املعدة لعام 
  .2005حىت عام الفرتة بقيت البالد يف فرتة فراغ ختطيطي استمر خلمس سنوات 

 2004وقد سبقها يف عام  2025إىل  2005قامت أمانة االقتصاد والتخطيط باعتماد خمططات اجليل الثالث للفرتة من    •
إجراء دراسة على التطور العمراين من قبل التخطيط العمراين باملنطقة هدف من خالله للوقوف على تنفيذ املخطط السابق 

  .العشوائي بعد اية فرتة املخطط الثاين  وحماولة التصدي ملشكلة البناء
هكتار  يف حني إن مساحة االستخدام الزراعي والذي اعتمد  464حوايل 1966بلغت مساحة االستخدام العمراين يف سنة    •

 57883واليت وصلت فيها مساحة هذا االستخدام إىل  1960فيه على نتائج التعداد الزراعي الذي قامت به احلكومة يف 
  % .85,6ر ومتثلت يف هكتا

ونظراً إىل ارتفاع معدل النمو السكاين عنما توقعه املخطط  1980قبل االنتهاء من تنفيذ خمطط اجليل األول وحتديداً يف سنة     •
حيث مت االعتماد عند تقدير احتياجات السكان يف املنطقة  على معدل النمو يف تعداد  1988إىل  1966للفرتة من 

وأشارت الدراسات األولية يف  1973% سنة 4,1%  يف حني أنه ارتفع ليصل إىل 1,9والذي بلغ  1964السكان لسنة 
، وعليه 1980% وبالتايل كانت هناك حاجة ملحة إلعادة النظر يف استخدامات األراضي سنة 5اية السبعينيات إىل جتاوزه 

ووضع  1980الستخدامات األراضي باملنطقة يف عام  مت االتفاق مع الشركة البولندية (بوليسريفس) إلجراء املسح الثاين
  وخلصت دراسة استخدامات األراضي إىل اآليت : 2000تصورات مستقبلية لتطوير املنطقة حىت عام 

هكتار كان  2388وصلت إىل  1966هكتار بزيادة يف املساحة عن سنة  2852بلغت مساحة االستخدام العمراين إىل    •
  هكتار 515,8لعمرانية اليت تضمنها خمطط اجليل األول ،. بلغت مساحة االستخدام الزراعي نتيجة لتنفيذ املشاريع ا

وفرت الكثري من  ثمتت االستعانة بصور األقمار الصناعية اليت أعطت تفاصيل حول االستخدامات سالفة الذكر حي   •
، وكانت النتائج اليت مت التوصل  2012- 2006البيانات املهمة حول املنطقة ومت االعتماد على صور فضائية للسنوات 

بنسبة  2,5هكتار  بنسبة 14880إليها عند دراسة تلك املرئيات متثلت يف تطور االستخدام العمراين يف منطقة مصراته من 
% وقد تركزت الكتلة العمرانية يف مركز 4,9هكتار بنسبة  19334,6إىل  2012لتصل يف سنة  2006% سنة  3,8

و امليناء يف الشرق واحلدود اإلدارية مع منطقة زلينت يف الغرب وحنو املطار يف اجلنوب ، أما فيما عدا ذلك املدينة وامتدت حن
 فقد امتدت بشكل كتل مبعثرة يف باقي األقسام التخطيطية .  

 2012هكتار يف سنة  76718لتبلغ   2006هكتار سنة  81966أما االستخدام الزراعي فإن مساحته قد وصلت إىل    •
 ، حيث متكن النمو العمراين من الزحف حنو هذا االستخدام وخباصة عند األطراف الشمالية واجلنوبية 

إىل  2012لتصل يف سنة  2006% سنة  3,8هكتار بنسبة  14880تطور االستخدام العمراين يف منطقة مصراته من   •
ة وامتدت حنو امليناء يف الشرق واحلدود اإلدارية % وقد تركزت الكتلة العمرانية يف مركز املدين4,9هكتار بنسبة  19334,6

 .  مع منطقة زلينت يف الغرب وحنو املطار يف اجلنوب ، أما فيما عدا ذلك فقد امتدت بشكل كتل مبعثرة يف أرجاء املنطقة

وأصبحت  2006هكتار سنة  81966هكتار فقد كانت  5248أما االستخدام الزراعي فقد اخنفضت مساحته بنحو   •
 . 2012هكتار يف سنة  76718

يعد النمو العمراين السبب الرئيس يف تناقص املساحات الزراعية وخباصة املتامخة للكتلة العمرانية فقد زحف العمران حنو   •
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 االستخدام الزراعي وخباصة عند األطراف الشمالية أو يف غرب مركز املدينة وجنوا.
ضي الزراعية توفر األرض غري املنتجة ورخص مثنها وتفتت امللكية لألراضي كان من أكثر أسباب الزحف العمراين على األرا   •

 الزراعية.
على الرغم من وجود قوانني تنظم النمو العمراين فإن ضعف تنفيذ تلك القوانني كان قد سبب ازدياد النمو العمراين العشوائي   •

  . والزحف على األراضي الزراعية

  
  التوصيات :

 مو العمراين حنو أراضي الفضاء والصحراوية يف جنوب منطقة مصراته .العمل على توجيه الن   •
مد املناطق اجلنوبية باخلدمات األساسية واملتمثلة يف رصف الطرق وبناء املراكز الصحية والتعليمة حىت متثل جذب للسكان يف    •

 .تلك اجلهات

صة يف جنوب املنطقة مما يساهم يف ختفيف العبأ على املواطن اعتماد الالمركزية يف توزيع املصاحل احلكومية وفتح فروع هلا وخبا   •
ويصبح معها احلصول على تلك اخلدمات عامل مهم يف االبتعاد عن السكن يف املناطق القريبة من مركز املدينة سواء للموظفني 

 أو املنتفعني بتلك اخلدمات .

ايب على البناء العمراين يف املناطق احملاطة باألراضي الزراعية والرتكيز قيام اجلهات اخلاصة بالزراعة والتخطيط العمراين بالدور الرق   •
 .على البناء الرئسي بدل عن األفقي عند املوافقة على منح رخص للبناء يف تلك املناطق

ة يف حالة وجود خمالفات للبناء جيب اختاد إجراءات حامسة واملتمثلة يف عرض املخالفني على اجلهات القضائية املختص  •
 لردعهم واختاذ اإلجراءات القانونية معهم.

  المصادر:
  .التنفيذية بشأن التخطيط العمراين ة) الالئح2009(أمانة اللجنة الشعبية العامة،  -1
 ،2006لسنة  149رقم  البلدي، قرار تنظيم جهاز احلرس  اللجنة الشعبية العامة -2
  .1980) ،  47-ر النهائي رقم (ط ن، التقري2000بولسريفيس، املخطط الشامل ملدينة مصراته شركة  -3

، صورة فضائية ملنطقة مصراته ، حتميل من موقع املساحة اجليولوجية األمريكية   +Landsat 7 ETM األمريكيالقمر الصناعي  -4
)(Erth Exploral  2006-02-14 الصورة تاريخ .  

ــ األمريكيالقمر الصناعي  -5 ، حتميل من موقع املساحة اجليولوجية األمريكية ، صورة فضائية ملنطقة مصراته +Landsat 7 ETM ـ
)(GLOVIS   2012-05-17الصورة تاريخ. 

 . 2009، 2خريطة ليبيا اجليولوجية ، مركز البحوث الصناعية بطرابلس ، ط  -6
 .) ، تقرير اجلرد حملافظة مصراته ، روما ايطاليا 1966شركة ماك جى مارشال ولوكاس احملدودة  ( -7
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   .) التعداد العام للسكان يف ليبيا 1954داد( مصلحة اإلحصاء والتع -8
      .) التعداد العام للسكان يف ليبيا1964(مصلحة اإلحصاء والتعداد  -9

  .) التعداد العام للسكان يف ليبيا1973( مصلحة اإلحصاء والتعداد -10
  .) التعداد العام للسكان  يف ليبيا1984(مصلحة اإلحصاء والتعداد  -11
   .) التعداد العام للسكان  يف ليبيا1995(د مصلحة اإلحصاء والتعدا -12
   .) التعداد العام للسكان  يف ليبيا2006(مصلحة اإلحصاء والتعداد  -13
    يف مقاطعة مصراته .  لسكانل مالتعداد العا) 1964(مصلحة اإلحصاء والتعداد  -14
    .مصراته حمافظة) التعداد العام للسكان يف 1973(مصلحة اإلحصاء والتعداد  -15
   مصراتهبلدية يف ) التعداد العام للسكان 1984(ة اإلحصاء والتعداد مصلح -16
  .) التعداد العام للسكان  يف منطقة مصراته1995(مصلحة اإلحصاء والتعداد  -17
  .مصراتهشعبية ) التعداد العام للسكان  يف 2006(مصلحة اإلحصاء والتعداد  -18
صدر عن مصلحة التخطيط العمراين ، اجليل الثالث ومستقبل جملة فصلية ت ،العمران )2009مصلحة التخطيط العمراين ( -19

 .املدن يف ليبيا، العدد الثامن  
  .) املخطط التفصيلي حمللة الغريان 2004مكتب العمارة لالستشارات اهلندسية مبصراته (  -20

A Canda centre fundaments of remot sensing (2011) , natural resourcesm ,Canda.  
 
Mcgaughy Marshall, (1966) Layout Plan 1966 -1988 , Final   Report, Misrata Region. 
 
Polservice, (1980): Layout Plan 1980 - 2000, Final   Report, Misrata Region. 

http://glcfapp.glcf,umd.edu:8080/esdi2-  
 
http://earthexplorer,usgs,gov  
 
Google earth 

 العربية: جعاالمر  

" ، رسالة ماجستري غري 2000اىل  1980) "األبعاد اجلغرافية لتنفيذ خمطط مدينة زلينت للفرتة من  2005علي عطية ( أبومحرة ،
 س.منشورة ، كلية اآلداب جامعة املرقب  اخلم

 مدخل اىل التحليل اإلحصائي ىف اجلغرافية البشرية ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية .  )1987(فتحي حممد  أبوعيانة ،

 .الرياض ،مكتبة جرير  ،السكان املفاهيم واالساليب والتطبيقات   ) 2003رشود بن حممد ( ، اخلريف

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية جامعة  "ملدينة بنغازي النمو السكاين") 1989ونيس  عبد القادر ( ،الشركسي 
 .بنغازى  ،قاريونس
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 .ليبيا ، دار ومكتبة الشعب مصراته ،جغرافية مصراته ) 2010(حسني مسعود أبومدينة

رسالة ، "التذبذب والتباين يف معدالت األمطار بشعبية مصراته وإمكانية استغالهلا" )2007أبو بكر علي ( ، الصول
 .أكتوبر مصراته 7ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب، جامعة 

معهد البحوث ، ، رسالة دكتوراه غري منشورة  "الرتكيب االقتصادي للسكان يف ليبيا") 1994ماجدة إبراهيم ( ،عامر
 ، مصر.والدراسات األفريقية جامعة القاهرة 

 ، االسكندرية.، دار املعرفة اجلامعيةأسس جغرافية السكان  ) 2001فايز حممد  (  ،العيسوي

  .منشورات جامعة قاريونس  ،بنغازي   3ط ،جغرافية ليبيا البشرية   )1998حممد املربوك (  ،املهدوي 
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  مقومات البيئة الطبيعية للسياحة بمنطقة زليتن

  موسى خليل أحمد سعيد

                                       قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ، الجامعة االسمرية

mosasaeid1984@gmail.com 

  

  المقدمة
تعد السياحة قدمية ارتبطت بوجود اإلنسان وحتركاته اما سعيا وراء البحث عن أوطان جديدة يف بيئات جغرافية أفضل تتوفر فيها 

ن اإلنسان يف حتركاته مدركا ملالمح البيئة الطبيعية وتباينها مكانيا إذ كان يتجنب عند سبل احلياة أو للكشف عن جمهول، حيث كا
                    حتديد مساره مناطق الصعوبة اجلغرافية كالغابات الكثيفة واملناطق اجلبلية واهلضاب الوعرة .                    

يعية هي اليت أدت إىل تطور السياحة ، فاملوقع اجلغرايف له دور كبري يف احتواء كما يشري تاريخ السياحة إىل أن مقومات البيئة الطب
املنطقة على جمموعة من العناصر الطبيعية اليت متثل عوامل جذب مميزة تؤدي إىل ممارسة النشاط السياحي، كما تساعد أشكال 

                   احلركة السياحية .                     السطح املختلفة كالكثبان الرملية و التالل واملرتفعات اجلبلية يف تنشيط
ويؤثر املناخ بعناصره املختلفة يف منط ومدة السياحة ، واملقومات البيئية األخرى كتوفر بعض أنواع النباتات وكذلك بعض أنواع 

                                                 احليوانات الربية يزيد يف تنشيط حركة السياحة البيئية .                            

هذه املقومات الطبيعية اليت مث ذكرها وغريها من املقومات تعترب عوامل أساسية جاذبة يف السياحة البيئية ، وقد بدأت الدول 
املقام األول على الطبيعة تستفيد من هذه املقومات يف تنشيط احلركة السياحية ، ومن هنا يتضح بأن السياحة البيئية تعتمد يف 

  مبناظرها اخلالبة واملثرية .

وباعتبار منطقة زلينت تقع على الساحل الشمايل الغريب لليبيا فهي بذلك تطل على شاطئ ميتد على البحر املتوسط ، وتتمتع مبناخ 
ن الرملية واألشكال التضاريسية املختلفة ، معتدل ، كما تتوفر ا بعض أنواع النباتات الطبيعية واحليوانات الربية ،وتوجد ا الكثبا

هلذا مت اختيار و  السياحة البيئية ذه املنطقة .هذه املقومات يف جمملها من املمكن أن تشكل عوامل تساعد يف تنشيط حركة 
املوقع  مقومات البيئة الطبيعية للسياحة مبنطقة زلينت ) حيث سيتناول هذا البحث أهم هذه املقومات وهيموضوع البحث (

تات ، باإلضافة إىل دراسة املناخ بعناصره املختلفة ، والنبامات املستمدة من أشكال سطح األرض، واملقو  واجلغرايف الفلكي
  الطبيعية واحليوانات الربية.

  مشكلة البحث:
يئة نفسها من مجاد ونبات تتعدد املقومات البيئية الطبيعية اليت هلا عالقة بالسياحة البيئية بشكل يتناسب مع تعدد مكونات الب
شكالية البحث يف التساؤل وحيوان ، إذ تعترب هذه املقومات الطبيعية عناصر أساسية للسياحة ،  ومن هذا املنطلق مت صياغة إ

  التايل:
  ؟ هل مقومات البيئة الطبيعية يف منطقة زلينت على اختالف انواعها متثل عائقا ملمارسة النشاط السياحي ا
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                                                                                                                             الفرضية : 
                               بناء على ما ذكر يف مشكلة البحث فإنه من املمكن حتديد الفرضية املتعلقة ذه املشكلة وهي 

قومات البيئة الطبيعية تساعد على ممارسة النشاط السياحي وذلك مبسامهتها يف تنشيط امناط السياحة املختلفة داخل إن م_ 
  . نطاق املنطقة

األهداف :                                                                                                         
  لينت كمنطقة سياحية على مستوى ليبيا ._ ابراز أمهية منطقة ز 

_ توضيح العالقة بني املقومات البيئية الطبيعية والنشاط السياحي بغية االستفادة من هذه املقومات يف تنمية قطاع السياحة 
  باملنطقة .

                                                                                                               :  المنهجية

مت استخدام هذا املنهج على اعتبار ان البحث تناول املقومات البيئية الطبيعية يف اقليم معني وحمدود وهو  - : املنهج االقليمي_ 
                                                منطقة زلينت .                                                                                              

  مت استخدام هذا املنهج عن طريق وضع البيانات املستسقاة يف جداول احصائية ومن مث حتليلها بيانيا . -_ املنهج التحليلي :
  المقومات البيئية الطبيعية للسياحة

ألنشطة املتبادلة بني اإلنسان واحمليط ااور له ، إذ تشكل مكونات تعترب البيئة الطبيعية الوعاء الذي تتم فيه مجيع التفاعالت وا
  -البيئة الطبيعية عناصر أساسية للسياحة واليت سوف يتم توضيحها يف اآليت :

  . اجلغرايف املوقع الفلكي و . 1
وقع الفلكي يلعب دورا هاما يف حتديد يعترب املوقع من املقومات البيئية الطبيعية األساسية اليت هلا تأثري يف النشاط السياحي ، فامل

خصائص املناخ وشكل احلياة النباتية واحليوانية ، كما حيدد طول النهار وقصره وهذه العناصر هلا تأثري كبري على نوع وطبيعة احلركة 
ملميز لكثري من الدول ) ، كما أن املوقع اجلغرايف ا2005السياحية لذلك تتنوع السياحة بني طول العام والسياحة املومسية (غيث 

ساعد على رواج السياحة ا وذلك لسهولة اتصاهلا بالعامل اخلارجي بوسائل النقل املختلفة وخاصة إذا كانت مواقعها قريبة من 
ديد مناطق الطلب السياحي ، كما هو احلال بالنسبة لليبيا وتونس القريبة من الدول األوروبية  ، كما أن املوقع اجلغرايف يؤثر يف حت

جنسية السياح ومدة اإلقامة وذلك من خالل القرب املكاين ملنطقة اجلذب السياحي من مناطق العرض السياحي مما يقلل من 
) .                                    2006تكاليف السفر حبكم قصر املسافة الفاصلة بينهما وهذا يزيد من احتماالت طول مدة اإلقامة (الشرقاوي وآخرون 

) ، أما 1ومنطقة زلينت تتمتع مبوقع جغرايف هام حيث إا تقع على الساحل الشمايل الغريب لليبيا كما هو موضح يف اخلريطة (
شرقا. هذا  °14  ‾50، °14  ‾10مشاال وبني خطي طول  °32  ‾30، °31  ‾55فلكيا فهي تقع بني دائريت عرض 

االمتداد اجلغرايف املميز ووقوعها على ساحل البحر املتوسط جعلها قريبة من نطاقات الطلب الرئيسية يف العامل واملتمثلة يف الدول 
األوروبية ، هذا يؤدي اىل تنشيط احلركة السياحية ا ، كما يساعد موقعها على تنشيط احلركة السياحية الداخلية بوصفها منطقة 

لية تتصل باملناطق األخرى بواسطة الطريق الساحلي الذي مير منها مباشرة ، كما أن موقعها الفلكي جعل منها منطقة تتسم ساح
  يساعد على زيادة احلركة السياحية ا . من املمكن أن وهذا و يف املناخ يف معظم أيام السنة اىل حد ما ستقرارباال
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  أشكال سطح األرض .2
الكثري من األشكال التضاريسية اليت ختتلف عن بعضها البعض وهذا يؤدي اىل اختالف املشاهد الطبيعية وما يتميز سطح األرض ب 

يصاحبها من تباين يف البيئات املختلفة واليت من املمكن أن تصبح وجهة للمزارات السياحية املختلفة . إذ ميكن تصنيف مظاهر 
  اهم يف زيادة احلركة السياحية على النحو اآليت السطح يف منطقة الدراسة واليت من املمكن أن تس

ميتد هذا السهل من مصب وادي كعام يف الغرب ويتجه حنو الشرق حىت يصل احلد اإلداري الذي  -: السهل الساحلي. 1.2
الرئيسية ، إذ كلم ، وهو يتيمز بالضيق وخبلوه من اخللجان والتعاريج   45يفصل منطقة زلينت عن مصراته ، حيث يقدر طوله حبوايل 

  يعد هذا السهل جزء من سهل مصراته ، وحيده من الشمال البحر املتوسط ومن اجلنوب اهلضاب الداخلية     
                       

  

  )عماللباحث اعتمادا على مصلحة املساحة  -املصدر :( ) موقع منطقة زلينت1اخلريطة (                    
) ، يرتفع هذا السهل فجأة عن مستوى سطح البحر على هيئة جروف عالية  2014م ( الغافود كل  21مبتوسط امتداد حوايل 

مكونا منحدرات وعرة تقطعت بواسطة عدة وديان ، كما تنتشر الكثبان الرملية املرتفعة يف اجلهات الشرقية حيث تشرف يف بعض 
أهم مظاهر اجلذب السياحي اليت تساهم يف جذب الزائرين املواقع على شاطئ البحر املتوسط مباشرة ، إذ يعترب هذا السهل من 

سواء كان لغرض السياحة او لغرض الرتفيه ، إذ تزداد أمهية الساحل إذا توفرت به الشواطئ الرملية وهذا ما تتميز به منطقة زلينت 
                    ولذلك اقيمت العديد من املصائف ولكن كلها يفتقر اىل اخلدمات األساسية حىت اصبحت مهملة . 

توجد مساحات شاسعة من األراضي السهلية تلي الشريط الساحلي الذي يفصلها عنها سالسل من  -: األراضي السهلية. 2.2
مرت ، يتخللها العديد من األودية ،   100الكثبان الرملية والتالل الرملية املتحجرة ، إذ يصل ارتفاع هذه األراضي السهلية إاىل 

              عض أجزائها بانتشار املفتتات الصخرية .                                                               كما متتاز ب

هي عبارة عن جتمع من الرمل على سطح األرض يف شكل كومة تعود نشأا اىل الرواسب الرحيية يف  -. الكثبان الرملية :3.2
مرت عن مستـــوى سطح البـــحر ( احلجاجي   50أشكال من كثبان رملية يصل ارتفاعها اىل  الزمن الرابع ، وهي متتد على هيئة
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م) ، كما يتكون نسيجها من رمال متوسطة اىل ناعمة وغالبا ما تكون خالية من احلصى ، وفقرية يف مكوناا املعدنية ال 1989
إذ تنتشر هذه الكثبان يف األجزاء الشمالية يف كل من القزاحية  ) ،2014تنمو ا إال بعض النباتات مثل الرمت واألثل (الغافوذ  

     واملنطرحة وازدو الشمالية  ويطلق على هذه الكثبان حمليا اسم (القيزان) .                                                
أراضي سهلية يف األجزاء اجلنوبية والغربية حيث :ـ يتميز هذا النوع من التضاريس باالرتفاع املتوسط عما جاوره من  . التالل4.2

  مرت ويطلق عليها حمليا اسم (الرأس).                                                              200يكون أعلى ارتفاع هلا 

همة يف التصريف املائي خالل تقطع منطقة الدراسة العديد من األودية واليت تعترب أحد املظاهر التضاريسية امل -األودية : .5.2
ووادي تربت وغريها من  فصل الشتاء أثناء سقوط األمطار ، ومن أشهر هذه األودية وادي كعام ووادي ماجر ووادي الذكر

  . )2األودية كما هو موضح باخلريطة (

  
    1979،  بوغرافيةمكتب التخطيط ، مصلحة المساحة الخرطة الطو : صدر، امل) األودية مبنطقة الدراسة2اخلريطة (

من خالل هذه الدراسة يتضح أن مظاهر السطح يف منطقة زلينت تتدرج بشكل عام يف اإلرتفاع كلما اجتهنا جنوبا حىت يصل 
) ، وكذلك تتنوع بشكل كبري بني السهل الساحلي وتوفر 3مرت عند منطقة التالل كما هو موضح يف اخلريطة ( 200ارتفاعها 

الوديان ، هذا التنوع من املمكن أن يساهم يف زيادة احلركة السياحية وذلك باستغالل هذه املظاهر  الكثبان الرملية ووجود
التضاريسية  يف ممارسة األنشطة السياحية ، كاإلستمتاع مبشاهدة التكوينات اجليولوجية املختلفة يف بطون األودية أو ممارسة بعض 

  األلعاب الرياضية فوق الرمال الناعمة
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                            ا      
  م 1979الطبوغرافية للمنطقة ، : عمل الطالب اعتمادًا مصلحة المساحة ، الخريطة مصدرً◌د  ) مظاهر السطح3اخلريطة (

  . المناخ :3

جلذب السياحي يعترب املناخ من أكثر املقومات البيئية الطبيعية تأثريا على النشاط السياحي ، فاملناخ املعتدل يعد أحد أهم عوامل ا
يف أي منطقة سياحية ، حيث يفضل قضاء اإلجازات يف املناطق اليت تتمتع بدرجات حرارة معتدلة وسطوع منتظم للشمس وهذ 

) ، إذ يفضل سكان العروض شبه املدارية احلارة قضاء أوقات 2001ماهو مالحظ يف اقليم البحر املتوسط (عبداحلكيم والديب  
واحل ويف املنتجعات اجلبلية املرتفعة حيث تسود مناخات معتدلة احلرارة تساعد على ممارسة أنشطة فراغهم وإجازم على الس

الرتويح واالستجمام ، أما سكان العروض الباردة يتجهون اىل مناطق دفيئة حيث تتوفر أشعة الشمس ودرجة احلرارة املعتدلة 
  ) .2006والسماء الصافية (الشرقاوي وآخرون  

ناخ بطريقة غري مباشرة وذلك يف زيادة النفقات عند اقامة أو تطوير بعض املنتجعات ال سيم يف جانب البناء والتشييد كما يؤثر امل
                       ، إذ ال ميكن انكار دوره يف توطني املرافق السياحية يف مواقع حمددة للتمتع الكامل بأشعة الشمس وبالعوامل املناخية املختلفة .     

وباعتبار ليبيا تتسم باملناخ املعتدل طول العام ، فعلى الشريط الساحلي يعم مناخ البحر املتوسط ويف اجلنوب املناخ الصحراوي ، 
بحر املتوسط والذي يتميز بأنه حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء ، وسوف من هنا يتضح أن منطقة الدراسة تقع ضمن إقليم ال

يتم دراسة عناصر املناخ بصورة مفصلة وهي درجة احلرارة واإلشعاع الشمسي واألمطار والرطوبة النسبية والرياح وتأثري كل عنصر 
  على النشاط السياحي  .
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  درجة احلرارة:  1.3

صر تأثريا على احلركة السياحية ، فغالبا ما يرغب السياح يف درجة حرارة معتدلة مصحوبة برطوبة تعترب درجات احلرارة من أهم العنا
نسبية مناسبة ، إذ ختتلف درجات احلرارة باملنطقة بني االرتفاع واالخنفاض من فصل اىل آخر ، حيث ميكن مالحظة ذلك من 

 1980سطات الشهرية والفصلية لدرجة احلرارة مبنطقة زلينت من ) والذي يبني املتو 1) والشكل (1خالل قراءة حمتويات اجلدول (
،ومت دراسة املتوسطات ملعرفة أكثر شهور السنة ارتفاعا يف درجة  م وهي آخر سنة مت التحصل على بيانات مناخية فيها2010اىل 

                   .  الدراسات احلرارة وأقلها ارتفاعا وهذه هي البيانات املتوفرة اليت ميكن االعتماد عليها يف مثل هذه

  م2010 – 1980) املتوسطات الشهرية والفصلية والسنوية لدرجات احلرارة باملنطقة ( ْم ) للفرتة من 1اجلدول(   

  البيان

  

  الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء

  نوفمبر  اكتوبر   سبتمبر  اغسطس  يوليو  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر

المتوسط 

  الشهري
14.9  13.7  19.5  15.9  18.4  21.4  24.3  26.1  27.4  26.5  23.9  19.1 

المتوسط 

  الفصلي
16  18.5  25.9  23.1  

المتوسط 

  السنوي
20.8  

  م2012املصدر : حمطة األرصاد اجلوي ، مصراتة ، بيانات غري منشورة ، 

 

  
  م2010-1980ة لدرجة احلرارة للفرتة املمتدة من) املتوسطات الشهري1الشكل(                                         

  )1املصدر. من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول (

م وهو من ضمن شهور فصل الشتاء °13.7إذ يعترب شهر يناير اكثر شهور السنة اخنفاضا يف احلرارة حيث تصل درجة حرارته 
ت احلرارة يف االرتفاع حبلول فصل الربيع والذي يكون متوسط احلرارة م  ، مث تبدأ درجا°16والذي يصل فيه متوسط احلرارة اىل 
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م ، مث تبدأ درجات احلرارة يف االرتفاع مرة °21.4م ،وتكون أعلى درجة حرارة يف شهر مايو يف هذا الفصل وهي °18.5فيه 
يف واليت تكون درجة م ، وذلك يف فصل الص°27.4أخرى حىت تصل أعالها على مستوى السنة يف شهر أغسطس وتصل اىل 

م ، مث تبدأ درجات احلرارة يف االخنفاض يف فصل اخلريف اذ °25.9احلرارة يف أعلى متوسط فصلي هلا يف هذا الفصل وتصل 
  م .                 °26.5م ، ويكون أعلى متوسط هلا يف هذا الفصل يف شهر سبتمرب وهو °23.1يصل متوسطها يف هذا الفصل 

تضح أن درجات احلرارة تكون مرتفعة يف أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمرب وميكن التغلب على هذا سبق ي من خالل ما
االرتفاع مبمارسة بعض األنشطة السياحية املالئمة كالسياحة واالستجمام على الشواطئ وبالقرب من البحر ، وذا فإن درجات 

  اخلية أو اخلارجية .                                         احلرارة تكون مناسبة للحركة السياحية سواء السياحة الد

   :. السطوع الشمسي 2.3 

                                                                                  تكون السماء خالية من الغيوماملقصود بالسطوع الشمسي هو الفرتة اليت تبقى فيها الشمس ساطعة و   
إن السطوع الشمسي له أمهية كبرية يف النشاط السياحي وذلك ألن كثري من السياح يفضلون زيارة األماكن اليت تتميز بساعات 
سطوع مشس طويلة من أجل االستفادة منها يف بعض األنشطة السياحية كاالستجمام حتت أشعة الشمس واجراء احلمامات 

                                                                                                                                  الشمسية .            

ومنطقة زلينت تتميز بسماء صافية ومشس ساطعة معظم أيام السنة ، إذ يصل اموع السنوي لساعات سطوع الشمس اىل 
  ) .2) ومبني يف الشكل (2يف اجلدول ( ساعة ، كما هو موضح103.6

  م2010-1980) املعدالت الشهرية واموع السنوي لساعات سطوع الشمس بالساعة من 2اجلدول(                  

  البيان

  

  الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء

  نوفمبر  اكتوبر   سبتمبر  اغسطس  يوليو  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر

ل العد
  الشهري

6.2  6.4  7.3  7.8  8.6  9.4  10.8  11.8  11.2  9.2  7.9  7 

المجموع 
  السنوي

103.6  

  م2012املصدر : حمطة األرصاد اجلوي ، مصراتة ، بيانات غري منشورة ، 
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م                                                                                                                            2010-1980بالساعة للفرتة من) املعدالت الشهرية لساعات سطوع الشمس 2الشكل(                                         

  )2املصدر. من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول (
ن هذه الكمية الكبرية من السطوع ناجتة عن طول النهار وخاصة يف الفرتة املمتدة ما بني شهري مايو وأغسطس إذ جند هذه إ

ساعة يف 11.2ساعة يف شهر مايو اىل  9.4الفرتة تتمتع بأطول ساعات لسطوع الشمس على مدار السنة واليت ترتاوح ما بني 
ساعة 6.4ساعة ، 6.2ي لتصل اىل أقل ساعات سطوع يف شهر ديسمرب ويناير وهي شهر أغسطس ، مث تبدأ يف التناقص التدرجي

                                                                                                                            .                    
تتمتع بساعات سطوع مشسي كبرية ومساء صافية وخاصة يف فصل الصيف ، من خال ل دراسة اجلدول يتضح أن منطقة زلينت 

وهذا يعمل على جذب السياح الذين يفضلون االستجمام وأخذ احلمامات الشمسية حتت أشعة الشمس .                                       
  . االمطار 3.3

باعتبارها عامال رئيسيا يف توزيع السكان وذات امهية كربى مل االنشطة تعد األمطار من العناصر املناخية اهلامة يف أي منطقة 
البشرية ، وذلك بسبب اختالف سقوطها من مكان آلخر ، ومنطقة زلينت امطارها شتوية ال تسقط بصورة مستمرة حيث يكون 

) ، ومن خالل 1990الغــربية  (املهدوي  سقوطها متقطعا على فرتات تبعا ملرور األعاصري اجلوية وكذلك هبوب الرياح الشـــمالية 
  ) اللذان يوضحان املتوسط الشهري والفصلي واملعدل السنوي لألمطار باملنطقة ،3) والشكل(3بيانات اجلدول (

  م2010- 1980)املعدالت الشهرية والفصلية واملعدل السنوي لالمطار ملم للفرتة املمتدة من 3جلدول(ا

  البيان

  

  الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء

  نوفمبر  اكتوبر   سبتمبر  اغسطس  يوليو  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر

المعدل 
  الشھري

61.1  55.2  28.2  23.3  10.5  3.6  1.3  0.04  0.6  10.3  31.9  55.4 

المعدل 
  الفصلي

144.5  37.4  1.94  97.6  

المعدل 
  السنوي

281.44  

  م2012بيانات غري منشورة ، املصدر : حمطة األرصاد اجلوي ، مصراتة ، 
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  م2010-1980) املعدالت الشهرية لسقوط األمطار ملم للفرتة من3الشكل (

  )3املصدر. من عمل الطالب اعتمادا على بيانات اجلدول (

صلي فقد سجل يف فصل الشتاء ووصل اىل ملم ، اما عن أعلى معدل ف281.44اتضح أن املعدل السنوي وصل اىل 
ملم ، 37.4ملم ، وسجل فصل الربيع معدل سقوط وصل اىل 97.6ملم ، بينما وصل هذا املعدل يف فصل اخلريف اىل144.5

ملم فقط . كما ختتلف كمية 0.63أما فصل الصيف فال تسقط االمطار فيه اال بشكل قليل جدا حيث وصل فيه املتوسط اىل 
ملم ، إذ سجل يف كل من شهري نوفمرب وديسمرب أعلى 61.1ملم اىل 0.04هر اىل آخر فهي ترتاوح ما بني االمطار من ش

ملم على التوايل بينما سجل شهر يوليو أقل معدل شهري لسقوط االمطار 61.1ملم ، 55.4معدل لألمطار وصل فيهما اىل 
                                                                           ملم .                                          0.04وصل اىل 

مما سبق يتضح أن منطقة زلينت تستقبل كميات متوسطة من االمطار سنويا ، وهي بذلك تعترب من أهم عوامل اجلذب السياحي ، 
س السائحني ، او ملا ينتج عنه من جريان سواء لسقوطها املباشر والذي يكون أحيانا على شكل رذاذ يضفي البهجة على نفو 

املياه يف بعض األودية ، اضافة اىل ذلك الدور املهم الذي يلعبه املطر يف وجود الغطاء النبايت الذي يكسو معظم ارجاء املنطقة 
يزداد  خالل موسم سقوط االمطار ، حيث تنمو بعض االعشاب القصرية وتزدهر االشجار وتزداد املناطق اخلضراء ، من مث

  استمتاع السياح باملنطقة .                                                                                                 
  .الرطوبة النسبية 4.3

ا يف احساس اإلنسان تعترب الرطوبة النسبية من العناصر املناخية اهلامة اليت تؤثر يف احلركة السياحية ، نظرا ألا تلعب دورا مؤثر 
  بالراحة يف اجلو احلار إذا كانت منخفضة ، يف حني حيدث العكس يف حالة ارتفاعها اذا اقرتنت بدرجة حرارة عالية      

) يتضح أن متوسط الرطوبة السنوي مرتفع يف منطقة زلينت 4) والشكل(4) . ومن خالل حتليل بيانات اجلدول (2000(مجال   
ك أن ارتفاع نسبة الرطوبة يف اهلواء اىل هذا احلد نتيجة الرتفاع معدالت التبخر بسبب ارتفاع درجة % وال ش70.1إذ بلغ 

متوسط فعلي  ) ، حيث سجل هذا الفصل أعلى 1989احلرارة وعملية التسخني الشديدة وخاصة يف فصل الصيف (احلجاجي  
على نسبة من الرطوبة يف هذا الفصل وصلت اىل % ويعترب شهر يوليو من الشهور اليت تسجل أ73.3للرطوبة وصل اىل 

% وسجل شهر سبتمرب أعلى نسبة للرطوبة 69.4% بينما وصلت نسبة املتوسط الفصلي للرطوبة يف فصل اخلريف اىل 75.1
% ويعترب شهر يناير أعلى الشهور 68.1% ، أما فصل الشتاء فسجل نسبة رطوبة وصلت اىل 71.1يف هذا الفصل وهي 
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% ويرجع ذلك اىل سقوط االمطار يف هذه الفرتة ، ووصول اهلواء الرطب 68.9ا الفصل حيث سجلت نسبتها رطوبة يف هذ
القادم من الشمال الغريب مع االخنفاضات اجلوية القادمة من احمليط االطلسي ، اما بالنسبة لفصل الربيع فوصلت نسبة الرطوبة فيه 

% ، وبالتايل فإن ارتفاع نسبة الرطوبة 70.9ل يف الرطوبة بنسبة سجلت % ويعترب شهر مايو أعلى شهور هذا الفص69.6اىل 
  يف أغلب شهور السنة يؤدي اىل عرقلة احلركة السياحية بشكل كبري                                       

  م2010-1980) املتوسطات الشهرية والفصلية والسنوي للرطوبة النسبية % للفرتة املمتدة من 4جلدول(ا

  البيان

  

  الخريف  الصيف  الربيع  الشتاء

  نوفمبر  اكتوبر   سبتمبر  اغسطس  يوليو  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  ديسمبر

 المتوسط

المعدل 

  الشهري

66.9  68.9  68.5  69  69  70.9  71.8  75.1  73.2  71.1  69.4  67.8 

المتوسط 

  الفصلي
68.1  69.6  73.3  69.4  

المتوسط 

  السنوي
70.1  

  م2012ر : عمل الطالب استناًدا إىل البيانات من حمطة األرصاد اجلوي ، مصراتة ، بيانات غري منشورة ، املصد

  

                            

  
  م2010-1980) املتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية% للفرتة من 4الشكل(            

  )4املصدر. من عمل الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول (
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                                                                  . الرياح                                                                                                                     5.3

احية ، اذتعمل الرياح القادمة من املناطق الباردة على تلطيف إن الرياح من العوامل املناخية اليت هلا تأثري على الرحالت السي
درجات احلرارة ، أما الرياح القادمة من الصحراء مثل رياح القبلي فإا تؤدي اىل اعاقة وتعطيل الرحالت السياحية وذلك ألا 

  ) . 2005ل اليها (غيث  تكون حمملة بالغبار واألتربة وأيضا تسبب يف ارتفاع درجة احلرارة يف املناطق اليت تص

                                                                                                                                                          
                                                                                    تتأثر منطقة زلينت بوب الرياح طول السنة واليت من أمهها :ـ                     

   صل الشتاء قادمة من الصحراءالرياح اجلنوبية واجلنوبية الغربية اليت ب يف ف -
  اللييب  الرياح الشمالية والشمالية الغربية اليت ب يف فصل الشتاء وتسبب يف سقوط االمطار على طول الساحل-
  رياح القبلي واليت ب يف أواخر فصل الربيع واليت تتميز بشدة حرارا وجفافها فضال على أا حمملة بالغبار واالتربة .    –  
                               الرياح التجارية الشمالية الشرقية اليت تساعد يف تلطيف درجة احلرارة يف األجزاء الساحلية .                                      –

من خالل دراسة أهم أنواع الرياح اليت ب على املنطقة فإن معظمها من املمكن أن يساعد يف اثراء احلركة السياحية وذلك ألا 
ع فإا تعمل على تلطيف درجة احلرارة وكذلك ال تكون معرقلة للرحالت السياحية ، ماعدا رياح القبلي اليت ب يف فصل الربي

                                                                                                                          تكون قوية وتعمل على ارتفاع درجة احلرارة وايضا حمملة بالغبار وهذا يعرقل حركة الرحالت السياحية بشكل كبري .                     
  الحياة النباتية والحيوانية  . 4

يعرف النبات الطبيعي بأنه النبات الذي ينمو من تلقاء نفسه دون أن يتدخل االنســان يف انباته  (أبوراوي   -.احلياة النباتية: 1.4
2004                                                                                              . (                                                                        

حيث أن النبات الطبيعي يف العامل  يتدرج من غطاءات كثيفة من األشجار اىل حشائش طويلة مث قصرية حىت اىل النباتات 
ية واليت يأيت يف مقدمتها املناخ والـرتبة (اجلديدي  الصحراوية الفقرية ، ويرجع تباين النبات الطبيعي اىل العديد من العوامل الطبيع

1988                                                                                                                           .(                                    

س اجلذب السياحي يف العديد من أقاليم العامل ، ملا يتمتع به من مالمح طبيعية ذات إن النبات الطبيعي ميثل أساسا هاما من أس
قيمة مجالية ، وجمال للعديد من أنشطة السياحة والرتويح يف مثل هذه البيئات اليت تنفرد بالطبيعة اخلالبة ، إذ أن زوار هذه املناطق 

هتمني بنوعية النباتات أو من الساعني اىل ممارسة رياضة املشي والتجوال يف كثري من األحيان يكونوا من احملبني للخضرة أو من امل
                  بني االشجار .                                                                                                                

ش االستبس شبه الصحراوي ونباتات اقليم البحر املتوسط ، لذلك توجد أما بالنسبة ملنطقة زلينت فهي تقع ضمن نطاق حشائ
هو واسع االنتشار ، ومنها ماهو نادر الوجود ، وتتباين أنواع النباتات باملنطقة وختتلف يف  العديد من األنواع النباتية منها ما

حيث توجد يف    ،ل اجلغرافية واليت من أمهها املناخ والرتبةالكثافة والتوزيع وهذا دليل على التفاعل القائم بني الغطاء النبايت والعوام
 -: . االشجار1.1.4املنطقة العديد من أنواع النباتات واليت ختتلف عن بعضها البعض يف اخلصائص والصفات ومن أشهرها   
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م أنواعها الزيتون والنخيل أمتار ، من أه 3وهي نباتات معمرة ودائمة اخلضرة ختتلف عن الشجريات بأن ارتفاعها عاة يزيد عن 
  ) توضح بعض هذه االشجار   2) ،(1والسرول واألثل والطلح ، والصور (

  
                                                   

                                            
  جرة األثل) ش2الصورة (                                 ) شجرة الطلح1الصورة(       

                                                                                            م                                               2015مصدر الدراسة امليدانية                                          م  2015املصدر الدراسة امليدانية       
  

وهي ذات قدرة على حتمل اجلفاف منها ذات السيقان الشوكية ومنها ذات أغصان كثيفة من  -. النباتات الشجرية :2.1.4
     ) توضح بعض أنواع هذه النباتات   4) ، (3أشهرها السدر واخلروع والرمت والعوسج وعكوز موسى والتني الشوكي ، والصور (

  

  
  
  

            
  

  
  
  

  )نبات الرمت4الصورة(   ) نبات السدر3الصورة(                      
                                                                                                                             م                                                     2015املصدر الدراسة امليدانية               م               2015ملصدر الدراسة امليدانية ا                         

  

بصفة مستمرة  منها ماهو دائمة اخلضرة ومنها حولية ، فالنباتات دائمة اخلضرة تبقى حية وخضراء -. النباتات العشبية :3.1.4
طول السنة ، أما احلولية فهي اليت تتم دورة حياا خالل فرتة معينة من السنة ، ومن أشهر النباتات العشبية األكليل والشيح 

  ) توضح بعض انواع هذه النباتات6) ،(5) ، والصور(2014واحلنظل واخلبيز والشندقورة والسبط والفرعون والغسول (الغافود  
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  ) نبات الفرعون6الصورة (           ) نبات الغسول5الصورة (              
  م                                                    2015م                                            املصدر الدراسة امليدانية 2015املصدر الدراسة امليدانية               

تات الطبيعية املوجودة يف منطقة البحث ، كما نالحظ وجود بعض املساحات اخلضراء املنتشرة يف كثري من هذه أشهر انواع النبا
احملالت واليت من اشهرها غابات ازدو والدافنية وكعام واليت تعرف حمليا باسم البوسكو ، ولكن هذه الغابات تعرض الكثري منها 

  . وأراضي زراعيةاىل التخريب واالزالة وحتولت اىل أراضي سكنية 

من خالل السرد ألنواع النباتات الطبيعية مبنطقة زلينت فإا من املمكن أن تساهم يف إثراء احلركة السياحية لو استغلت بالشكل 
  املطلوب ومت اقامة متنزهات كبرية هلا . 

ظروف الطبيعية اليت تعيش فيها إن احليوانات والطيور الربية يرتبط تواجدها حبسب ال - . احليوانات والطيور الربية :2.4
وخاصة فيما يتعلق باملناخ والنبات الطبيعي ، إذ تعترب هذه احليوانات والطيور من املقومات األساسية اليت يوليها اإلنسان اهتماما  

2004(قصودة   ا أو تصـويرهاكبريا وخاصة السائح الذي مل يرها من قبل وذلك من أجل صيدها أو االسـتمتاع مبشــاهد ، (
وعلى الرغم أن هذه احليوانات والطيور تتالءم وظروف البيئة الطبيعية ، فهي تلجأ يف كثري من االحيان اىل اهلجرة ملنــاطق اخرى 

  ) .2006هربا من صــقيع الشمال يف الشـتاء اىل املناطق الدافـئة يف العـروض الـوسـطى (الشرقاوي وآخرون  

أمطارها من سنة اىل اخرى ، و من مث فإنه من البديهي أن تكون فقرية يف نباتاا وهذا ينعكس على  تعترب ليبيا منطقة متذبذبة يف 
تواجد احليوانات ا فهي قليلة من حيث عددها وتنوع فصائلها ويتساوى يف ذلك احليوانات املستأنسة وغري املستأنسة (شرف  

1963. (    

يوانات والطيور الربية توجد بأعداد قليلة ا تعيش كل منها حسب البيئة اليت تناسبها وباعتبار منطقة البحث جزء من ليبيا فإن احل
، فيالحظ السائح وهو يتجول حيوانات الرعي اليت ترىب وتعتمد يف غذائها على نباتات العلف ومن هذه احليوانات الضأن واملاعز 

الثعالب وان وجدت بأعداد قليلة ، أما الطيور الربية فمن واالبل ، كما توجد حيوانات من فصيلة الثديات واليت من أشهرها 
  أشهرها احلمام الربي واحلجل والبوم .   
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إذ يعترب قنص وصيد احليوانات والطيور الربية من األنشطة السياحية التقليدية اليت متارس يف كثري من مناطق العامل ، ومن الطيور 
ي الذي يعيش يف مناطق خمتلفة وكذلك احلجل وعدد من أنواع العصافري والطيور اليت ميكن صيدها يف منطقة البحث احلمام الرب 

الصغرية اليت تعشعش فوق النخيل وأغصان األشجار ، كما ميكن صيد الطيور املهاجرة أثناء رحلتها وهي متجه مشاال يف فصل 
رمت صيد احليوانات والطيور ألن ذلك يؤدي الربيع وجنوبا يف فصل الصيف واليت من أشهرها طري املقر، ولكن كثري من الدول ح

اىل تناقص اعدادها ، واصبحت تعتمد بالدرجة األوىل على مشاهدا يف بيئتها الطبيعية داخل حمميات والتقاط الصور هلا وذلك 
) .ولكن يف منطقة الدراسة مازال القنص والصيد مستمر 2001باعتبارها مصدر للدخل السياحي (عبداحلكيم والديب  

للحيوانات والطيور الربية وكذلك للطيور املهاجرة  وهذا أدى اىل تناقص اعدادها ، كذلك ال توجد حمميات تم ا وحتافظ عليها 
من االنقراض لذلك ال يوجد منط السياحة الذي يعتمد على مشاهدة هذه احليوانات والطيور أو التقاط الصور هلا داخل احملميات 

  يف هذه املنطقة .    

                            :                                                                                                         لخاتمةا
إن السياحة تتأثر بالعديد من املقومات البيئية سواء كانت طبيعية أو بشرية ، وذلك من حيث مسامهة هذه املقومات البيئية يف 

ة الطبيعية للسياحة مبنطقة زلينت ليكون جماال مقومات البيئاثراء احلركة السياحية يف أي منطقة تتوفر ا وهلذا مت اختيار موضوع 
اجلغرايف واملناخ بعناصره املختلفة ومظاهر السطح  للبحث ، حيث مت شرح وحتليل هذه املقومات البيئية واملتمثلة يف املوقع الفلكي و

باتية واحليوانية ، ومدى مسامهة كل واحد منها يف اثراء احلركة السياحية مبنطقة زلينت ، وبعد الشرح والتحليل للمعلومات واحلياة الن
  املستسقاة عن الدراسة مت التوصل اىل جمموعة من النتائج والتوصيات اليت متثل خالصة هذا البحث.

                                                                                              النتائج :                                           
                                     من أهم النتائج اليت مت التوصل اليها                                                                                          

  متتلك منطقة زلينت بعض من مقومات البيئة الطبيعية واليت ال تقف عائق امام ممارسة النشاطات السياحية املختلفة .     -1
باعتبارها منطقة ترتبط بباقي مناطق يساهم املوقع اجلغرايف يف تنشيط احلركة السياحية الداخلية واخلارجية على حد السواء  -2 

                                                                          .الساحلي الذي مير منها مباشرة  ليبيا بواسطة الطريق 
تكون مالئمة للرحالت السياحية يف أشهر معينة من  ااملناخ على تنشيط السياحة املومسية وذلك أل تساعد بعض عناصر -3 

  السنة .    
ئية طبيعية متثل نقاط جذب للسياح متمثلة يف الشواطئ اجلميلة والكثبان الرملية وبعض أنواع متتلك منطقة زلينت مظاهر بي -4

  النباتات على قلتها .
ال توجد باملنطقة بعض مقومات البيئة الطبيعية املهمة يف عملية اجلذب السياحي واليت من أمهها االار الطويلة والبحريات  -5

    ع والعيون املائية الكربيتية والفوارة .الواسعة واجلبال الشاهقة االرتفا 
من احليوانات والطيور الربية واليت تعيش كل منها حسب البيئة اليت تناسبها ومن أبرزها حيوانات الرعي يف املنطقة بعض توجد  -6
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 االهتمام بالدراسات البيئية املختلفة وذلك من أجل توضيح أهم املعامل البيئية يف منطقة زلينت . -1

زيادة االهتمام باملقومات البيئية الطبيعية باعتبارها عامل رئيسي يف كثري من االنشطة االقتصادية ومن ضمنها النشاط  -2
                                                                                                            السياحي .                                       

            العمل على انشاء احملميات الطبيعية واليت تساهم يف محاية بعض احليوانات الربية املعرضة لالنقراض .                               -3
 االهتمام باملساحات اخلضراء ومحايتها من التعديات املختلفة .  زيادة  -4
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  وتأثيراته المتوقعة على القدرات النفسية والمعرفية والفسيولوجية التلوث الضوضائي
  األدب السابق) ستعراضا(

  مفتاح محمد أبوجناح
 larageeb2@yahoo.co.ukaaقسم الرتبية وعلم النفس،  كلية اآلداب اخلمس، جامعة املرقب، ليبيا. 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنَني" (سور  ) 85ة األعراف، اآلية: بسم اهللا الرمحن الرحيم "...َوال تـُْفِسُدوا ِيف األرض بـَْعَد ِإْصالِحَها َذِلُكْم َخيـْ
  صدق اهللا العظيم

  (حممد صلى اهللا عليه وسلم) آمنيأما بعد: فالصالة والسالم على إمام املرسلني؛ املرسل رمحة وقدوة للعامني 

  الملخص:

التلوث الضوضائي مسة من مسات اتمعات املعاصرة؛ ويعد مصدرًا لكثري من االضطرابات النفسية، والفسيولوجية؛ وبالتايل فهو 
شها، وكمسّلمة يضيف أعباء مادية على كاهل اتمعات؛ من خالل تأثريه على راحة اإلنسان وصحته وعلى نوعية احلياة اليت يعي

متعارف عليها؛ فالفضاء الصويت ليس ملكية شخصية يتصرف فيها اإلنسان على هواه أو مزاجه؛ بل هو فضاًء عاما جيب أن 
حترتم فيه آداب الفضاء العام، ومن خالل معايشة الباحث للواقع يف البيئة احمليطة به، وندرة البحوث احمللية يف هذا اال، وشعوره 

لفضاء الصويت العام، مع عدم اهتمام اجلهات الرمسية مبكافحة انتشار وتنامي هذه الظاهرة اليت أصبحت مصدرا للقلق بانتهاكات ل
عرب عنه لسان حال الكثري؛ وخاصة يف بعض املؤسسات التعليمية؛ هدفت هذه الورقة العلمية إىل تعريف القاري خبطورة تلوث 

  .كفايات النفسية والعقلية والفسيولوجيةالفضاء الصويت بالضوضاء أو الضجيج على ال

"التلوث الضوضائي،  القدرات النفسية،  القدرات املعرفية،  القدرات الفسيولوجية" أجرى  واستنادًا إىل الكلمات املفتاحية:
الت الباحث استعراضا لألدب السابق للمقاالت املنشورة، وحبث عدد من ملخصات البحوث واالقتباسات واملقاالت يف ا

كانت أهم   مباحث؛ 4ضمن  والتقارير اليت نشرت يف مواقع ويب للعلوم والبحوث، وبعد حتليل حمتوياا و تصنيف عناصرها
  - عجز توافقي-النتائج: إن التعرض الرتاكمي للضوضاء  أدي إىل حاالت قصور أو عجز وظيفي سنوي لقرابة مليون حالة إصابة 

أمرض القلب، ضعف عقلي لدى االطفال، طنني األذنني) حتدث بسبب التعرض الرتاكمي خمتلفة (اضطرابات النوم، انزعاج، 
لضجيج حركة املرور خالل سنوات العمر؛ وإن الدراسات التجريبية خلصت إىل أن الضوضاء تسبب اإلجهاد اجلسمي والعقلي 

، وإن األداء الفكري للطالب يف املدارس اليت والنفسي، وتضعف كفاية الذاكرة العاملة، وتشتت االنتباه وتقلل من إنتاجية العمل
تقع يف بيئات صاخبة واملقيمني يف املناطق احمليطة باملطارات والسكك احلديدية والطرق السريعة متيزوا بضعف اإلدراك. وهذه الورقة 

ليت مت الرجوع اليها؛ يبدو خلصت إىل االستنتاج التايل: الدراسات العربية نادرة ومعظمها دراسات وصفية، ويف أطار الدراسات ا
أن هناك توافق يف آراء يف الدراسات األساسية والتجريبية بشكل عام على األثر السليب للضوضاء ولكن نتائج دراسات األوبئة 

  واألمراض ليست مقنعة، وتتطلب املزيد من الدراسات. 

  فية،  القدرات الفسيولوجية. التلوث الضوضائي،  القدرات النفسية،  القدرات املعر  الكلمات الداللية:
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  المبحث األول:
 :المقدمة. 1

الضوضاء من أهم مظاهر ومشاكل احلياة املعاصرة للمجتمعات احلديثة؛ فهي تشكل نوعًا من التلوث يؤثر على اإلنسان ومنط 
ومنها ما هو مركب من  حياته؛ فهي تسبب له أضرارًا كثريًة منها: ما هو نفسي، ومنها ما هو عصيب، ومنها ما هو فسيولوجي،

ذلك، كما أا تؤثر بطريقة غري مباشرة على حياته االقتصادية، والتعليمية واالجتماعية؛ حيث تشكل الضوضاء مصدراً آخر من 
)، Karthik, and Partheeban, 2013مصادر الضغط النفسي على اإلنسان الذي يؤثر بدوره على الصحة العامة (

)؛ فاألذن البشرية ونظامها الفسيولوجي احلسي السمعي 2003لوجية يف خمتلف سنوات عمره (إمام، والصحة النفسية، والفيزيو 
السليم يتلقى باستمرار املنبهات الصوتية يف حالة اليقظة من البيئة اخلارجية؛ وهذا ال يعين أن مجيع املدخالت الصوتية هي 

لسمعي بدرجة معينة" يوفر تفعيل النبضات احلسية السمعية إىل بالضرورة مزعجة أو تكون هلا آثار ضارة، هذا ألن العصب "ا
الدماغ اليت متكننا من تنظيم اليقظة الالزمة لتحقيق األداء األمثل ألنشطة احلياة املختلفة؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ فإنه 

لعمليات العقلية العليا، وللتواصل وتشغيل ا ليست هناك حياة بشرية على وجه األرض ختلو من األصوات كمطلب لبناء املعرفة:
العلمي، والعاطفي واالجتماعي، ومنو الشخصية؛ غري "أن األصوات العالية جدًا تضر بالكفاءة الفسيولوجية والعصبية للسمع، 

د املعقول )، وكما أن األصوات العالية عن احل2013وتضعف الطاقات النفسية والعقلية الالزمة للحياة اليومية" (ارتان و عبد اهللا، 
واملتداخلة مضرّة وتعترب ملوثات صوتية؛ فاحلياة الصامتة متاما أو األصوات الضعيفة جداً أيضاً تضر اإلنسان بسبب احلرمان احلسي 

؛ وهلذا السبب، ينبغي أن يكون للناس احلق يف أن تقرر لنفسها (Evans, 2013)شأا يف ذلك شأن املخدرات، السمعي؛
  .ة اليت يعيشون فيها؛ واليت تتناسب مع بنائهم اجلسمي، وطبيعتهم النفسية والعقلية والفسيولوجيةنوعية البيئة الصوتي

وعلى حد علمه؛ جرت العادة االهتمام بامللوثات البيئية الكيميائية، والعضوية،  -مدينة اخلمس-ويف البيئة حيث يعيش الباحث 
بة من دون االهتمام "بالضوضاء" كأحد امللوثات اخلطرية للبيئة الفضائية؛ مما دعا والغازية، وأضرارها على اإلنسان واهلواء واملاء والرت 

الباحث إلثارة هذا املوضوع من خالل هذه الورقة العلمية؛ وذلك بسبب ما متت مالحظته يف اآلونة األخرية من تنامي ظاهرة 
توى املؤسسات التعليمية: عدم االهتمام بالفصول أوال: على مس فعلى سبيل املثال: التلوث الضوضائي بشكل ملفت لالنتباه؛

الدراسية من حيث مواصفات نقل الصوت وما يصدر عنها من ضجيج، وقرب العديد من املدارس واجلامعات من الطرق العامة 
الفضاء العام  ثانيا: على مستوى والسريعة؛ دون االهتمام بوسائل الوقاية يف تلك املؤسسات التعليميةمبظاهر وأخطار هذا التلوث.

للمدينة: فقد لوحظ استخدام مكربات الصوت يف الساحات العامة واحملالت التجارية، واملدارس، واألكشاك، وىف املآمت، ولدى 
الباعة الفرّاشة، وإطالق العيارات النارية يف املناسبات واالحتفاالت ومراسيم التشييع، واستعمال مكربات الصوت ذات القدرة 

ية يف صاالت األفراح وما يصحبها من موسيقى، وألعاب نارية، إىل االستخدام العابث للسيارات وما يصاحبها من الصوتية العال
استخدام األبواق املرعبة، واستخدام السيارة يف العاب التزحلق على اإلسفلت مبا يعرف  "بالتصطريب" وسط الطرق العامة ومتتع 

الكهربائية وسط البيوت وأثناء النوم وغريها كثري؛ مما دعا الباحث إىل حماولة تبيان  الشباب بذلك، إيل تنامي استخدام املولدات
حماذير التلوث الضوضائي للفضاء العام وتوضيح بعض أضراره: اجلسمية، والنفسية، والعقلية؛ وتوعية املواطنني، واملهتمني، 

ملية التعليمية، وعلى احلياة العامة، وراحة املواطنني، وصحتهم تنامي هذه الظاهرة على الصحة العامة، وعلى الع واملسؤولني خبطورة
 النفسية والعقلية والوظيفية؛ وهو ما يؤمل أن حتققه هذه الورقة من أمهية علمية وتطبيقية.
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ن الناس ثالتاً: الضوضاء داخل البيوت وما يسميه الباحث "بالسم املعّسل" نوعًا من أنواع الضوضاء البيئية جيهل خطرها الكثري م
ولكنهم يستخدموا باستمرار؛ ألا تقدم هلم نوعا من اخلدمات على حساب صحتهم؛ فيتعايشون معها بصورة يومية، وبالتايل 

ل على سبيل املثال: املوسيقى عسّ املطغى الرتفيه والراحة على االنتباه واالهتمام بالصحة العامة لديهم، ومن أمثلة هذا السم 
أجهزة التلفاز، واملذياع، وضوضاء أنظمة التربيد املركزية، واملكيفات، واآلالت املنزلية: املكانس الكهربائية،  الصاخبة املنبعثة من

وماكينات املطبخ، والغساالت. إشارة إىل ما تقدم فقد حتدد عنوان هذه الورقة "التلوث الضوضائي وتأثرياته املتوقعة على القدرات 
  " (استعراض األدب السابق).النفسية واملعرفية والفسيولوجية

  

 الهدف: 1.1
اهلدف الرئيس هلذه الورقة هو: استعراض أهم نتائج األدب السابق فيما يتعلق باإلجابة على التساؤل اآليت: ما التأثريات املتوقعة 

 القدرات الفسيولوجية). - القدرات املعرفية العقلية ج -القدرات النفسية ب -للتلوث الضوضائي على كل من: ( أ
 األهمية:  2.1

تأيت أمهية هذه الورقة العلمية يف كوا تم بدراسة مصدراً خطرياً لتلوث الفضاء العام؛ أال وهو التلوث الضوضائي؛ الذي قل  .1
االهتمام به يف بيئة البحث احلايل، وتعد هذه الورقة بداية ألحباث أمربيقية أخري على البيئة احمللية، وتشخيص هذا التلوث يف 

 احمللي. الواقع
مبا أن أخطار التعرض للتلوث الضوضائي ليست مباشرة؛ وال تتضح آثارها إال بعد مرور فرتات طويلة من التعرض هلا؛ عليه  .2

فإن الكثري من الناس ال يأون مبشكلة التلوث الضوضائي حيث يعيشون، ويعتقدون أن الضوضاء من األشياء العادية 
تم ذا املوضوع وتسلط الضوء  معها والتأقلم معها دون أن يعرفوا أخطارها، فهذه الورقةاملصاحبة للعمل اليت ميكن التعايش 

  واملسؤولني بذلك. على بعض خماطر هذا النوع من التلوث: النفسية، واملعرفية العقلية، والفسيولوجية؛ وتوعية املواطنني
هذا اال على مستوى البيئة احمللية اليت ندرت فيها املعلومات قد توفر للمهتمني والباحثني مرجعاً علمياً ميكن الرجوع إليه يف  .3

 ذا اخلصوص.
تعترب هذه الورقة امتدادا للمجهودات السابقة يف هذا اال واليت أوصت بضرورة تثقيف الناس يف كل األماكن واملدن؛  لكي  .4

 يتم حماربة هذه الظاهرة وتاليف أخطارها قبل تفاقمها.
ال التعاون بني املتخصصني يف علم النفس البيئي، واملتخصصني يف علوم البيئة، والعلوم األخرى إلمكانية تفتح هذه الورقة جم .5

عمل أحباث مشرتكة بني التخصصات العلمية املختلفة؛ للتخطيط املشرتك ملكافحة التلوث الضوضائي يف املنطقة واملدن الليبية 
 األخرى.

 المنهجية واالدوات:. 3.1
لتساؤل املطروح يف هذه الورقة أُستخدم املنهج النظري: ويعين املنهج السردي أو الوصفي أو االستطالعي؛ وهو لإلجابة عن ا .1

 دون زيادة أو نقصان. -يف األدب السابق–اإلحاطة مبعامل وعناصر املوضوع كما هو 
 األدوات:  .2

وحبوث يف االت والتقارير اليت نشرت يف االطالع عليه يف األدب السابق: من كتب، ومقاالت منشورة،  استعراض ما أمكن



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

199   |   

 

مواقع ويب للعلوم والبحوث؛ وكل ما أمكن احلصول عليه من معلومات من املكتبات حول تأثري التلوث الضوضائي على القدرات 
  النفسية واملعرفية والفسيولوجية.

 ،واملوضوعية للورقة: احلدود الزمانية، واملكانية .3
بقسم علم النقس، بكلية اآلداب، جامعة املرقب؛ اقتصرت هذه الورقة على أربع  2015من سنة  10و 7يف القرتة ما بني شهر

مباحث يف حدودها املوضوعية اآلتية: نظرة اإلسالم إىل أثر التلوث الضوضائي على الصحة العامة بالرتكيز على القدرات النفسية، 
 القدرات املعرفية،  القدرات الفسيولوجية.

 يف التلوث بصفة عامة:مفهوم وتعر . 4.1
إفساد مكونات البيئة، حيث تتحول «على أنه:  Concept of Pollution» مفهوم التلوث«بصفة عامة ميكن توضيح 

جملة الكويت، »(، مبا يفقدها دورها الطبيعي يف صنع احلياة-ملوثات-هذه املكونات من عناصر مفيدة إىل عناصر ضارة 
التوزيع الطبيعي ملكونات املاء، واهلواء، والرتبة:  عبارة عن إفساد، واختالل يف مستوي نسب )؛ وبعبارة أخرى: فالتلوث هو2009

طبيعيًا أو اصطناعيا أو كليهما؛ والتلوث الضوضائي هو نوع من أنواع تلوث اهلواء أو الفضاء احمليط وإفساده بأنواع الضوضاء 
  والضجيج املختلفة.

 مفهوم وتعريف التلوث الضوضائي:. 5.1
إلدراك معىن التلوث الضوضائي بشكل صحيح جيب معرفة ما هو الصوت أوال؟ فالصوت يف حد ذاته نوع من أنواع الطاقة 
الفزيائية صادرة عن حركة تذبذب متوجي يف وسط ما (كاهلواء واملاء أو أي مادة أخرى ناقلة هلذه التذبذبات) والبد هلذه الطاقة 

لصوت من مصادر خمتلفة منها الطبيعي: كل ما يصدر عن الطبيعة من أصوات خمتلفة؛ من أن تؤثر على حاسة السمع، ويصدر ا
كتالوة وترتيل القرآن، وترديد الشعر واألناشيد، أو كالدفوف واملوسيقى،  ومنها الصناعي بسبب اإلنسان مثل االهتزازات املنتظمة:

وميكن القول بأن كل جسم مهتز  ب اإلحساس بالسمع،وهرج األفراح،  ويُعّرف الصوت على أنه مؤثر خارجي على األذن فيسب
يشكل مصدرًا للصوت، ألن اهتزاز اجلسم يؤدي إىل اهتزاز جزيئات اهلواء من حوله على شكل موجات تنتشر يف مجيع 

س، االجتاهات، وتعرف هذه املوجات باملوجات الصوتية، وينقطع الصوت متاما عندما يتوقف اجلسم املهتز عن االهتزاز، (فار 
2015.(  

)، Seasickness)، تعىن دوار البحر (Nauseas) كلمة أصلها التيين (Noiseأما مصطلح الضوضاء أو الضجيج (
أي صوت غري مرغوب فيه، ليس من صميم الطبيعة، «على أا )، وميكن تعريف الضوضاء Wikipedia(بتصرف، نقال عن:

)، ويعاب على هذا التعريف أنه Goines, and Hagler, 2007»، (يكون ذا ذبذبة صوتية شاذة أو متقطعة أو عشوائية
جمموعة من «يستثىن األصوات الطبيعية من إحداث الضوضاء؛ كأمواج البحر وصوت الرعد مثال، كما تُعّرف الضوضاء بأا: 

) 2008املصيلحي ()،أما 2006(الفيفي، و آخرون، »، األصوات املزعجة اليت تسبب تأثريًا مضايقًا للسمع ومثريًا لألعصاب
، وحتدث عادة بسبب التقدم الصناعي، »خليط متنافر من األصوات ذات استمرارية غري مرغوب فيها«فيعرف الضوضاء بأا: 

ويرتبط التلوث السمعي أو الضوضائي ارتباطاً وثيقاً يف األماكن املتقدمة وخاصة األماكن الصناعية. وتقاس عادًة مبقاييس مستوى 
) وهذان التعريفان 2008هي الوحدة املعروفة عامليًا لقياس الصوت وشدة الضوضاء (املصيلحي،  dBAبل: الصوت، الديسي

  أمشل وأقرب ملفهوم الضوضاء النفسي والعصيب.
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أما حني تصبح الضوضاء مبعثًا لإلزعاج وتزداد وتتنوع مصادرها بشكل خيرج عن السيطرة والتحكم، وعن التوقع، وتكون بشكل 
؛ الذي يُعرف بالتلوث الضوضائي Noise Pollutionدمي عندئذ تتحول إىل نوع من التلوث الفضائي يدعى، متكرر ومست

أي صوت غري مطلوب وغري مرغوب فيه تسمعه أذن اإلنسان أو احليوان، صادر عن نشاطات بشرية يومية خمتلفة «ويُعّرف بأنه: 
)؛مما يسبب حالة من 2009(الشمري، وعلي، » البيئة، من بشر وحيوان أو طبيعية، ويكون مبستوى يؤثر تأثرياً ضاراً يف مكونات

)، 2013)،وعلى الرخاء البشري عموماً، (احلسن، Karthik, and Partheeban, 2013اخلطورة على الصحة العامة(
ان تكون أصوات  اقتحام األصوات غري املرغوب فيها "وليس بالضرورة«أما موسوعة ويكيبيديا فتعرف التلوث الضوضائي بأنه: 

 عالية أو حمددة املصدر"  ال التوازن احلسي الوظيفي حلياة األفراد، وال ميكن السيطرة عليها، وال التنبؤ حبدوا، تعطل النشاط أو
حياة وما جتدر اإلشارة إليه يف هدا الصدد؛ أوال: أنه ال استغناء عن الصوت يف  ؛»التوازن الطبيعي للحياة البشرية أو احليوانية

أنه ال ميكن اعتبار كل  اإلنسان؛ ألنه مرتبط حبياته وحاجاته النفسية والعاطفية، والعقلية الفكرية واملعرفية بصورة عامة، وثانيا:
صوت ضوضاء، فالصوت له صفة االنتظام والتناسق، والتوازن يف الشدة والدوام، والقبول من املتلقي أما الضوضاء، فهي تداخل 

مما يزيد أثرها النفسي؛ وتصبح هذه الضوضاء  لية وحادة وغري مرغوبة، وغري متوقعة، وال ميكن التحكم فيها،جمموعة أصوات عا
مادة للتلوث ويطلق عليها "التلوث الضوضائي" عندما ترتفع شدة الضوضاء إىل درجة إزعاج اإلنسان والتشويش على تفكريه بل 

). وهذا ما يتبناه الباحث 2000ض النفسية والعقلية  والفسيولوجية ،(شحاتة، والتأثري على صحته سلبا، فيصاب بالتوتر واألمرا
  تعريفا للتلوث الضوضائي.

  :النظريات المفسرة للضوضاء. 6.1
وهي تربط مستوى إجناز األعمال  Wohlwill, (1974لوالويل ( نظرية مستوى التكيف كيف يفسر أثر التلوث الضوضائي؟

تعترب  -إىل حد معني -مثل مستوى املهارات، واخلربة، واحلافز: و تفرتض هذه النظرية أن الضوضاء تبعاً ملستويات وأسس خمتلقة 
حافز حتفز القدرات النفسية، والعقلية، والفسيولوجية لإلنسان؛ مما يسّهل من إجناز األعمال البسيطة؛ أما املستويات العالية من 

ا حتدته من اضطرابات نفسية، وعقلية، وفسيولوجية حىت وإن كانت تلك املهام الضوضاء فإا تتداخل مع إجناز العمل وتضر به مل
بسيطة؛ ناهيك عن األعمال املعقدة فهي ال تستقيم مع أي مستوى ومع أي نوع من الضوضاء؛ ألا حتتاج إىل صحة 

  .وتركيز وانتباه كبريين، وهدوء نفسي تام إلجنازها فسيولوجية،
غري املتوقعة جتذب االنتباه أكثر من الضوضاء املتوقعة ولذلك فإا تؤثر وتتداخل بصوره أكرب يف  وعلى سبيل املثال: فالضوضاء

إجناز األعمال، وبالنسبة لألعمال املركبة واملعقدة حتتاج إىل مزيد من االنتباه والرتكيز وأي مستوى من الضوضاء حىت ولو كان 
ة أن افتقاد التحكم يف الضوضاء سبباً يف الضرر الذي يصيب الصحة العامة أو ضعيفاً يؤثر سلباً يف اإلجناز؛ ومن هنا جاءت فكر 

  .اإلجناز أو كليهما
فالتأثريات البعدية للضوضاء تكون شدة تأثريها على األشخاص مماثلة لشدة التأثري الذي حتدث أثناء اإلحساس ا، ويعتمد هذا 

فمثالً: لو أن بعض األشخاص هلم القدرة على التحكم يف إدراك  اإلحساس على القدرة على التحكم يف اإلدراك الضوضائي؛
بداية الضجيج فقط، وآخرون هلم القدرة على إيقافه، وجمموعة ثالثة هلم القدرة على التحكم يف إدراك البداية والنهاية معًا أما 

ه كلما كان التحكم كبريًا كلما كان الشخص اموعة الرابعة واألخرية ال تتحكم يف عملية اإلدراك للضوضاء مطلقاً؛ فالنتيجة أن
أكثر متاسكًا يف معاجلة املوضوعات املعقدة؛ "كالضوضاء مثال" والعكس صحيح، وتفسر اآلثار البعدية للضوضاء بنظرييت سريان 
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لتعب الذي نشأ اإلثارة والثقل البيئي: اليت تفسر ما تسببه البيئة من ثقل للشخص حيث أن بعد توقف الضوضاء حيس الفرد بأثر ا
عن الضوضاء والبد أن مير بعض الوقت قبل أن يستعيد انتباهه لكي يستعيد نشاطه العقلي واإلدراكي كامال؛ فعندما يشعر 
املواطن بالتلوث الضوضائي وهو ال ميلك أن يعمل أي شيء لوقف هذا التلوث الضوضائي فاألثر النفسي يزداد أكثر خطورة 

  )Wohlwill, 1974وتعقيداَ (بتصرف عن: 
 نظرة اإلسالم  للتلوث الضوضائي: المبحث الثاني:

اإلسالم ي عن األصوات املرتفعة ألا متثل الكربياء والطغيان يف األرض وهي ُمؤذية وُمضرّة للبشرية ولبقية املخلوقات؛ ومن 
فقط وإمنا أيضا يلزم ويل األمر بدعوة أبنائه  دالئل احلكمة وااللتزام مبكارم األخالق؛ فاإلسالم ال يدعو إىل جتنب األصوات العالية

باملشي والتكّلم بصوت هادئ؛ قال اهللا سبحانه وتعاىل:  إىل عدم القيام ا؛ فهدا لقمان عليه السالم يوصي ابنه-دعوة مبكرة-
يق احلمار «)؛ هذا ألن 18لقمان، اآلية: (سورة »، َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإن أَنَكَر األصوات َلَصْوُت اَحلِمريِ «

، فإنه أي صوت احلمار يعترب من أشد األصوات إيذاًء ألذن اإلنسان، وهنا تتضح قوة اإلعجاز العلمي dBيتعدى يف شدته املائة 
 يبادر مبكراً برتبية(النجار، د.ت)؛ وتعقيباً على ذلك يتضح جلياً مبا ليس فيه غموض التكليف الرباين لكل ويل أمر بأن »، للقرآن

عبادة سلوكية الزمة"؛ التفريط فيها له عواقبه الوخيمة يف الدنيا؛ اإلفساد يف األرض،  أطفاله على االلتزام دوء املشي ولني الكالم"
وْا رَبُكْم اْدعُ «ويف اآلخرة عقاب اهللا تعاىل، أضف إىل ذلك حىت أثناء الدعاء كان توجيه اهللا عز وجل لدعاته بقوله جل من قائل: 

)؛ ألنه سبحانه وتعاىل يكره رفع الصوت والنداء والصياح يف 54سورة االعراف، اآلية: »،(َتَضرعًا َوُخْفَيًة إِنُه َال حيُِب اْلُمْعَتِدينَ 
)، 109(سورة اإلسراء، اآلية: » ِلَك َسِبيالً َوَال َجتَْهْر ِبَصالَِتَك َوَال ُختَاِفْت َِا َوابـَْتِغ بـَْنيَ ذَ «وتعاىل للمصلي:  الدعاء، فقال سبحانه

ُلَغ اْجلَِباَل طُو  (االسراء، »، الً وقال سبحانه وتعاىل للماشي يف الطريق: (َوَال َمتِْش ِيف األرض َمَرًحا ِإنَك َلن َختْرَِق األرض َوَلن تـَبـْ
ه وتعاىل ويصلون له جّل جالله، وإىل طريقة سبحان لسان حاهلم يدعون ويعبدون اهللا )؛ فإذا كان هدا النهي للذين38اآلية: 

مشيهم على األرض، فما حال الغافلني عن هذه األوامر اإلهلية؛ الذين يقودون اليوم سيارام بسرعات جنونية؛ وما يصدر عنها 
، وما ال من ضجيج يصم اآلذان، ويرجف القلوب، ويودي باألرواح، والذين يصرخون يف األفراح واملآمت ويستخدمون ما ميكن

الكهربائية، وحمركات سيارام اليت متوّج الدماغ،  املزعجة واملفزعة، وأصوات مولدام أبواق سيارام ميكن استخدامه من: ضجيج
واحتكاك العجالت باألسفلت تعمدُا إلخافة الناس، وللعب والتسلية على حساب إقالق راحة الناس وصحتهم؛ تكربًا وغطرسًة 

أو الفارهة أو بدراجام النارية ذات الصوت املزعج، غري اني ال بطفل رضيع، وال بشيخ كبري تؤذيه هذه  بسيارام  القوية
األصوات، وال مبريض حيتاج إىل اهلدوء، وال بنائم حيتاج إىل السكون والراحة، وال حيت بعابد يتعبد، وال بطالب علم يتعلم؛ يا من 

وإميانك إال به ماذا يقول  إسالمك تمع إىل رسول اهللا حممد (ص) الذي ال يكتملتسهم يف  إداء الناس وهدا هو حالك؛ أس
أيها «(ص): "يف الصحيحني، عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال: رفع الناس أصوام بالدعاء، فقال رسول اهللا (ص): 

احلديث (نقال عن:  بن كثري، » ه مسيع قريبالناس ، أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً، إن الذي تدعون
ما شأنكم، قالوا استعجلنا إىل الصالة، «خارج املسجد فقال:  -أصوات عالية–)، كما كره النيب (ص) إذ مسع جلبة 2002

بن  ا عنرواه البخاري (نفال » فقال (ص): ال تفعلوا، إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأمتوا
هو دين التكامل والتوازن فإنه من جهة أخرى قد مدح أصحاب  )، هذا من جانب النهي والرتهيب؛ أما واإلسالم2002كثري، 

الصوت اللني واملشي اهلّني، ومبشيتهم اهلادئة بال استكبار وال جربوت، يتعاملون بالرمحة فيما بينهم وال يؤذون الناس بضجيجهم 
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َوِعَباُد الرْمحَِن الِذيَن َميُْشوَن « ليه ومساهم "عباد الرمحن"؛ فقال سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز يف وصفهم:ورفع أصوام، ونسبهم ا
)، وأيضا قد اعترب القرآن الكرمي خفض الصوت 63(سورة الفرقان، اآلية: » َعَلى األرض َهْوناً َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَالماً 

إن اّلذيَن يـَُغضوَن أْصواتـَُهْم ِعْنَد َرُسوِل اِهللا، أولَِئَك اّلذيَن اْمَتَحَن اُهللا قـُُلوبـَُهم لِلتـْقَوى، «الس من التقوى؛ قال جل من قائل: يف ا
اختيار طريقة لتبليغ  )، ويف اتمع اإلسالمي. وعندما أراد رسول اهللا (ص)3سورة احلجرات، اآلية: » َهلُْم َمْغِفَرٌة وأْجٌر َعِظيمٌ 

الناس دخول وقت الصالة استشار أصحابه يف ذلك ورفض اقرتاحات بعضهم باستعمال الناقوس أو الطبول أو األجراس، واختار 
األذان بصوت اإلنسان دون استخدام الوسائل األخرى؛ ألنه أدعى إىل اهلدوء والسكينة والبعد عن الصخب؛ فال مربر لرفع 

فال تبدل نعمة اهللا وهي "منحك  تاج إليه السامع، سواء أكان هذا السامع: مصلي أو متعلم أو غريمها؛الصوت أكثر مما حي
الصوت ومنحك جهاز حسي عصيب مسعي يستجيب إىل هذه األصوات بصورة غريبة ومذهلة" بنقمته اهللا وغضبه؛ قال سبحانه 

) هذه هي القاعدة الشرعية 209(سورة البقرة، اآلية: »، ءْتُه فَِإن الّلَه َشِديُد اْلِعَقابِ َوَمن يـَُبدْل نِْعَمَة الّلِه ِمن بـَْعِد َما َجا«وتعاىل: 
استخدام  يف اإلسالم ونظرته باختصار شديد لرفع الصوت؛ فأحذر يامن تلوث البيئة عقاب اهللا الشديد ملن خيالفونه يف سوء

احلكيم إلـى ما  حها؛ فقد بّني اهللا آياته ملن خيالفون أمره يف كتابهالصوت ويلوثون البيئة بالضوضاء ويفسدون يف األرض بعد إصال
َوَأَخَذ ٱلِذيَن ظََلُمواْ « يفعله الصوت باإلنسان إذا كانت األصوات عالية جدًا أو منخفضة جداً؛ حيث قـال سبحانه وتعاىل:

َنا ُشَعْيبًا َوٱلِذيَن آَمُنوْا َمَعُه بَِرْمحٍَة منا «) وقال: 67ة: اآلي (سورة، هود،» ٱلصْيَحُة فََأْصَبُحوْا ِيف ِديَارِِهْم َجاِمثِنيَ  َوَلما َجآَء أَْمرُنَا َجنيـْ
ق فََأَخَذتْـُهُم الصْيَحُة بِاحلَْ «) وقال سبحانه: 94(هود،اآلية: » َوَأَخَذِت ٱلِذيَن ظََلُموْا الصْيَحُة فََأْصَبُحوْا ِيف ِديَارِِهْم َجاِمثِنيَ 

َفُكّالً َأَخْذنَا ِبَذنِبِه َفِمنـُْهم «)، وقال سبحانه فـي آيات أخرى: 41سورة املؤمنون، اآلية: »(َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء فـَبـُْعًدا لِْلَقْوِم الظاِلِمنيَ 
ا بِِه األرض َوِمنـُْهم مْن أَْغَرقْـَنا َوَما َكاَن اللُه لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن  مْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمنـُْهم مْن َأَخَذْتُه الصْيَحُة َوِمنـُْهم مْن َخَسْفنَ 

الصيحة اليت ذكرها القرآن الكرمي، هي فعًال صوت شديد، واملتتبع للظواهر و  )40العنكبوت، اآلية: »(َكانُوا أَنُفَسُهْم يَْظِلُمونَ 
وهدا واضح يف آيات اهللا كيف أفىن قوم مدين ومثود  عَال صوت شديد مميتالطبيعية على الكرة األرضية يرجح أّن الصيحة هي ف

» فََأَخَذتْـُهُم الرْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِيف َدارِِهْم َجاِمثِنيَ «تارًة، وبالصوت اخلفي تارًة أخرى حيث قال سبحانه:  وقوم لوط بالصوت الشديد
 ولكن يشعر ا البدن؛- ال تسمعها األذن -ة هلا رنني حتت الصويت )، والرجفة  هنا هي اهتزازات صوتي91(األعراف، اآلية: 

" بصيحة يف يلتزمون باهلدوء والسكينةلك اإلنسان دون غريه، كما إن اهللا سبحانه وتعالـى هّدد الذين ال يعملون بأوامـره "
  ).49سورة يس، اآلية: »(َوُهْم خيَِصُمونَ  َما يَنظُُروَن ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهمْ «املستقبل، حيث قال سبحانه: 

وما التفسري العلمي »، فََأَخَذتْـُهُم الرْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِيف َدارِِهْم َجاِمثِنيَ «والسؤال هنا ملاذا أمات اهللا تعاىل الكفار يف وقت الصباح؟ 
لنوم ينخفض، بينما يرتفع يف الصباح الباكر بشكل تشري الدراسات إىل أن مستوى الكورتيزول أثناء الإلجابة على ذلك:  لذلك؟

)، ويشري 2012دقيقة من االستيقاظ (الزهراين،  30-20منوذجي يف الدقائق األوىل لليوم ويبلغ هذا االرتفاع ذروته بعد 
ر ا اجلسم التييشع –) إىل أنه عند التعرض الطويل للموجات حتت الصوتية فإن هذه املوجات غري املسموعة 2010اإلدريسي، (

يف اجلسم؛ وهذا  (cortisol) تسبب حالة من الشعور بالضيق والضغط الشديد تؤدي إىل زيادة إفراز هرمون الكورتيزول -فقط 
)؛فالتعرض أثناء النوم ملوجات حتت صوتية يؤدي 2012(الزهراين، stress hormoneاهلرمون يدعى هرمون التوتر أو الكرب 

االمر الذي حيفز اجلسم على زيادة إنتاج هرمون الكورتيزول أيضا؛ الذي بدوره  م كاملعدة والقلب؛إىل ارجتاف بعض أعضاء اجلس
يرفع ضغط الدم ويرفع مستوى السكر أيضاً يف الدم، وذلك ليزود اجلسم بالطاقة الالزمة ملواجهة هذه احلالة الطارئة، وعندما يكون 
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إضعاف جهاز املناعة، واإلصابة بارتفاع ضغط الدم وجتلط الدماغ وإضعاف  إنتاج هرمون الكورتيزول يف تزايد مستمر يؤدي إىل
عمل الغدد الصماء، وكل هذه األعضاء أساسية الستمرار احلياة؛ فالنتيجة هي أّن زيادة إنتاج هرمون الكورتيزول بدرجة ال 

  .يتحملها اجلسم يؤدي إىل الوفاة؛ بسبب أثاره املدمرة ألعضاء اجلسم
ن تأثري املوجات حتت الصوتية شديد يف الساعات األوىل من الصباح ؟ تشري بعض الدراسات أنه يف وقت الصباح ولكن ملاذا كا

الباكر يكون إفراز هرمون الكورتيزول يف أعلى مستوى له؛ فإذا مت حتفيز إنتاج هذا اهلرمون يف هذا الوقت من الصباح فإنه يؤدي 
يزول بأسوأ طريقة ممكنة؛ ذلك ألّن جسم النائم يتلقى املوجات حتت الصوتية على أا إىل ختريب اإلنتاج الطبيعي هلرمون الكورت

اليت ال يستخدمها اجلسم ألّن اإلنسان نائم؛ فتبقى يف اجلسم  شيء يهدد كيانه، فرتتفع نسبة إنتاج هذه املادة "الكورتيزول"
الدماغ، واالعصاب، واملعدة، والعضالت، والعظام) وهذا هو بكميات كبرية مسببة ختريباً يف عمل أعضاءه؛ (كالقلب، والرئتني، و 

)، واخلالصة فإن نظرة الدين 2010التفسري العلمي ملوت أقوام مثود ومدين بالصيحة "مصبحني"(بتصرف عن اإلدريسي، 
علو الصوت، وأمر عن  ي نظرة متكاملة وشاملة: "ي، وأمر، ومدح، وتنفري، وإنذار"؛ فاإلسالم اإلسالمي إىل علو الصوت هي

وتعويدهم املشي والتحدث دوء، واالبتعاد عن الضوضاء، ومدح الناس امللتزمني دوء املشي والصوت،  بتدريب النشء وتربيتهم
من الصوت العايل وجعله صورة من صور عذاب اهللا ألقوام قد أفسدوا يف األرض، وعتوا عن أمر رم؛ مثل  ونّفر اإلسالم

)،أي أم مسعوا 7(سورة امللك، اآلية: » ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها مسَُِعوا َهلَا َشِهيًقا َوِهَي تـَُفورُ « قال اهللا تعاىل فيهم:أصحاب جهنم الذين 
ِإَذا رَأَتْـُهم ِمْن « للنار أو للسعري أو جلهنم شهيقاً وصوتاً منكراً فظيعاً (املقدم، دت)، ويف آية أخرى يف سورة الفرقان قال اهللا تعاىل:

)املعىن إذا رأم جهنم مسعوا هلا صوت التغيظ عليهم من مسرية 12(سورة الفرقان، اآلية: » َكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا َهلَا تـََغيظًا َوَزِفريًامَ 
مخسمائة عام، (تفسري الطربي، د.ت)كما توعد اهللا سبحانه وتعاىل وأنذر من ال يرجعون عن غيهم وجتربهم وإفسادهم يف 

م للضوضاء يف املدن واألرياف، وعلو صوم عن احلد املعقول وهو "ما كان عليه صوت رسول اهللا صّلى اهللا عليه بإثار-األرض
وأله وسلم أثناء التحدث يف االس ويف والعمل"، وما تقرّه قوانني الصحة العاملية من سقف لعلو الصوت أثناء ممارسة أنشطة 

َما «حيث قال سبحانه وتعاىل :  بالصيحة كما فعل بأمثاهلم من األقوام واألمم السابقة؛فإن اهللا توعدهم بالعذاب -احلياة العامة
وهم خيتصمون يف شؤون حيام ( كما ورد  )، أي مبعىن49(سورة يس، اآلية: » يَنظُُروَن ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم خيَِصُمونَ 

  )2008عن القرين، 
 طار النظري والدراسات السابقة:اإل  المبحث الثالث:

تُعترب مشكلة التلوث الضوضائي من أبرز املشاكل اليت تعاين منها البشرية اآلن، وهي بدون شك تلحق األذى بصحة اإلنسان، 
أن رجل من كل أربع رجال، وامرأة من كل  -)2010عيطة ( -وتظهر بعض الدراسات اليت أجريت أثر على الضوضاء الصاخبة 

والكبار يف سن  -من بداية فرتة احلمل –ء يعانون من األمراض العصبية بسبب التلوث الضوضائي؛ إال أن األطفال ثالث نسا
الشيخوخة هم األكثر تضرراً ومعاناًة من غريهم؛ كما تشري بعض الدراسات اليت قام ا العلماء النمساويون إىل أن عمر اإلنسان 

)، وجمموعة 2005مقارنة بسكان األرياف بسبب التلوث الضوضائي (الشويري سنوات يف املدن الكبرية  10-8ينقص من 
% من احلوادث 20% من األخطاء يف األعمال امليكانيكية، 50دراسات أخرى أظهرت أن التلوث الضوضائي مسؤول عن 

الضوضاء ختّفض من )،و 2007% من أيام العمل بسبب اإلجازات املرضية (اهلامشي، 20املميتة، كما أنه مسؤول على إضاعة 
)، وتشري دراسات أخرى أنه يف العصور القدمية أستخدم الضجيج 2014مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفني (اخلزاعلة، 
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والضوضاء يف تنفيذ أحكام اإلعدام من خالل تعريض احملكوم عليهم لضوضاء شديدة ومستمرة لتقضي على حيام، كما 
)؛ فالضوضاء الصاخبة واملستمرة تؤدي 1998يف التعذيب النفسي (تاج الدين والراجحي، يستخدم الضجيج يف مسح الذاكرة، و 

)؛ إضافًة إىل تأثريها املباشر على اجلهاز العصيب والتسّبب بتوترات 2000إىل فقدان مؤقت وأحيانًا دائم حلاسة السمع (حسن 
) 2005األطباء املتخصصني ذا الشأن (الشويري  عصبية اليت قد تؤدي أحيانًا إىل االيار العقلي، حسب ما أورد بعض

ويشكل اإلنسان أحد أبرز مصادر هذا النوع من امللوثات؛ وخاصة الصادرة عن سوء استخدامه لوسائل املواصالت الربية واجلوية 
وكيف تؤثر على صحة اإلنسان النفسية،  -)، فماذا نعين بالضوضاءAgarwal, and Swami, 2011واالتصاالت (

  لعقلية، والفسيولوجية. وا
 التلوث الضوضائي وأضراره على صحة اإلنسان: .1.3

عاجال أم آجًال تظهر أضرار التلوث الضوضائي على اإلنسان بعدة صور منها: أضرار نفسية،  وأضرار عصبية وعقلية، وأضرار 
اإلنسان على العمل وتعّرض صحته فسيولوجية: منها أضرار مسعية، وأمراض القلب و الدورة الدموية؛ مما يسبب يف نقص قدرة 

)؛ أن حركة املرور على الطرق أدت إىل ارتفاع معدل وفيات القلب واألوعية Beelen, et al, 2009للخطر؛ فتشري حبوث (
األدلة كثرية تؤكد أن للتلوث الضوضائي آثار دائمة ومؤقتة على البشر (والثدييات األخرى)، وقد وصف جوينس الدموية؛ ف

أن الضوضاء مبثابة طاعون العصر احلديث: فهي تسبب الضغوطات البيولوجية   .Goines, and  Hagler (2007)وهقلر
غري حمدودة األثر مبعىن أن هلا تأثريًا عامًا على مجيع مكونات جسم اإلنسان؛ فهي حتفز اجلسم الستجابات "التحّفز للدفاع أو 

لعصيب الالإرادي وتؤثر على نظام القلب واألوعية الدموية، وهكذا يكون للهروب"؛ عن طريق استجابات الغدد الصماء واجلهاز ا
اإلنسان معرض خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية؛ تبدأ هذه اآلثار يف الظهور مع التعرض اليومي الطويل األجل 

ؤدي إىل تنشيط االستجابات الذي ي 85Dbإىل 80أو التعرض احلاد ملستويات الضوضاء من   dB 65ملستويات الضوضاء 
وتشري حبوث .اهلرمونية واجلهاز العصيب، مما يسبب ارتفاع مؤقت يف ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، وتضيق األوعية الدموي

لفرتات طويلة األمد فإن ذلك يؤثر على  dB. 106-85التلوث الضوضائي إىل أن الذين يتعرضون ملستويات الضوضاء بني 
دى األطفال بسبب تداخل األصوات، ويؤثر يف الوظائف النفسية، واملعرفية اإلدراكية، والوظائف الفسيولوجية عند النمو املعريف ل

% حاالت الصراع األسري واالجتماعي: 65%، انتشار القلق: 58أوال نفسيا: تفاقم وانتشار الضغوط: :البالغني بالنسب اآلتية
%، ثانيًا إدراكيا وعقليا: 59%،  يؤثر على العادات السلوكية: 74ع: %، الصدا 54%، يسبب يف التهيج واالنزعاج: 71

%، ثالثا 93%، فقدان واالنتباه، والرتكيز، والفهم، والتذكر: 55%، اخنفاض مستويات األداء: 56يسبب يف تداخل الكالم: 
%، وتأثريه على 69: %، ضعف السمع48% اإلجهاد والتعب: 64% التوتر العضلي: 87فسيولوجياً: ارتفاع ضغط الدم: 

)؛ ويف ما يلي سيتم مراجعة أثر التلوث الضوضائي على Mercola, 2015%  (بتصرف عن 71القلب واألوعية الدموية: 
  القدرات النفسية والعقلية والفسيولوجية بشيء من التفصيل:

  :أثر التلوث الضوضائي على القدرات النفسية .1.1.3
سية والنفسبدنية مثل: االستجابات البيوكيماوية؛ نتيجة الضغوط العامة للضوضاء التلوث الضوضائي مقلق ويضعف الطاقات النف

، والضوضاء تسبب  (Halperin, 2014)على اجلسم فيتسبب يف الصداع، التعب، التهيج والقابلية لالستثارة، وتقلب املزاج
لضوضاء يؤدي إىل تقطع يف زمن النوم، ويؤدي تأخر الدخول يف النوم لتأثريها على إيقاع وعمق ونوعية النوم؛فالتعرض الطويل ل



 
 

ة                           الجامعة ا
سمرية ا�س�مي

زليتن، ليبيا     المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ،

 2015ديسمبر  15-17

  

205   |   

 

، ومـن هنا يشكو كثري مـن الناس ( Babisch, and Kim, 2011)إىل التعب وهبوط كل من اهلمة والعزم والكفاءة املهنية
الفرح ثـم من التقّلب املزاجي يف العصر احلديث، حيث يتعّرضـون للضوضاء بصورة مستمـرة. واملراد بالتقلب املزاجي هو الشعور ب

) إىل أن التلوث الضوضائي يؤدي إىل عدم القدرة على 2010الشعور بالضيق بطريقة مفاجأة أو بالعكس، ويشري اإلدريسي، (
التعبري عـن املشاعـر واألحاسيس بصفة مستمرة، وقد تؤدي األصوات املزعجة إىل عزوف الرجل عن زوجته، والزوجة عن زوجها 

التوتر العصيب الضوضائي الذي ال يزول إّال باالبتعاد عن مصدر الضوضاء، وهذا يفسر ما يعرتي  عزوفًا قد يكون موقتًا بسبب
البعض اآلن من قلق وتوتر، واضطراب عصيب، واإلحساس املتزايد بعدم الراحة والكفاءة يف العمل، كما تبني أن املصابني 

إن مخس املصابني باألمراض النفسية يف فرنسا هم ضحية  باالكتئاب هم أكثر الناس حساسية للضوضاء، هذا وتؤكد اإلحصاءات
وتبني نتائج  )،2009الضجيج، بينما ثلث النساء، وربع الرجال يف إجنلرتا يصابون بالعصاب للسبب نفسه (جملة الكويت، 

) أن هناك ارتباطات إجيابية بني التلوث الضوضائي ومسة Bechtel, and Churchman, (2003، باتشل وشرمشان
: وهو اضطراب عقلي يتسم باخلوف املفرط واالنشغال مبرض خطري قد hypochondriasisلقلق، والوسواس املرضي ا

  حيدث.  
وأثبتت دراسات أجريت على أطفال املدارس؛ أن ضغط الدم لدى أطفال املدارس الواقعة بالقرب من مصادر الضوضاء أعلى؛  

)، Ising, and Kruppa, 2004املدارس البعيدة عن تلك املصادر، ( يف حل املسائل الرياضية أقل من أطفالوسرعتهم 
) إىل أن الضوضاء تؤدي إىل الصداع والقلق والغثيان والتقزز وعدم االستقرار وحب اجلدل والعنف بني 2006ويشري صاحل (

الة يف كثري من االمور وخاصة الناس، وتغريات يف املزاج والعاطفة وضعف التحكم احلسي وضعف التوازن والفشل اجلنسي والالمبا
العامة منها، ويف دراسات أجريت على النائمني وجد أن حىت األصوات الطبيعية الضعيفة تقلق النائمني وهلا تأثري على فسيولوجية 

جنون اجلسم بسبب قلة النوم، وتؤدي إىل سرعة الغضب، وسرعة اهليجان، وقلة التسامح، وامليل إىل القتل، وذكريات الكوابيس، و 
)، 2008االرتياب، وبعض حاالت من اجلنون ترجع إىل عجز اجلهاز العصيب للتكيف مع الضوضاء احمليطة (الصاحلي والغريري، 

وهذا ال يعين أن كل األصوات ضارة نفسيا؛ فاألصوات الضارة فقط هي األصوات الغري مرغوب فيها، أما أصوات ترتيل القرآن، 
، وتضيف دراسات أخرى أنه قد تنتج عن لطبيعية، واألصوات البلورية ميكن أن تكون عالجاً أيضاً واألناشيد، والشعر، واألصوات ا

الضغوط الفيزيائية _الناجتة عن األصوات املرتفعة_ استجابات الضغوط النفسية احلادة اليت تتضمن اإلحباط واإلحساس بالذنب 
ب النفسي والشعور بالذنب وقد تتزايد حبيث تؤدي إىل االنتحار وقد تتزايد إىل درجة أن هذه الضغوط النفسية تؤدي إىل الكر 

  )2007( الكيكي، 
  :أثر التلوث الضوضائي على القدرات العقلية .2.1.3

للضوضاء أتر سليب على األداء البشري؛ فهي تقلل من الدافعية لإلجناز القرائي ألطفال املدارس والعمليات اإلدراكية والذاكرة 
 ,Bearer)وخاصة عندما تكون املواد اليت يراد إدراكها أو تذكرها معقدة أو متشاة،  هم؛طويلة املدى والرتكيز لدي

،والدراسات اليت أجريت على احليوانات أظهرت إن التعرض للضوضاء يضعف قدرة الفئران على التعلم والتذكر، ويؤدي (1995
داء والتعلم املكاين والذاكرة للضفادع بدرجة  ، ويضعف األ (Cheng, et al, 2011) إىل تفاقم أمراض مثل مرض الزهامير

، وضجيج اإلجهاد ضار لكثري من جوانب الصحة البشرية والسلوك وله أثرًا سلبيا واضحًا على (Cui, et al, 2009) كبرية
 -العصابية خاصة-االنتباه والذاكرة العاملة العرضية والتذكر، أضف إىل دلك ضجيج اإلجهاد يؤثر يف خصائص الشخصية 
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، (Wright, et al, 2014)واألداء والتفاعل مع املهمات املعقدة، ويزيد من احلساسية لعوامل اإلجهاد واضطرابات النوم
وهناك دراسات أخرى قد أكدت أن الضجيج يف املنزل أو العمل أو املدرسة غالباً ما يعطل الرتكيز، ووفقاً للمعهد الوطين للصحة 

احمليطة تؤثر أيضا على صحة الناس بزيادة مستويات التوتر العام لديهم وتفاقم األوضاع املتصلة  والسالمة املهنية، فأن الضوضاء
  .(Bearer, 1995) باإلجهاد مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض الشريان التاجي، والقرحات اهلضمية والصداع النصفي

ء يؤدي إىل ازدياد املعدل الطبيعي ، إىل أن اإلجهاد الناجم عن الضوضاAndrews,( 2010(وأشارت دراسة أندروس
مركز التعلم العاطفي،  – prefrontal -للكورتيزول يف اجلسم، وهذه الكمية الزائدة منه تضعف وظيفة القشرة الدماغية 

والتخطيط، واملنطق، والتحكم، والذكريات القصرية األجل؛ ولذلك فاإلجهاد الضوضائي قد يؤدي إىل تعطيل قدرة الشخص على 
ري بوضوح، واالحتفاظ باملعلومات اآلنية، أضف إىل ذلك أن اإلجهاد الناجم عن الضوضاء قد خيفض كميات وتوافر هرمون التفك

، حيث يتحكم هذا اهلرمون يف تدفق املعلومات من أجزاء إىل أخرى يف اجلسم؛ فاإلجهاد prefrontalالدوبامني يف القشرة 
للمخ، وإفساد التعلم والذاكرة، وقد يظن البعض أن التعرض املستمر للضوضاء قد الناجم عن الضوضاء يعيق القدرات الوظيفية 

تزداد سوءا مبرور الزمن؛ فالتعود على الضوضاء ال  يؤدي إىل التعود عليها؛ ويف الواقع إن هذا الظن خاطئ؛ ألن آثار الضوضاء
) 2013للموت البطيء،ويضيف ارتان وعبد اهللا، (يعين أنه يوقف خطرها؛ومبعىن آخر فالتعود على الضوضاء هو جمرد استسالم 

أن التلوث الضوضائي يؤدي إىل إعاقة القدرة على الكالم، وعدم القدرة على العمل، والرتكيز واعتالل يف الصحة الذهنية 
ويف حل املسائل، والسلوكية، مثل تدين األداء املدرسي وتباطؤ االستيعاب وعدم املقدرة على متييز الكلمات والتلكؤ يف القراءة، 

وضعف الذاكرة، وضعف مهارات التواصل، واإلصابة بالتوتر والكآبة، وال يعين هذا أن مجيع مستويات الصوت خطرة على 
،  اليت Mehta, and Cheema)  2012القدرات النفسية والعقلية والفسيولوجية، وهذا تبينه نتائج جتارب ميثا وشيما (

)، dB 50يعزز من أداء املهام اإلبداعية  أكثر من مستوى الضوضاء احمليطة املنخفضة ( )dB 70أظهرت أن معدل الضوضاء (
)، يقلل من مدى dB 85ولكن إدا حتول الصوت إىل مصدر لإلزعاج فإنه عندها يكون ضاراً؛فإن املستوى العايل من الضوضاء (

  معاجلة املعلومات يف املخ، ويعيق اإلبداع.
  لقدرات الفسيولوجية:أثر التلوث الضوضائي على ا 3.1.3

  :أوالً: أثر الضوضاء على اجلهاز السمعي
اجلهاز السمعي يقوم باستمرار بتحليل املعلومات الصوتية، اليت يتم تصفيتها وتفسريها بواسطة مراكز الدماغ املختلفة، وترتبط هذه 

واحلالة الوظيفية للجسم وعلى املدى الطويل  املثريات السمعية املتكررة  يف اجلهاز العصيب الالإرادي بنظام عمل الغدد الصماء،
ومع مرور الزمن وتكرار التعرض للضوضاء حتدت استجابات بيولوجية وفسيولوجية ألثر الضوضاء ومن بينها االستجابات 

)، عندما تتعرض األذن للضوضاء الصاخبة على مدى فرتة طويلة من الزمن، قد Babisch, and Kim, 2011السمعية، (
ء يف فقدان السمع؛ ألن أضرار السمع النامجة عن التعرض للضوضاء حتدت عادة بشكل تدرجيي قد ال تالحظها، أو تبدأ ببط

أنك قد تتجاهلها، إىل أن حتدث عالمات فقدان السمع وتصبح أكثر وضوحاً؛ فمع مرور الوقت، وتقدم العمر؛ قد تصبح 
عند التحدث  معهم، أو جتد نفسك مضطر إىل أن تقرتب إليهم  األصوات مشوهة لديك، وقد جتد أنه من الصعب فهم اآلخرين

أكثر، أو متيل وتلفت برأسك لسماعهم بوضوح، ولكي تسمع األخبار جتد نفسك مضطر ألن ترفع صوت التلفزيون لتسمع 
 )  أن األضرار النامجة عن الضوضاء احملدثةSliwinska and Davis, 2012بوضوح؛ ويشري كل من سلوسكا ودايفس (
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)، جنبا إىل جنب مع الشيخوخة، يؤديان إىل فقدان شديد للسمع؛ فقد حتتاج لسماعات لتكبري NIHLلفقدان السمع (
األصوات من حولك ملساعدتك على االستماع، والتواصل، واملشاركة بصورة أكمل يف األنشطة اليومية، وهذا يدل على أن التلوث 

 28لجهاز السمعي والعصيب؛ ولكن بالتدريج،وتشري بعض البحوث إىل أن أكثر من الضوضائي يؤثر سلبًا على احلالة الوظيفية ل
مليون لديهم فقدان السمع اجلزئي بسبب التعرض للضوضاء املفرطة 10مليون من األمريكيني يعانون من ضعف السمع، وحوايل 

)، فقد نشر يف جملة الكويت، Rabinowitz,  2000يف مكان العمل أو أثناء األنشطة الرتفيهية يف النوادي الليلية (
بإجنلرتا أن الكثري من الشباب الذين يرتادون النوادي الليلية هناك فقدوا حنو » ليدز«)؛ يف تقرير للمعهد الطيب مبدينة 2009(

اليت ال تتوقف حىت الفجر، ومع ذلك » الروك«% من مسعهم بسبب ارتيادهم حانات اللهو، حيث املوسيقى الصاخبة 04
% من قدرام السمعية حبيث ال يسمعون طرق الباب، وال أجراس 60ارتياد تلك املالهي مع ما يهددهم بفقدان  يواصلون

)؛ Boateng, and Amedofu) 2005التليفون، وال نداءات اإلنذار والتحذير، ويف دراسة أجراها بوتاجنوامدوفيو (
وضاء ومدة التعرض وبني ضعف السمع، كما لوحظ ضعف أظهرت وجود عالقة إجيابية كبرية جدًا بني مستوى التعرض للض

ترددات الكالم بني بعض العمال املعرضني للضوضاء اخلطرة، ويف دراسة أخرى ثبت أن البيئة الصاخبة للكسارات احلجرية أدت 
)، أضف إىل دلك أن املفرقعات Kitcher, et al, 2012إىل فقدان السمع، وحدوث طنني األذن لعمال احملاجر ( 

واالنفجارات املدوية حتدث موجات شديدة من التضاغط والتخلخل تؤدي إىل انفجار طبلة األذن، وحدوث نزيف يف األذن 
؛  Conductive deafnessالوسطى بسبب اختالل الضغط داخلها، مما يسبب حدوث صمم توصيلي عصيب يف احلال 

يف القوقعة،  Round windowي للفتحة الدائرية كما تسبب أصوات املفرقعات أيضًا حدوث انفجار يف الغشاء املغطّ 
، أما الضوضاء اليومية املستمرة Nerve deafnessوكذلك تلف يف أغشية أخرى لألذن، مما ينتج عنه الصمم العصيب الدائم 

عف فإا تتلف العصب السمعي، وتسبب له ما يشبه الكدمات نتيجة اإلزعاج املستمر خلاليا هذا العصب مما يؤدي إىل ض
)،كما يؤثر التلوث 2010مستدمي يف السمع ال يستطيع معه اإلنسان مساع احلديث اهلادئ منخفض الشدة (اإلدريسي، 

الضوضائي على القدرات السمعيةفيسبب ضعف مسع عصيب مؤقت؛ ختتلف درجته حسب نوع وشدة ومدة التعرض للضجيج؛ 
عصيب دائم حيدث نتيجة التعرض الطويل لألصوات العالية، وقد  يرافقه طنني يف األذن، كما يسببالتلوث الضوضائي ضعف مسع

)، وإن 2013حيدث متزق أو ثقب غشاء الطبل وحتطيم عظيمات السمع نتيجة التعرض لالنفجارات املفاجئة،(ارتان وعبد اهللا، 
ثر جزئيا على اخلاليا لفرتة قصرية (حوايل ساعتني) مع تكرار املدة قد يؤ  dB 85تعرض الفرد لشدة ضوضاء عالية أكثر من 

احلساسة يف اجلسم احللزوين لألذن ويفقد قسما منها فيصاب اإلنسانبالصمم اجلزئي؛ وكلما زادت فثرة التعرض كلما أدى  الشعرية
  ).2015دلك إىل اإلصابة بالصم الكلي (فارس، 

  :ثانيا: أثر الضوضاء على القلب واجلهاز الدوري
)،  والسيما فيما يتعلق Karthik, and Partheeban, 2013الصحة العامة(هناك قلق بشأن تأثري الضوضاء على 

بأمراض القلب واألوعية الدموية، فاإلجهاد الضوضائي املزمن قد يؤثر على التوازن احليوي ويلغي الضوابط التنظيمية الطبيعية 
 يف تقرير نشر يف مريكوال، و  (Babisch, and Kim, 2011) الفيزيولوجية وهو ما نسميه ضريبة التكيف للضوضاء

)Mercola (2015   يشري أن التلوث الضوضائي عادة ما يكون مصحوب بالتلوث اهلوائي؛ واالثنان يسببان تزايد خطر
واضطرابا يف تنظيم الوظائف البيولوجية مثل ضغط  ANSأمراض القلب واألوعية الدموية، وخلًال يف اجلهاز العصيب الالإرادي ( (
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السكر يف الدم، وختثر الدم واللزوجة، كما أن التلوث الضوضائي يزيد من خطورة اإلصابة بتكلس األر  الدم، ومستويات
% وتزيد هذه النسبة يف حالة عدم السيطرة على املتغريات األخرى اليت قد تؤثر على صحة القلب، مثل السن، 8الصدري بنسبة 

ول، واملخدرات، وبقية امللوثات البيئية، وقد أظهرت الدراسات اليت أجريت واجلنس، والتدخني، وقلة النشاط البدين، وتعاطي الكح
على آثار الضوضاء البيئية وآثارها على الصحة العامة أن األفراد املعرضني للضوضاء املهنية أو البيئية معرضون ألمراض القلب 

رفية الشعريية وارتفاع ضغط الدم؛ بسبب تضيق واألوعية الدموية الالحقة؛ كارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة املقاومة الط
 Passchier andالشعريات الطرفية، كما تؤدي الضوضاء إىل زيادة لزوجة الدم وارتفاع مستويات الدهون يف الدم، (

Passchier, 2000) إىل أن الضوضاء املفاجئة وغري املتوقعة تسبب اضطرابات القلب 2007). ويشري السعدين وجودة (
الدموية وتؤدي إىل بعض التغريات الفسيولوجية مثل انقباض الشرايني والشعريات الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكر  واألوعية

وزيادة ضربات القلب وزيادة سرعة التنفس  وتقلص العضالت وتسبب التوقف لعمليات اهلضم وإفراز اللعاب وبعض عصارات 
  واحلنجرة.املعدة وتسبب اضطرابات يف وظائف االنف واالذن 
مليون حالة مرضية حتدث سنويًا يف الواليات املتحدة بسب التلوث  1.5وتشري الدراسات الوبائية إىل أن ما يقرب من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، مبا يف ذلك ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب: مبا الضوضائي، من ارتفاع 
ذين يتعرضون ملستويات عالية من الضوضاء: كحركة املرور على الطرق الربية السريعة أو االقامة يعرف باألسكيمية لألشخاص ال

 ، ولزيادة التوضيح: فإن احتشاء عضلة القلب .(Davies, and Kamp, 2012)بقرب املطارات والرحالت اجلوية
Myocardial infarction,  يلة للضوضاء، واألسكيميةهو عبارة عن خنر يف عضلة القلب بسب التعرض  ملدة طو  

( ischemia )   هي صعوبة يف إمدادات الدم إىل األنسجة، مما تسبب يف نقص األكسجني واجللوكوز الالزمني لأليض اخللوي
(للحفاظ على النسيج على قيد احلياة)،واألسكيمية تسببها عموما مشاكل يف األوعية الدموية، نتيجة التعرض الطويل األمد 

ألي مسبب آخر هلا مع أضرار أو خلل وظيفي لألنسجة، وتعين أيضا فقر الدم املوضعي يف جزء معني من اجلسم للضوضاء أو 
  ).Wikipedia( أحياناً نامجة عن تضيق األوعية، وجتلط الدم أو االنسداد نتيجة الضوضاء

سلبا على اجلهاز اهلضمي والتلوث الضوضائي يسبب ضغوط مؤقتة مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويؤثر 
دراسة  55والتنفسي، ولكن إذا أستمر التعرض ملدة طويلة ميكن أن تتحول تلك الضغوط إىل ضغوط مستدمية حيت من بني 

% منها أثبتت وجود عالقة إجيابية بني أمرض القلب وضغط الدم، واجلهاز اهلضمي، والتنفسي لصاحل 88أجريت يف هذا اال؛ 
، وقد ثبت أيضا أن التلوث (Moela, 2010)رع عالية الضوضاء مقارنة مبن يعيشون يف أماكن أكثر هدوءً من يعيشون يف شوا

الضوضائي الليلي يعوق إىل حد كبري من مدة ونوعية النوم، ومرتبط بتدهور الصحة وهو النموذج األكثر إثارة للقلق 
)Halperin, 2014مر، ويصحب أي نوع من الضجيج قلق نفسي )، والضجيج املفاجئ أخطر وأشد من الضجيج املست

)، الضوضاء يف الليل تسبب اإلجهاد الذي حيفز 2008يؤدي إىل زيادة احلموضة املعوية ويسبب القرحة، (الصاحلي والغريري 
)، وهو عبارة عن تغري لون Ising, and Kruppa, 2004تضيق الشرايني وارتفاع ضغط الدم ومرض القلب اإلقفاري (

كانفجارات القنابل القوية   dB 150اف املادة املخاطية  املوجودة يف الفم،  والضوضاء املفاجئة اليت تزيد شدا عن البشرة وجف
)، فالضوضاء 2006تسبب انفجار الرئتني وتوقف القلب نتيجة التضاغط والتخلخل الشديدين للفضاء الصويت ( صاحل (

موية الصغرية يف القلب وتؤدي إىل انقباضها مما يؤدي إىل الشعور بالصداع الشديدة ترفع من ضغط الدم وتؤثر على األوعية الد
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)Babisch, and Kim, 2011 ولقد ذهب بعض األطباء إىل أن األصوات املرتفعة قد تؤدي إىل الوفاة اختناقًا بالنسبة ،(
قرحة املعدة واالثىن عشر حيث تفرز ملرضى القلب والقولون العصيب، وأضاف األطباء أن هذا النوع من التلوث يزيد من تفاقم 

املعدة واجلهاز العصيب محضًا ملواجهة مساع هذه األصوات، وأيضًا حتدث انقباضات يف جدار األمعاء ويزداد القولون انتفاخًا إىل 
، 2009حد أنه يضغط على احلجاب احلاجز حمدثًا اختناقات مفاجئة رمبا تنتهي باملوت املفاجئ دون مقدمات (جملة الكويت، 

) أن األصوات املرتفعة هلا تأثري ضار على الغدد الصّماء وعلى الدورة الدموية، 2010)، ويضيف اإلدريسي (واحملجوب، د.ت
) إىل أن الضجيج أحد األسباب األكثر شيوعاً للشكاوي 2007فتجعـل الشعريات الدمويـة تنقبض تتقّلص، وقد أشار الكيكي (

يف البيئات املهنية الصاخبة من أن الضجيج باإلضافة إىل أثره على آذام فهو يتعبهم بدنيا، العامة: فقد اشتكى بعض العمال 
فالضوضاء خطر على الصحة اجليدة؛ تبطئ من سرعة رد الفعل، والرتكيز لدى كبار السن أكثر من الشباب، واألصوات غري 

تكون مزعجة ومقلقة إىل حد كبري سواء أكانت لينة أو عالية،  املرغوب فيها، واليت ال ميكن السيطرة عليها، وال ميكن التنبؤ ا،
ويتفاعل اجلسم باالنزعاج من هذه األصوات غري املرغوب فيها، من خالل جمموعة معقدة من االستجابات الفسيولوجية تسبب يف 

ضغط الدم، وإفراز مفرط  جمموعها استجابات فسيولوجية لإلجهاد؛ وميكن أن تشمل هذه االستجابات الفسيولوجية: ارتفاع يف
لبعض اهلرمونات، وتغري يف ضربات القلب، أو إبطاء عملية اهلضم، كما أن الضوضاء املستمرة تبعث على القلق ورد فعل 
اإلجهاد، مث قد حتدث أمراض دائمة يف نظام الدورة الدموية، والقلب واألوعية الدموية، أو اجلهاز اهلضمي، وهكذا فإن الضوضاء  

  ).2007ثارة اإلجهاد ميكن أن تؤثر على العديد من أجهزة اجلسم تأثريا غري مباشر (الكيكي، كوسيلة إل
  ثالثا: أثر الضوضاء على اجلهاز العصيب:

ويتجلى األثر الذي خيلفه الضجيج على سلوك اإلنسان من الناحية العصبية يف الصور اآلتية: توتر عصيب  قد يؤدي إىل االيار 
 ناتج عن زيادة األدرينالني يف اجلسم، خروج وحتول النائم من نومه العميق الذي حيتاجه اجلسم إىل النوم العقلي، إجهاد عصيب

املتقطع، ويؤثر الضجيج عصبيا على تكوين اجلهاز العصيب لألجنة؛ الذي بدورة يؤدي إىل سلوك غري طبيعي عند خروج هذه 
ناقصي النمو، اتساع يف حدقة العني وبالتايل التأثري على قوة اإلبصار األجنة إىل احلياة؛ مثل والدة أطفال صغار احلجم أو 

)، وكنتيجة للضوضاء يكثر الصداع، وتضطرب وظائف الدماغ، مثل تنظيم احلرارة، والتنفس، وقد 2009(القيسي، وآخرون، 
قلب، وتزيد من إفراز هرمون والضوضاء ترفع الضغط ونسبة الكولسرتول وتسبب اضطراب نظام ال تتأذى القشر الدماغية بشدة،

التوتر املسمى باألدرينالني، لذلك تزداد نسبة الوفيات بالسكتات القلبية، يف أماكن الضجيج العايل وقرب املطارات الضخمة 
). هرمون التوتر احلاد واملزمن يرتفع أثناء النوم حىت على مستويات الصوت املنخفض نسبيا، وأن التعرض 2013(صحيفة العرب، 

ضوضاء الليلية الطويلة األجل قد تؤدي، إىل زياد تركيز الكورتيزول بشكل دائم فوق املعدل الطبيعي وهو خطر على حياة لل
 Passchier and Passchier) 2007). ويضيف كل من باشريوباشري (Ising, and Kruppa, 2004اإلنسان (

ويزيد من  -النواقل األيونية املشحونة بالكهرباء –  Electrolytesأن التلوث الضوضائي يسبب التغري يف االلكرتواليتس
مستويات األدرينالني والنور أدرينالني، وإفراز الكورتيزول يف اجلسم،واضطرابات يف وظائف املخ واهلرمونات،واضطرابات 

الصّماء، وأا ) أن األصوات املرتفعة هلا تأثري ضار على الغدد 2010)، ويضيف اإلدريسي (2007السعدين وجودة، (النوم
ُحتدث ذبذبات يف اجللد، ورمبا أحدثت تغيريات أيونية فـي نشاط األنسجة، كما تزيد من معدل الضغط الدموي عن طريق إثارة 
مركز انقباض األوعية الدموية يف املخ؛ ولعل هذا هو أحد العوامل املؤدية إىل زيادة نسبة مرضى ضغط الدم بني سكان اتمعـات 
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 ,Passchier and Passchierديثة، بينما جند عدم وجود هذا املرض يف اتمعات الريفية والبدائية، كما بني (احلضرية احل
أن إثارة الضوضاء اليت تتزامن وتتداخل مع النوم تؤدي إىل ردود أفعال ال إرادية وتسبب يف ارتفاع معدالت إفراز 2000)

ه حالة خطرية على اإلنسان يف حالة نومه؛ وعلى الرغم من زيادة خطر اإلصابة األدرينالني وإفراز الكورتيزول أثناء النوم وهذ
بأمراض القلب واألوعية الدموية النامجة عن الضوضاء قد تكون صغرية، فإن خطورا تتضاعف بتزايد عدد األشخاص املعرضني 

  للضوضاء أثناء حدوث التلوث الضوضائي.
  المبحث الرابع:

 لناتجة عن التلوث الضوضائيجسمية ا –األعراض النفس  .1.4
من أخطر األمور يف حياة اإلنسان أال يأخذ حظه من الراحة والنوم بسبب الضجيج، فهو أحد عوامل اإلجهاد الذهين والعصيب 

العصبية، وأكثر الناس تأثراً  –واإلنتاج، والضوضاء من أهم أسباب انتشار األمراض النفسية  والفسيولوجي، وأحد معوقات العمل
)،وبسبب االنزعاج املفرط من الضجيج الدي يؤدي إىل القلق واإلرهاق، 1998أصحاب املهن الثقافية والفنية(شحاته، هم 

وتسبب  تظهر على ضحية الضوضاء واضطرابات نفسية وسلوكية، منها العصبية املفرطة، وعدم االستقرار، واإلحباط واالكتئاب؛
ر، وارتفاع الضغط، ولعل من أهم نتائج دلك هو القلق العصايب الضوضائي الدي له االضطرابات القلبية الوعائية كخناق الصد

  يؤدي إىل تراجع اإلنتاج ورب الضحية من العمل والتكاسل فيه. (مجعة، د.ت).
أن انفعال القلقله شكل واحد؛ ولكن أسبابه متعددة فالقلق الناتج من التعرض املستمر للضوضاء اهدة يؤدي إىل أعراض 

فيذهب املريض على أثره ألطباء القلب والصدر والباطنية؛ ولكن دون جدوى من العالج الطيب؛ فاملريض ال ية (جسدية) عضو 
يدري أن السبب هو نفسي (قلق الضوضاء) بسبب أثر الضوضاء عليه، ولرمبا يغفل الطبيب عن سؤال املريض عن ما معدل 

وألمهية دلك قد خلص الباحث أهم هذه االعراض اجلسمية الناجتة عن تعرضه للضوضاء من (حيث نوع ومكان العمل، والسكن)
  :)  كما يأيت2008، واهلامشي، 2015قلق الضوضاء (بتصرف: كما ورد يف غنيم وكمال، 

اجلهاز القليب الدوري: حيث يشعر املريض باألم عضلية فوق القلب مع سرعة دقات القلب واإلحساس ا واذا حاول  -1
بنبضات قلبه تدق يف أعماق رأسه كما لو كان سيحدث له انفجار باملخ؛ ومع تزايد شكوك املصاب بقلق  النوم فإنه حيس

الضوضاء قد يبدأ يف سلسلة من الفحوصات و اإلشاعات ورسم القلب مما يزيد من القلق لديه وبالتايل تزداد هذه اآلالم 
  .والنبضات مع ارتفاع ضغط الدم

القلق النفسي أعراض صعوبة يف البلع، وسوء هضم، وانتفاخ املعدة والتجشؤ وأحياناً  اجلهاز اهلضمي: حيث يصاحب -2
الشعور بالغثيان أو القيء مع إسهال أو إمساك كل ذلك نتيجة انعكاس حالة القلق على املعدة والقولون فيما يسمى مبرض 

  .القولون العصيب
نفس مع تنهدات وضيق بالصدر مع عدم القدرة على اجلهاز التنفسي: حيث يشكو املريض بالقلق من سرعة الت -3

استنشاق اهلواء ويؤدي إىل سرعة التنفس لطرد ثاين أكسيد الكربون وتغيري محوضة الدم وبالتايل قلة الكالسيوم النشط باجلسم 
  فيشعر املريض بتنميل األطراف او تقلص العضالت أو دوار ورمبا تشنجات أو أحياناً إغماء.

  .يب: حيث يؤدي القلق إىل رجفة باألطراف وخصوصاً اليدين مع الشعور بالدوار والدوخة والصداعاجلهاز العص -4
اجلهاز البويل والتناسلي: حيث يتعرض املريض لكثرة التبول كما حيدث قبل االمتحانات وأحيانًا قد حيدث احتباس  -5
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صورة فقد القدرة اجلنسية أو ضعف االنتصاب أو سرعة بالبول، وقد يظهر القلق على اجلهاز البويل التناسلي عند الرجل يف 
  .القذف أو يف املرأة قد تصاب حبالة برود جنسي أو اضطراب بالدورة الشهرية كاالنقطاع أو كثرة ترددها أو زيادة اآلم الدورة

ا عقاقري الروماتيزم اجلهاز العضلي: حيث يشكو املريض من اآلم بالساقني والذراعني والظهر والرقبة اليت ال جتدي معه -6
  .ألن السبب الرئيسي هلذه اآلالم هو نفسي بسبب حالة القلق

اجللد غالبًا ما يكون القلق النفسي عامًال أساسيًا يف أسباب ونشأة الكثري من األمراض اجللدية مثل حب الشباب،   -7
الة يصاب ا بعض األشخاص وتعد من األمراض واالكزميا، والصدفية، والبهاق، وتساقط الشعر؛ "واالرتكاريا" النفسية " وهى ح

اجللدية املرتبطة بشكل مباشر باحلالة النفسية، حيث تظهر أعراضها يف صورة حساسية وامحرار مبناطق معينة باجللد عند التعرض 
طق احملدودة، مث تنتشر للضغوط العصبية كالتوتر، واالنفعال، والقلق، وتبدأ غالباً بالظهور يف صورة طفح جلدي وتورم يف بعض املنا

) مما يوجب أطباء األمراض اجللدية االهتمام باحلالة النفسية ملرضاهم وإحالتهم للطبيب 2015يف باقي أجزاء اجلسم (حسن، 
  النفسي اذا لزم األمر.

  

  العوامل المساعدة لتأثير الضوضاء .1.5
  هناك عوامل تساعد يف زيادة قوة تأثري الضوضاء منها:

وجد بأنه هناك تناسب طردي بني شدة الضوضاء وتأثرياا على الفرد، أي أنه كلما كانت شدة لقد شدة الضوضاء:  .1.5.1
 الصوت عالية ومتنوعة  كان الضرر على املتعرض هلا أكرب.

إذا أبتعد  dB 6: تشري الدراسات إىل أن شدة الضوضاء تقل ب املسافة الفاصلة بني املتعرض للضوضاء ومصدرها .1.5.2
 بضعف املسافة األوىل عن مصدر الضوضاء. الفرد إىل مسافة تقدر

إن تأثري الضوضاء يعتمد على وجود ما يسبب انعكاس األصوات نتيجة اصطدام التموجات الصوتية  مساحة املكان: .1.5.3
بالسقوف، واحلواجز، واحلوائض وما إىل ذلك من مواد موجودة يف املكان، وبالتايل تؤدي هذه االنعكاسات إىل زيادة شدة 

 الضوضاء. 
متداخلة كلما زاد تأثري ذلك على اجلهاز السمعي  -مصادر–كلما كان الصوت متكون من عدة موجات   طبيعة املوجه: .1.5.4

 للفرد. 
أن العالقة بني مدة التعرض للضوضاء والتضرر منها طردية أي تزيد نسبة الضرر كلما تعرض  مدة التعرض للضوضاء: .1.5.5

 الفرد للضوضاء ملدة أطول. 
اك عوامل متعددة أمهها: السن، واجلنس: إن التغريات الوظيفية يف اإلنسان تبدأ بالنقص كلما هن العوامل الشخصية: .1.5.6

 وإذا ُأضيف إليها تأثري الضوضاء أدى بالنتيجة إىل تأثريات مضّعفة؛ وخاصة اإلناث. تقدم يف عمره،
برزت الدراسات أن تأثري العوامل الوراثية: فقد بينت بعض الدراسات بأن الصمم موجود يف بعض العائالت، حيث أ .1.5.7

الضوضاء على اجلهاز السمعي هلذه العائالت تربز بشكل أسرع وتظهر أعراض الصمم مبكرة باملقارنة مع العائالت 
 .األخرى

إن األفراد الذين تعرضوا خالل حيام إىل أمراض األذن الوسطى واجلهاز السمعي بصورة  احلاالت املرضية السابقة: .1.5.8
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ة (قناة استاكيوس)، خاصة يف مرحلة الطفولة يكون تأثري الضوضاء عليهم أكثر من الذين مل يصابوا عامة واألنف واحلنجر 
  ).2015مبثل هذه احلاالت (فارس، 

 

  االستنتاجات والتوصيات: .1.6
  أوال: االستنتاجات: .1.6.1

هي ضريبة احلياة املعاصرة شأا  يبدو أن ظاهرة التلوث الضوضائي وتأثرياا املتوقعة على القدرات النفسية والعقلية والفسيولوجية؛
شأن ظاهرة االحنباس احلراري؛ فهي مرافقة هلا ومتزامنة مها ومشرتكة معها يف معظم األحيان يف املصدر، وهدا حيتم ضرورة حماربة 

  .هاتني الظاهرتني والتصدي هلما معاً، وضرورة تبيان خطرمها معاً للمواطن على احلياة والصحة العامة
تكون الضوضاء حمفزة، وأحيانا أخرى  عند مستوى معني ووقت مناسب ريات متوقعة متعددة ومتشابكة؛ فأحياناللضوضاء تأث

  تكون مثبطة إدا زادت يف الشدة وتكررت يف أوقات غري مناسبة وبصورة غري متوقعة، وال ميكن التحكم فيها.
ن جيب اشرتاك فريق من املتخصصني إلمكانية التحديد األثار املتوقعة للضوضاء ال ميكن دراستها وحصرها يف ختصص واحد ولك

  املوضوعي لتأثري الضوضاء على الفرد.
معظم الدراسات يف هذا اال ميدانية إمربيقية؛ أما الدراسات التجريبية على البشر حمدودة يف جمال معرفة األثر املتوقع للتلوث 

دراسات التجريبية حتتاج إىل موافقة اللجنة االخالقية إلجراء جتارب الضوضائي النفسي والعقلي والفسيولوجي؛ وهدا يربر أن ال
  .الضوضاء على اإلنسان ملا للضوضاء من أثر سليب خطر ومهدد حلياة اإلنسان

رغم االهتمام العاملي مبحاربة ظاهرة التلوث الضوضائي؛ يالحظ تراجع الدراسات احلديثة يف جمال التلوث الضوضائي فالدراسات 
  أكثر موضوعية وهي تشكل معظم اإلطار النظري ملعظم الدراسات احلديثة اليت ينقصها اجلانب التجرييب.القدمية 

حسب ما أطلع عليه الباحث من دراسات حول التلوث الضوضائي وما أهتمت به هذه الدراسات من قضايا خمتلفة ( تقييم، 
ث قصورا، وإمهاًال واضحا من املسؤولني يف البيئة احمللية "اخلمس" ووقاية، وحبوث جتريبية يف جمال التلوث الضوضائي)؛ الحظ الباح

ويف تطبيق  هلذه الظاهرة؛ على سبيل املثال وليس احلصر: قصورًا يف احلد من التلوث الضوضائي يف املدن، واملدارس، واملصانع،
املدارس اليت تقلل من أثر الضوضاء، وحتويلها القانون على املخالفني، وخاصة أنه يتم االعتداء على املساحات اخلضراء يف املدن و 

إىل مباين وساحات مرصوفة؛ مما يزيد من أثر الضوضاء؛ وعدم االهتمام بعمال احملاجر ومصانع اإلمسنت من حيث وسائل الوقاية 
املنازل السكنية أو الكشف الدوري عليهم؛ ناهيك عن عدم عزل الطريق الساحلي حبواجز ترابية مشجرة متنع انتقال الضوضاء إىل 

  .ااورة
الدراسات احمللية اليت تناولت تأثري الضوضاء على الصحة بصفة عامة وبصفة خاصة التأثري: النفسي، والعقلي، والفسيولوجي نادرة 

  .جداً أو تكاد تكون معدومة حملياً 
املدرسية، وقرا من الطرق السرعة رغم بعض الشكاوى من تزايد التلوث الضوضائي يف البيئة احمللية وخاصة ضوضاء املباين 

والعامة؛ إال أن معظم املسؤولني واملواطنني على حد السواء ال يدركون اخلطر احلقيقي للضوضاء؛ مما قد يفاقم ظاهرة التلوث 
ان أثر الضوضاء ينحصر يف  باعتبار اجلهات العامة مبوضوع التلوث الضوضائي؛ الضوضائي يف املنطقة؛ ودلك بعدم اكرتاث

  االنزعاج منها فقط. 
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  ثانياً: التوصيات: .1.6.2
  يف إطار ما أطلع عليه الباحث من دراسات يف هدا اال، ويف احلدود املوضوعية هلذه الورقة العلمية يوصي الباحث باآليت:

مية من قبل املواطنني واتباع الرؤية اإلسال  رغم اهتمام اتمعات واملنظمات الدولية بتجرمي وقوننة التلوث الضوضائي؛ إال أن تطبيق
  يف مكافحة انتشار هذه الظاهرة بتطبيق مبادئها اخلمس يبدو هو احلل املناسب؛ وهذه املبادئ كما يأيت: 

الرتبية املبكرة للنسئ وأمرهم باحلسىن ومتسكهم دوء الصوت والسكينة يف املنزل والشارع، وربط ذلك بالسلوك واملعتقد الديين 
  وبغلظة ومرح وتسرّع. األرض بغطرسةهلم، وجتنب املشي على 

ي العابثني بالبيئة يف مجيع مكوناا وخاصة فيما يتعلق بالتلوث الضوضائي، وكل ما يؤدي إليه؛ ومنعه باليد، وباللسان، 
لتزم التنفري من أي سلوك مؤّدي إىل إثارة الضوضاء يف البيت ويف الشارع بالطرق الشرعية؛ والرتغيب يف السلوك امل، وبالقلب

باهلدوء والسكينة ومدح وتشجيع كل اجلهود الشاملة من: حبوث، أعمال، اخرتاعات، وغريها؛ للحفاض على بيئة هادئة طاهرة 
  من التلوث بصفة عامة والتلوث الضوضائي بصفة خاصة.

  املشروعة دون اون أو تسامح. توعد املخالفني وامللوثني للبيئة وتوعيتهم باجلزاءين الديين والدنيوي؛ بتطبيق اللوائح والقوانني
والرتبية  التشجيع على إجراء البحوث املشرتكة بني كليات العلوم وختصصات أخرى مثل كليات الطب، واهلندسة، وكليات اآلداب

  (أقسام علم النفس) وهذه البحوث ستهتم باآليت: 
أفضل من إجراء البحوث اليت تركز على اكتشاف األثر االجتاه والرتكيز على إجراء البحوث الوقائية من أثر الضوضاء وتشجيعها؛ 

  املخّرب للضوضاء.
  إدراج مادة التلوث البيئي مادة أساسية من ضمن مفردات املقررات الدراسية تستمر حىت املرحلة اجلامعية.

يها املساجد والرتبية توعية الناس خبطر التلوث البيئي جبميع أنواعه؛ وخباصة التلوث الضوضائي عرب كل وسائل التواصل مبا ف
  اإلسالمية.

االهتمام بالتخطيط احلديث للمباين واملدن واملدارس واجلامعات والورش واملصانع؛ الذي يأخذ بعني االعتبار مواصفات منع أو 
  التقليل من أنتشار الضوضاء.

العشوائي يف البناء على حساب انتشار الضوضاء؛ كالتوسع  بتوسيع أسباب وتفاقم التشديد والضرب بيد من حديد ملن يقومون
الساحات اخلضراء اليت تقلل انتشار الصوت يف املدن والبناء بدون ترخيص وتدخل الدولة يف مواصفات البناء وحماربة قفل وتضييق 

  الشوارع؛ الذي يزيد من الضوضاء حبجة ملكية األرض.
وساحات املدينة وأحياءها من شركات أو مواطنني بأي صورة خمالفة املسببني واملسامهني يف انشار الضوضاء يف البيوت ويف شوار 

  وأي كيفية وحتميلهم غرامات باهظة الثمن؛ ترقى للسجن ومصادرة مصدر اإلزعاج حىت ولو كان مصنعاً أو مركوباً خاصاً.
  السابقة.إجراء دراسات تقييمية عن الضوضاء يف املدن الليبية عامة ويف مدينة اخلمس خاصة ومقارنتها بالدراسات 

  .إجراء دراسات على األمراض املنتشرة يف بعض املدن الليبية بصفة عامة ومدينة اخلمس بصفة خاصة وحبث عالقتها بالضوضاء
إجراء دراسة عن تأثري الضوضاء على الوضع الصحي والنفسي للطالب وعمال املصانع والقاطنني جبوار الطرق العامة واملطارات 

  بصفة خاصة.بصفة عامة ومدينة اخلمس 
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  دار الكتاب احلديث، القاهرة.

  ار النهضة العربية.). التلوث البيئي فريوس العصر، د1998شحاته حسن أمحد، (
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   ).4(1األشرف،جملة آداب الكـوفة، العراق، 
متوز يوليو، مت  241العدد: ). التلوث الضوضائي، املوقع الرمسي للجيش اللبناين، جملة اجليش، 2005الشويري الياس ميشال.(
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  (جمعية جبل نفوسة للتنمية باألصابعة) بليبيا في نشر الوعي البيئي  دور الجمعيات األهلية

2أسامة جمعة علي العجمي،   1طيمة يوسف وفاءف  
جامعة طرابلس 1  
جامعة اجلبل الغريب 2  

 الملخص 

العمل األهلي مسة من مسات اتمعات القدمية منها واحلديثة اليت تبدو أا أكثر فاعلية. وميارس من خالل نظم ولوائح 
يف ظل التحوالت والتغريات اليت متر ا البالد العربية وال سيما  وتشريعات وقوانني تسريه وتنظمه لتقدمي خدمات للمجتمع. إال أنه

ليبيا حيتاج العمل األهلي لزيادة يف الدعم والتنسيق والرتابط بني مؤسسات اتمع املختلفة. ودف الدراسة إىل إبراز العمل 
وسة للتنمية باعتبارها من اجلمعيات الرائدة يف األهلي من خالل اجلمعيات األهلية وبيان دورها حيث مت الرتكيز على مجعية جبل نف

  جمال خدمة البيئة وتنمية اتمع، وما توليه من اهتمام باجلانب البيئي من توعية وتثقيف خالل مجلة من الربامج واألنشطة البيئية.

تنمية الوعي البيئي ما بني وتوصلت الدراسة إىل وجود تنوع يف األنشطة والربامج اليت تقوم ا اجلمعية يف محاية البيئة و 
أنشطة توعوية كاحملاضرات والندوات، وأنشطة عالجية كحمالت التنظيف والتشجري، وأنشطة وقائية كإصدار مطبوعات ومطويات 

  وخماطبات. 

 : اجلمعيات األهلية، البيئة، الوعي البيئي.الكلمات الداللية

  مقدمة  

وتقدمه، والذي ينشط ويتطور يف كل دولة حسب النظام السياسي السائد فيها.  يعترب العمل األهلي من أهم ركائز أي جمتمع   
العمل األهلي لتلبية احتياجات جمتمعية متعددة، لذا فقد حتول العمل  ويف ظل تراجع دور الدولة يف تقدمي بعض اخلدمات برز

الدول لوضع قانون ينظم عمل اجلمعيات  بعض األهلي من جمرد عمل خريي ملساعدة الناس إىل العمل التنموي، وهذا مما دفع
  األهلية.

إن اجلمعيات األهلية ضرورة أساسية ومكملة لعمل مؤسسات الدولة الرمسية، مع مراعاة دعم األول من قبل الثاين باإلمكانات     
  املتاحة سواء كانت فنية أم مادية حىت يساهم األول باجيابية يف خدمة البيئة وتنمية اتمع.

يد االهتمام يف اتمع اللييب باجلمعيات األهلية، وتنبع هذه الزيادة من ضرورة إسهام العمل األهلي وأمهيته للمجتمع والسيما تزا   
يف املرحلة الراهنة، حيث تعترب اجلمعيات األهلية داعماً ومسانداَ  للمؤسسات احلكومية ويف نفس الوقت من أحد القوى الضاغطة 

  على انتهاج سياسة إمنائية ختدم البيئة واتمع. لتوجيه أصحاب القرار 

ومبا أن البيئة من أهم القضايا املهمة اليت حتتاج إىل تعاون مشرتك بني املؤسسات احلكومية واألهلية، فقد لعبت اجلمعيات     
  األهلية دوراً يف محاية البيئة.  
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 المبحث األول: اإلطار التصوري للبحث

أهتم اتمع الدويل يف العقود الثالثة  األخرية من القرن العشرين اهتمامًا واسعًا بقضايا البيئة  ة:تحديد موضوع الدراس 1.1
ومحايتها واحملافظة عليها من كافة مظاهر التلوث، نظرًا للمخاطر البيئية اليت تنجم عنها أضرار جسيمة على البيئة عامة واإلنسان 

م والذي جاء يف توصياته االهتمام حبماية البيئة وأمهيتها لدى اإلنسان، ونشر 1972خاصة. لذا عقد مؤمتر استكهومل بالسويد 
  الوعي البيئي بني خمتلف فئات اتمع عن طريق مؤسسات اتمع الرمسية والغري الرمسية.

تستدعي مشاركة  ونتيجة للتطور والتقدم العلمي والتكنولوجي يتطلب االهتمام بالبيئة اليت يف األساس مسؤولية تضامنية   
  املؤسسات احلكومية واهليئات واملنظمات األهلية لتنمية الوعي بأمهية البيئة للحد من املشكالت البيئية. 

ونظر للقصور الواضح واملستوى املتدين خلدمات املؤسسات واألجهزة املكلفة بشؤون محاية البيئة وتفاقم املشكالت البيئية برزت    
كمساند للمؤسسات احلكومية يف محاية البيئة للعمل على التقليل من املشاكل البيئية عن طريق إحداث منظمات اتمع املدين  

  تغيري يف سلوكيات اإلنسان وكذلك مسامهتها يف نشر الوعي البيئي.

يف مناقشة  اويف اآلونة األخرية زاد التعريف وال سيما يف الدول املتقدمة بأمهية ودور اجلمعيات األهلية وضرورة اشراكه   
السياسات والعمل البيئي ويف ليبيا أيضًا شهدت االربع السنوات األخرية زيادة يف عدد اجلمعيات األهلية، اليت تم بشؤون البيئة 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على الرغم من وجود بعض املعوقات، إال أن  هذه اجلمعيات سامهت يف عقد ندوات ومؤمترات 

ت تشجري ونظافة وجتميل لتنمية الوعي البيئي األمر الذي رمبا يسهم يف إحداث تغريات يف سلوكيات األفراد إىل وورش عمل ومحال
حد ما، وتشجيع العمل األهلي والتطوعي، واملشاركة الفعالة يف التعامل مع القضايا البيئية ومشكالا والتأثري فعلياً يف السياسات 

  البيئية على املستوى الوطين. 

لذا ميكن القول إن اجلمعيات األهلية متثل أحد منظمات اتمع املدين اليت ظهرت للحد من تقليل املشاكل البيئية العديدة اليت    
تفاقمت والسيما يف الوقت الراهن كالتلوث البصري والسمعي (الضجيج) واإلهدار واالستنزاف واالستهالك الغري عقالين للموارد 

  الطبيعية . 

  ن حتديد موضوع الدراسة يف الدور الذي تقوم به اجلمعيات األهلية يف تنمية الوعي البيئي باتمع اللييب. وعليه ميك

تنبع أمهية الدراسة من أمهية العمل التطوعي األهلي باعتباره العمود الفقري للجمعيات األهلية والعامل أهمية الدراسة:  2.1
البيئة وتنمية اتمع وحل املشاكل والقضايا اتمعية، ومن هنا تربز أمهية هذا املوضوع األساسي واجلوهري هلا، واليت تسعى خلدمة 

  يف حماولة إلقاء الضوء على دور اجلمعيات األهلية يف محاية البيئة وتنمية الوعي البيئي.

تمع مع املؤسسات كما يستمد هذا املوضوع أيضا أمهيته من كونه يركز على اجلمعيات األهلي باعتبارها شريك يف ا
احلكومية ومساندة وداعمة هلا. عالوة ملا هلا من دور يف القيام بالربامج واألنشطة البيئية اليت ميكن أن حتد من التلوث البيئي 
ومعاجلة بعض القضايا واملشكالت البيئية املنتشرة ، وذلك من خالل بعض املهام املناطة ا واملسندة إليها يف ضوء نطاق جمال 

 ملها.ع
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  دف الدراسة إىل حتقيق ما يلي: أهداف الدراسة: 3.1

  التعرف على ماهية العمل األهلي ونشأته يف ليبيا. -

  الوقوف على الدور الذي تقوم به اجلمعيات األهلية يف اال البيئي. -

  البيئة وتنمية الوعي البيئي. التعرف على الربامج واألنشطة البيئية اليت تقوم ا مجعية جبل نفوسة للتنمية يف محاية -

  حماولة وضع مقرتح لتفعيل اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال خدمة البيئة وتنمية اتمع. -

  حتاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة: 4.1

  ماهية العمل األهلي وبداية نشأته يف ليبيا؟  -

  هلية يف جمال البيئة؟ما الدور الفعلي للجمعيات األ -

  ما الربامج واألنشطة البيئية جلمعية جبل نفوسة للتنمية يف محاية البيئة وتنمية الوعي البيئي؟ -

  ما الدور املتوقع مستقبال للجمعيات األهلية العاملة يف جمال محاية البيئة؟ -

  تحديد منطقة الدراسة (الحدود المكانية للدراسة) 5.1

م على مستوى سطح البحر، وتبعد عن مدينة طرابلس حوايل 800يف اجلبل الغريب على ارتفاع  تقع منطقة األصابعة
كلم باجتاه اجلنوب الغريب. حيدها من الشمال منطقة الرابطة وبئر الغنم، وجنوبا مدينة مزدة، وشرقًا مدينة غريان، وغرباً   120

  .2كم  1286ر مساحتها حنو ألف نسمة. وتقد 55منطقة القواليش وككله. ويبلغ عدد سكاا 

تأسست مجعية جبل نفوسة للتنمية كأحد اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال خدمة وتنمية اتمع جمعية جبل نفوسة للتنمية:  
م ومقرها  2012/ 11/ 29) بتــاريخ 1366حيث مت إشهارها واعتمادها من قبل وزارة الثقافة واتمع املدين حتت رقم (

  ينة األصابعة. الرئيسي مد

  مفاهيم الدراسة:  6.1

عرفت اجلمعيات األهلية يف القانون اللييب " بأا كل مجاعة تسعي لتقدمي خدمات اجتماعية أو ثقافية أو  الجمعيات األهلية:
ح مادي"(قانون  ربرياضية أو خريية أو إنسانية على مستوى الشعبية، وذلك يف إطار القانون واآلداب والنظام العام، وال تسعى إىل

"بأا هيئات أو مجاعات تنظم من خالهلا اجلهود   social associationsوتعرف اجلمعيات األهلية ، )2002، 19رقم 
وعرفتها عزة خليل بأا "املؤسسات التطوعية ، )2013أو عدة جماالت" (البشاري،  الذاتية للقيام باخلدمات يف جمال حمدد

لربح واليت تسعى لتحقيق التنمية يف اتمع من خالل تقدمي خدمات اجتماعية أو تربوية أو تثقيفية أو الدميقراطية غري املستهدفة ل
حبثية أو مشروعات تنموية، ومناقشة السياسات املتبعة يف تلك ااالت وطرح وبلورة التصورات البديلة لألولويات واملمارسات 

  ).2008والسياسات" (حممد، 
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لية يف هذه الدراسة: اجلمعيات العاملة يف جمال خدمة البيئة وتنمية اتمع "مجعية جبل نفوسة ويقصد باجلمعيات األه
للتنمية" وما تقوم به من أنشطة وبرامج بيئية ومحالت توعوية وتثقيفية لغرض حتسني البيئة ومحايتها وزيادة الوعي البيئي ملختلف 

  شرائح اتمع.

و أهلي منظم متفق عليه بني جمموعة من األفراد وليست له الصفة احلكومية لصاحل االفراد "هو كل نشاط شعيب أ العمل األهلي:
  )2001واجلماعات باتمع، حمدد بقوانني ونظم تضعها اموعة يف إطار التشريعات والنظم السائدة". (وفاء، 

  ا "كل شئ حييط باإلنسان". بأ 1972البيئة مبفهموها العام كما جاء يف مؤمتر استوكهومل بالسويد  البيئة:

عرفت البيئة بإا "اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ومأوى وميارس فيه عالقاته 
  )1993مع بين البشر" (العطوي، 

مالية اليت تؤثر يف األقراد أو كما عرفت البيئة بأا "ذلك الكل املعقد من العناصر الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية واجل
  ).1990اجلماعات، وحتدد خصائصهم وعالقام" (العاقل وآخرون، 

والبيئة يف إطار هذه الدراسة يراد ا: اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان مع غريه من الكائنات احلية األخرى واملكونات غري احلية 
تماعية وثقافية وسياسية تنظم عالقة التفاعل بني اإلنسان وبيئته وحسن تعامله اليت يتأثر به ويؤثر فيه، وما تتضمنه من عوامل اج

  واستغالله ملواردها.

تعرف محاية البيئة بإا "أسلوب للتعامل مع البيئة يأخذ يف احلسبان إتزاا وحمدودية مواردها حىت تبقى مأوى مريح  حماية البيئة:
  )1994لإلنسان"  (الصباريين، احلمد، 

الدراسة التعريف التايل باعتباره يتسق مع موضوع الدراسة: فيقصد حبماية البيئة "كل اجلهود واألدوار اليت تقوم ا  تعتمد
اجلمعيات األهلية حلماية البيئة سواء كانت هذه اجلهود لغرض التوعية وزيادة الوعي البيئي أو مواجهة وعالج املشكالت البيئية 

املشروعات البيئية املختلفة، وكذلك التعاون والتنسيق مع املنظمات األخرى يف البيئة". (عامر،  املختلفة من خالل مشاركتها يف
1997(  

مثة تعاريف للوعي البيئي من قبل الباحثني نذكر منها: تعريف مدكور للوعي البيئي بأنه "اإلدراك القائم على املعرفة  الوعي البيئي:
اس باملشكالت الناجتة من اإلقالل ذه العالقات من حيث األسباب واآلثار، ومعرفة مبكونات البيئة وعالقتها ببعضها واإلحس

  )1994أساليب استغالل االمكانات املتاحة يف البيئة حللها" (مدكور،

الوعي البيئي بأنه "ادراك يهدف إىل استخراج مواطن لديه املعرفة من االهتمام باملشكالت البيئية من   charleوعرف تشارلز 
  )charle  ،1992دمي املساعدة والتشجيع على حلها" (تق

ع وبناء على ما سبق ميكن تعريف الوعي البيئي إجرائياً يف الدراسة احلالية على أنه: إدراك أفراد اتمع أمهية البيئة وحسن التعامل م
ط وتنفيذ األنشطة والربامج البيئية اليت مواردها بسلوك عقالين ورشيد دون إهدار أو استنزاف أو تلوث واملشاركة الفعالة يف ختطي

  تسهم يف احملافظة على البيئة واحلد من مشكالا.
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  نوع الدراسة ومنهجها: 7.1

إن مثل هذه الدراسة تستهدف تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف تغلب عليه صفة التحديد وتعتمد على  نوع الدراسة:
1989ا وهذا ما يتفق مع طبيعة الدراسة.(سيد، احلقائق وحتليلها وتفسريها واستخالص دالال(  

ويف ضوء مشكلة الدراسة الراهنة وأهدافها تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية، وذلك لوصف وتفسري   
ية وال سيما يف ظل وحتليل دور اجلمعيات األهلية يف خدمة البيئة وتنمية اتمع. وبالتحديد الدور البيئي جلمعية جبل نفوسة للتنم

الوضع الراهن الذي متر به البالد من تغريات وحتوالت يف البيئة واتمع. وبالتايل ميكن تفعيل دور مثل هذه اجلمعيات يف اجياد بيئة 
  سليمة صحية وتنمية إنسان واعي بيئياً إلحداث التنمية املنشودة.

كمنهج هلا، والذي يركز أساسا على مراجعة البحوث والدراسات   اعتمدت هذه الدراسة اسلوب البحث املكتيب منهج الدراسة:
واألدبيات العلمية ذات العالقة باملوضوع. وقد حاولت هذه الدراسة الرتكيز على اجلمعيات األهلية مع حماولة ربطها باال البيئي 

  من خالل أنشطتها يف حتسني البيئة ومحايتها.
  

  ورها في حماية البيئةالمبحث الثاني: الجمعيات األهلية ود

  نشأة وتطور العمل األهلي في ليبيا  1.2

قد يكون من الصعب حتديد نشأة وبداية العمل األهلي يف ليبيا بدقة ووضوح نظراً لعدة أسباب ال يتسع املقام لذكرها. 
مؤسسات ومجعيات أهلية  إال أنه ميكن اعتبار السنوات األخرية من احلكم العثماين األوىل  لنشأة العمل األهلي حيث قامت

نتيجة للفقر واجلوع والقحط آنذاك. مث بعد ذلك تزايد عدد اجلمعيات وخاصة يف منتصف القرن العشرين ولعل من بني أبرز 
احلركات واملنظمات واجلمعيات آنذاك مجعية اهلالل األمحر، ومدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية، واحلركة الكشفية، ومجعية 

تماعي، وغريها. واليت متثل بعض من مالمح حركة النشاط األهلي يف ليبيا وال يزال بعضها ميارس نشاطه اإلصالح االج
). ويف بداية السبعينات متكنت الدولة من فرض وصايتها الكاملة وإحكام قبضتها على 2013االجتماعي إىل وقتنا هذا(البشاري،

النقابات واجلمعيات بطريقة وبأخرى وال سيما بعد صدور قانون رقم العمل األهلي واقرتن ذلك مع إلغاء األحزاب وحل بعض 
بشأن اجلمعيات األهلية. كما تعرض العمل األهلي بليبيا يف العقدين األخريين من القرن العشرين ملشكلة  1970لسنة  111

تفرض تبعيتها الكاملة جلهاز  إخضاعه لسيطرة أجهزة الدولة لكي يعاد تأسيسها يف ظل قوانني صعبة ومقيدة للعمل األهلي لكي
  .2001لسنة  19الدولة وسياساته احلاكمة وخاصة بعد صدور قانون اجلمعيات األهلية رقم 

وبالرغم من وجود قانون لتنظيم العمل األهلي إال أنه كان مقيد حلريات العمل األهلي وال يشجع على إنشاء وتأسيس     
م. أما اآلونة  2011اجلمعيات يف ليبيا الذي ال يتجاوز العشرات ما قبل اجلمعيات األهلية ونالحظ ذلك من خالل عدد 

م بدء يتزايد عدد اجلمعيات إىل أن وصل إىل أكثر من 2011األخرية وبالتحديد بعد انتصار ثورة السابع عشر من فرباير اية 
ألهلي ليقوم مبمارسة دوره التنموي يف مؤسسة جمتمع مدين. وبالتايل تشهد ليبيا أهم مراحل التطور يف حياة العمل ا 4000

اتمع اللييب وتفعيل دور املواطن ليساهم يف خدمة البيئة و تنمية اتمع والسيما إنشاء مركز دعم مؤسسات اتمع املدين يتبع 
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عية بالرعم من وزارة الثقافة واتمع املدين الذي دعم تلك اجلمعيات وطور من إمكانياا وحققت أهدافها وفق ختصص كل مج
  افة العمل األهلي والتطوعي فيه. حداثة اتمع املدين يف ليبيا وتدين ثق

  لجمعيات األهلية ضرورة مجتمعية: ا 2.2

تعد اجلمعيات األهلية ظاهرة إنسانية واجتماعية يف اتمعات املتقدمة والنامية علي حد سواء إال أا تبدو أكثر فعالية 
إن إنشاء وتأسيس اجلمعيات األهلية أمر ضروري وأساسي للمسامهة يف تقدم اتمع وتنميته فهو مساند وإجيابية يف األوىل. 

ومكمل لعمل املؤسسات احلكومية نظراً ملا تقوم به من معاونة ومساعدة ورفع العبء املادي عن كاهل الدولة يف تقدمي اخلدمات 
شاكل والقضايا اتمعية والسيما يف الوضع الراهن يف ظل تقاعس وتنامي للمجتمع، وفضًال عن أا تسهم يف حل العديد من امل

  العمل احلكومي يف ليبيا بسبب األوضاع الراهنة. 

إال أنه من الصعب جتاهل العمل األهلي والتطوعي اليت تقوم ا  وبالرغم من وجود مؤسسات رمسية بالدولة كال هلا مهامها   
اجلمعيات األهلية يف جماالت عديدة منها على سبيل املثال هناك مجعيات تم بالبيئة والتنمية  منظمات اتمع املدين والسيما

وأخرى بالطفل واملرأة، وثالثة حبقوق اإلنسان، وغريها. وإن مثل تلك اجلمعيات تكونت لتلبية وحتقيق أهداف ومطالب 
  شكالت تعوق تقدم اتمع. واحتياجات، وأحياناً تصدي ملشكالت قد تواجه أعضائها أو للتصدي مل

فاجلمعيات األهلية تقوم على مبدأ التطوع من قبل أعضائها والتنسيق مع مؤسسات أخرى لتحقيق أهدافها ونشاطاا من     
أجل حتسني اخلدمات يف اتمع  بالتعاون والتطوع من كل أفراد اتمع وهيئاته ومؤسساته ميكن التغلب على كل املعوقات 

ات اليت ميكن أن حتد من منو وأزدهار اتمع لذا يعد العمل األهلي عامة واجلمعيات األهلية خاصة هو املنظم والداعم والصعوب
  لدفع عملية البناء والتنمية يف اتمع. 

  الجمعيات األهلية والبيئة  3.2

لية مل تقف مكتوفة األيدي إزاء محاية البيئة على الرغم من وجود مؤسسات وأجهزة حكومية حبماية البيئة إال أن اجلمعيات األه   
وتنمية الوعي البيئي، بل سعت تلك اجلمعيات وأسهمت بشكل مباشر وغري مباشر يف احملافظة على البيئة. وألمهية البيئة لإلنسان 

يئة والسيما يف وللمجتمع بدأت تظهر حماوالت فردية ومجاعية سواء كان يف ذلك على شكل مبادرات وإنشاء مجعيات تعين بالب
  العقدين اآلخرين من القرن العشرين وللجمعيات األهلية دورا هاما وفعاًال يف احملافظة على البيئة وميكن إجياز ذلك يف اآليت: 

 مساندة القطاع احلكومي ورمبا تغطية القصور فيه من تثقيف وتوعية وخدمات.  -
 وجمهودام ومهارام يف محاية البيئة. االستفادة من املتطوعني باجلمعيات األهلية من خربام  -
 توفر على الدولة موارد مالية باعتبار أن املتطوعني ال يتقاضون أو يقاضون مكافأة أو مبالغ مالية. -
تعد اجلمعيات األهلية هي األقدر واألجدر على اقناع املواطنني وحثهم على ضرورة التعاون واملسامهة واملشاركة يف محاية  -

 البيئة.
 ة ندوات ومؤمترات علمية وورش عمل حول البيئة. إقام -
 تنظيم محالت توعية وتثقيف وجتميل وتنظيف الشوارع وتشجريها.  -
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 استقطاب الشباب وتشجيعهم للمشاركة على محاية البيئة. -
 بالبيئة. توعية وتبصري الناس بالقوانني ذات العالقة بالبيئة وحماربة العادات والتقاليد، والسلوكيات السلبية الضارة  -
 ) 2002التنسيق مع املنظمات الدولية املهتمة بالبيئة باملشاركة يف أنشطة مشرتكة.(عامر،  -

  أسباب نشأة الجمعيات األهلية العاملة في مجال البيئة 4.2

  مثة أسباب دفعت وسامهت يف نشوء وتأسيس مجعيات أهلية مهتمه بالبيئة، ميكن حصر هذه األسباب يف اآليت: 

الواضح من قبل املؤسسات واألجهزة احلكومية املكلفة حبماية البيئة عن القيام بدور فعال يف مواجهة القضايا التقصري  -
واملشكالت البيئية حىت أضحى واضحًا أن تلك املؤسسات غري قادرة إال مبشاركة ومسامهة ومساندة املنظمات األهلية والتطوعية 

  يف احملافظة على البيئة وحتسينها.
  البيئة ملخاطر مجة مما أدى إىل تلوث عناصرها األساسية (واهلواء، واملاء، والرتبة).تعرض  -
  تفاقم القضايا واملشكالت البيئية واملخاطر النامجة عنها وأضرارها اجلسيمة على سالمة البيئة عامة وصحة اإلنسان خاصة.  -
نظمات الدولية املعنية بالبيئة كربنامج األمم املتحدة حلماية البيئة يف االهتمام الدويل بالبيئة وال سيما األمم املتحدة واهليئات وامل -

  ). UNEPنريويب .( 
  تزايد املنظمات البيئية الضاغطة على احلكومات والدول وال سيما يف الغرب كجماعات وأحزاب (اخلضر، والسالم). -
حار ودفن النفايات والسيما النووية منها وكذلك حادثة تعدد وكثرة احلوادث البيئية املختلفة كحوادث تسرب البرتول يف الب -

  "تشرنوبل". 
  وجود التشريعات والقوانني واملعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت البيئية اإلقليمية منها والدولية.  -
  االهتمام الدويل بدعم ومساندة املنظمات واجلمعيات األهلية بالعامل يف اآلونة األخرية.  -
- 1997تمع الدويل حنو االهتمام بالبيئة ومحاية احملافظة عليها وحتسينها وتنميتها.(عامر، توجه ا ( 
  

  المبحث الثالث: الجمعيات األهلية ونشر الوعي البيئي (جمعية جبل نفوسة للتنمية بليبيا : دراسة حالة)
  الجمعيات األهلية ودورها في نشر الوعي البيئي  1.3

كان إدماج البعد البيئي واالعتبارات البيئية يف برامج وعمل اجلمعيات األهلية، حىت أصبح هناك مجعيات أصبح من األمهية مب     
أهلية متخصصة بالبيئة والتنمية، وأخرى مهمته بإدخال البيئة يف براجمها وأنشطتها حىت أصبحت هذه اجلمعيات حلقة الوصل بني 

  املؤسسات احلكومية واتمع.

معيات نشاطات عديدة: نشر الثقافة البيئية والوعي البيئي، تشكيل الرأي العام، تشجيع وحتفيز املواطنني وتضمنت تلك اجل   
على املشاركة واملسامهة يف محاية البيئة ، وتعزيز محاية املوارد الطبيعية والبيئية، وتوعية الناس مبخاطر التدهور البيئي بسبب قطع 

ائر وذلك من خالل األنشطة والربامج البيئية اليت يقوم ا األعضاء املتطوعني باجلمعيات األشجار، والرعي اجلائر والصيد اجل
األهلية من حماضرات، وحلقات نقاش، وندوات، وورش عمل، ومحالت توعية، وتثقيف، وتنظيف وجتميل، وتشجري، وإصدار 

 شؤون البيئة، وذلك حسب نشاط كل مجعية الذي باخلرباء واملتخصصني يف نيينالنشرات، واالت، البيئية مستعاملطبوعات، و 
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يتفاوت من مجعية ألخرى، حيث هناك مجعيات نشطة وأخرى جمرد اسم مكتوب على ورق إال أنه يف الغالب معظم اجلمعيات 
ية من ومبا أن مجعية جبل نفوسة للتنم ، )2008مفعلة وال توجد هلا نشاطات وهذا يتطلب إعادة النظر يف شرعيتها.(قدور،  غري

اجلمعيات األهلية الرائدة اليت تعين بالبيئة والتنمية، نستعرض أهم أهداف ونشاطاا ونظمها املستقبلية كنموذج من اجلمعيات اليت 
  تقوم بدورها بفاعلية يف خدمة البيئة وتنمية اتمع. 

  دف اجلمعية إىل حتقيق مجلة من األهداف وهي:  أهداف الجمعية: 

السلبية وحماربة السلوكيات السيئة باتمع واليت ال تتماشى وقيم جمتمعنا وتعاليم ديننا اإلسالمي التصدي للظواهر  -
  احلنيف. 

  رفع مستوى الوعي االجتماعي والثقايف والسياسي والبيئي لدى مجيع فئات اتمع. -
  لشابة للنهوض باتمع. استقطاب الشباب واالستفادة من طاقام لتنمية اتمع واكتشاف القيادات احمللية ا -
  التوعية بقضايا البيئة ومشكالا واحلد من التلوث البيئي، واختاذ كافة السبل لتحقيق ذلك. -
  توعية املرأة بدورها ودعمها وتشجيعها للمشاركة الفعالة يف بناء اتمع واعتبارها مكوناً أساسيا يف اتمع. -
  النهوض مبستوى اخلدمات من خالل استطالع أراء الناس. رفع املعاناة عن املواطنني وحتسني حيام و  -
  العمل على فتح احلوارات وقنوات اتصال مع مؤسسات اتمع لتسهيل تقدمي اخلدمات للمواطنني. -
  املشاركة والتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة للتشاور والتفاوض معها والضغط عليها خلدمة املواطن.  -

  

  معية على حتقيق أهدافها من خالل األنشطة التالية:تعمل اجلأنشطة الجمعية: 

  تنظيم مؤمترات وندوات علمية وورش عمل تعمل على توعية كافة أفراد اتمع يف شىت ااالت. -
  القيام بإجراء البحوث والدراسات العلمية يف كل ما خيص اتمع . -
  األخرى لتنمية املعارف املختلفة.  إلقاء حماضرات توعوية وتثقيفية يف املدارس والكليات واملؤسسات -
  تنظيم املعارض واملسابقات الدينية والعلمية والرياضية. -
  االحتفال باأليام واملناسبات الوطنية والدينية واالجتماعية والبيئية. -
  القيام حبمالت تشجري وجتميل ونظافة الشوارع والطرقات. -
  فية.إصدار منشورات ومطبوعات وملصقات ومطويات ونشرات تثقي -
 ) 2014إصدار جملة علمية حمكمة تعين بالدراسات والبحوث اإلنسانية والتطبيقية.(مجعية جبل نفوسة،  -

   
  إسهامات جمعية جبل نفوسة للتنمية في تنمية الوعي البيئي:  2.3

لبيئة وتنمية الوعي البيئي مبا أن اال البيئي من أهم ااالت اليت تم ا اجلمعية فإا وضعت نصب عينيها االهتمام با     
لدى أفراد اتمع، وميكن حتقيق ذلك من خالل القيام مبجموعة من الربامج واألنشطة اليت تسعى إىل إجياد بيئة نظيفة وسليمة 
خالية من التلوث بواسطة إعطاء حماضرات تثقيفية وإقامة ندوات ودروس عمل توعوية ، ومحالت تشجري وغريها. وذلك بالتعاون 
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املؤسسات واألجهزة احلكومية ذات العالقة واليت دف إىل توعية أفراد اتمع خاصة ومحاية البيئة عامة حيث تنوعت تلك  مع
  األنشطة ما بني أنشطة توعوية ووقائية وعالجية. 

  منها:  إن نشر الوعي البيئي يعد من أهم القضايا األساسية حلماية البيئة فإن اجلمعية قامت بعدد من األنشطة   

من نشاطات اجلمعية القيام حبمالت تشجري والتوسع يف املساحات اخلضراء وإنشاء حدائق  الحملة الوطنية األولى للتشجير: -
  عامة وإقامة غابات لتكون متنفساً ألهايل املدينة ومنتزها هلم.

/ 2/ 9بعة وانطلقت احلملة يوم السبت حيث قامت اجلمعية باحلملة الوطنية األوىل للتشجري حتت شعار محلة تشجري األصا   
م. وبدأت احلملة حبفر األماكن املستهدفة داخل املدينة ملدة أربعة أيام متواصلة، وهذه األماكن هي: (املدخل الشرقي 2013

ت للمدينة، املدخل الغريب للمدينة، جبوار سوق األصابعة الرئيسي، الساحة الرياضية، بعض الطرق الفرعية، وبعض املؤسسا
التعليمية). حيث مت غرس الشتول واألشجار يف األماكن اليت مت حفرها، وكانت الشتول من نوع الغابات ( سرول ، كازورينا ) 

  واشجار زينة ( ديدونيا ).

  وبعد االنتهاء من تشجري األماكن املستهدفة مت توزيع الشتول على أهايل املدينة الراغبني يف االستفادة منها.    

مكان العامة املغلقة كدور السينما من أهم أسباب تلوث اهلواء يف اال يعترب التدخني مية حول االمتناع عن التدخين:ندوة عل -
واملسرح، واملصاحل احلكومية اليت يرتدد عليها اجلمهور ووسائل املواصالت العامة. مما يسبب لنفسه ولآلخرين اضرار كأضعاف  

نظمت اجلمعية ندوة حول  حيث ).2013ض السرطان أو القرحة أو فقد الشهية (احللو، كفاءة الرئتني والتعرض لإلصابة بأمرا
من كل عام.  واحتوت الندوة على جمموعة  5/ 31االمتناع عن التدخني إحياء لليوم العاملي ملكافحة التدخني والذي يصادف 
 وتأثريه على صحة اإلنسان والبيئة. ولعل من أهم من احملاضرات العلمية اليت تناولت املواضيع املتعلقة باالمتناع عن التدخني

احملاضرات حماضرة بعنوان "أثر التدخني على البيئة" وتوصلت الندوة إىل مجلة من التوصيات من بينها تكثيف محالت التوعية بني 
  األهايل والسيما يف املدارس والكليات خبطورة هذه اآلفة. 

مجعية جبل نفوسة للتنمية يف احلملة الوطنية ملكافحة التدخني بني الشباب حتت شاركت   محاضرات توعوية حول التدخين: -
الرعاية الصحية األولية. حيث مت شعار (معًا من أجل أجيال ترفض التدخني) اليت نظمتها وزارة الصحة وبالتعاون مع مكتب 

هذه احملاضرات إىل ترشيد الطلبة لإلقالع عن عطاء جمموعة من احملاضرات داخل املدارس باملنطقة من خنبة األساتذة، وهدفت ا
  التدخني وعدم االجنرار وراء هذه العادة السيئة اليت ال تعود على اإلنسان والبيئة إال بالضرر واهلالك. 

ية يعد اال الفكري أحد ااالت اليت تم ا اجلمعية لنشر العلم واملعرفة ونظرًا ألن اجلمعإصدار مجلة علمية محكمة:  -
تزخر بالعديد من األكادمييني واملثقفني واخلرباء واملتخصصني يف جل ااالت انبثقت فكرة إصدار جملة خدمة للبحث العلمي 

  ونشر الثقافة والفكر العلمي يف شىت ااالت. 

) لسنة 50لذا عكفت مجعية جبل نفوسة للتنمية على إصدار جملة علمية حمكمة نصف سنوية مبوجب قرار رقم (       
) الصادر عن إدارة املطبوعات بوزارة الثقافة واتمع املدين بطرابلس. ودف هذه الة إىل نشر الثقافة والفكر العلمي 2014(
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يف خمتلف التخصصات خدمة للعلم وللمجتمع. وذلك من خالل نشر الباحثني حبوثهم ودراسام اليت ختدم بيئتهم وجمتمعهم 
  عاجلة بعض القضايا واملشكالت اليت حتدث داخل اتمع.واالستفادة منها يف م

هذا وقد مت استالم حبوث يف اال البيئي نشرت بالة تناولت قضايا ومشكالت بيئية باملنطقة منها على سبيل املثال ال احلصر    
ي تناول فيه الباحث أخطار التلوث م بعنوان التلوث النفايات الصلبة داخل منطقة األصابعة . الذ 2014حبث نشر العدد األول 

  بالنفايات الصلبة موضحاً فيه كيفية معاجلتها، وكذلك أمهية التوعية والتثقيف الصحي بالنسبة للنظافة العامة. 

من ضمن مهام اجلمعيات األهلية  متابعة ومراقبة القطاعات احلكومة وقوى ضاغطة عليها يف  المخاطبات والمراسالت:  -
ن خالل زيادة بعض مقار القطاعات واملؤسسات باملنظمة لوحظ أن بعضها غري مجيلة ونظيفة. حيث تتكدس نفس الوقت. وم

وترتاكم جبوارها خملفات ونفايات (قمامة). وتتناثر بقايا السجائر يف مداخلها ومصاعدها، وهذا ال يعرب عن شكل (منوذج) 
اتمع اللييب ويف إطار اهتمامات اجلمعية (مجعية جبل نفوسة للتنمية) املؤسسات احلديثة يف ليبيا اجلديدة ويعطي مسعة سيئة عن 

  خلدمة البيئة وتنمية اتمع وال سيما محاية بيئة العمل من التلوث.

قامت اجلمعية مبخاطبة ومراسلة املكاتب واإلدارات والقطاعات، واملؤسسات التعليمية باملنطقة وحثهم على ضرورة احملافظة على    
  مقارهم وما حبوارها واالهتمام ا ومحايتها من كافة مظاهر التلوث.  نظافة

وأيضًا قامت اجلمعية مبراسلة أخرى لنفس القطاعات العاملة يف نطاق املدينة (األصابعة) منبهًا فيها املوظفني على عدم ترك   
اية الدوام الرمسي، أي عند انصرافهم وخروجهم أجهزة التكيف، والتدفئة، والكمبيوتر، واإلضاءة مفتوحة وشغالة مبكاتبهم، بعد 

 من مقار عملهم، والغرض من هذه املراسلة هي حماولة تبصري املوظفني بأمهية الطاقة الكهربائية وإن إهدارها يسبب يف التمس
  البيئي. كهريب أو نشوب حرائق وكوارث بيئية دخل بيئة العمل. عالوة على أنه كلما زاد استهالك الطاقة زاد التلوث

  ميكن عرض هذا التصور يف النقاط اآلتية: تصور مقترح لزيادة فعالية الجمعيات األهلية في المجال البيئي:  3.3

  التعاون والتنسيق مع املؤسسات واألجهزة املكلفة حبماية البيئة مثل اهليئة العامة للبيئة وجهاز اخلدمات العامة للنظافة وغريها. -
  ات التوعوية التثقيفية وعقد الندوات واملؤمترات وورش العمل من اجل التوعية البيئية ملختلف شرائح اتمع.اإلكثار من احملاضر  -
  مشاركة اجلمعيات األهلية يف وضع الربامج والسياسات واخلطط واملشروعات البيئية. -
  احلكومية. االهتمام ببيئة العمل ملا هلا من انعكاسات على املوظفني العاملني يف املؤسسات -
إنشاء مجاعات أصدقاء البيئة يف خمتلف القطاعات احلكومية وال سيما يف املدارس لتوعية الطلبة بأمهية البيئة وكيفية احملافظة  -

  عليها وتأسيس نوادي بيئية داخل املدارس.
  االحتفال باملناسبات البيئية املختلفة وأحياءها كاليوم العاملي للبيئة وغريه. -
  معيات األهلية معنوياً ومادياً من قبل اجلهات واملؤسسات احلكومية والسيما املؤسسات ذات العالقة بالبيئة والتنمية.دعم اجل -
  تشجيع وتبصري املواطنني على املشاركة يف محالت التشجري والتجميل والتنظيف وما من  شأنه محاية البيئة. -
  شورات بيئية توعوية تثقيفية من أجل نشر الثقافة البيئية.العمل على إصدار مطبوعات و مطويات وملصقات ومن -
دعوة الشباب و استقطام لالنتساب للجمعيات األهلية وذلك من أجل االستفادة من طاقام يف العمل األهلي والتطوعي يف  -
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  خدمة البيئة.   
  المبحث الرابع: ( النتائج ، والتوصيات)

  النتائج    1.4
  ن اال البيئي من أهم ااالت اليت تم ا مجعية جبل نفوسة للتنمية. اتضح من الدراسة أ -
تبني من الدراسة أنه من األهداف الرئيسية واملهمة للجمعية هو التوعية بقضايا البيئة ومشكالا  واحلد من التلوث البيئي واختاذ   -

  كافة السبل لتحقيق ذلك.
معية تنظيم حماضرات توعوية وندوات وورش عمل، وإقامة معارض ومسابقات تكشف من الدراسة أنه من ضمن أنشطة اجل -

  بيئية والقيام حبمالت تشجري وجتميل املدينة.  
  توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن العالقة بني اجلمعيات األهلية واملؤسسات احلكومية تعاونية وتنسيقية أكثر منها متويلية. -
معية بربامج وأنشطة دف إىل محاية البيئة وتنمية الوعي من خالل أنشطة توعوية تسعى إىل توعية كشفت الدراسة عن قيام اجل  -

وتثقيف أفراد اتمع، وأنشطة وقائية دف إىل إدراك القضايا واملشكالت البيئية وأنشطة عالجية دف إىل مواجهة مشكالت 
  بيئية. 

  الوعي البيئي جبملة من الربامج واألنشطة البيئية.  أسهمت اجلمعية يف جمال محاية البيئة وتنمية -
  اتضح عدم قيام اجلمعية ببعض النشاطات والربامج البيئية ويعزي ذلك لقلة الدعم املادي واملعنوي. -
إلجياد  تبني من الدراسة أن محاية البيئة وتنمية الوعي البيئي يتطلب تكاثف وتضافر اجلهود ما بني املؤسسات احلكومية واألهلية -

  بيئة سليمة خالية من التلوث ومواطنني واعيني بيئياً.
  التوصيات 2.4

  اإلكثار من الربامج واألنشطة اليت دف إىل توعية وتثقيف أفراد اتمع بأمهية البيئة وكيفية احملافظة عليها. -

  توعية أفراد اتمع.ضرورة تكاثف وتضافر اجلهود ما بني املؤسسات الرمسية واألهلية حلماية البيئة و  -

ضرورة التنسيق والتعاون مع األجهزة املكلفة حبماية البيئة واجلمعيات األهلية العاملة يف جمال البيئة من أجل حتسني البيئة ونشر  -
  الوعي البيئي.

  دعم اجلمعيات األهلية مادياً ومالياً من قبل األشخاص أو املؤسسات احلكومية. -

  المراجع

  .2002، العدد األول، مدونة التشريعات الليبية ،1369سنة القانون رقم، ل

  ، دار النهضة العربية، القاهرة.مؤسسات اتمع املدين يف إطارها القانوين )،2013البشاري، منرية أمحد(

  ، املكتب اجلامعي احلديث، اسكندرية.اجلمعيات األهلية النسائية)، 2008حممد، حممد عبدالفتاح، (

  ، السنة األوىل، العدد الثالث، اهلئية العامة للبيئة. جملة البيئة )، "النشاط األهلي ومحاية البيئة"،2001سف(وفاء، فطيمة يو 
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  ، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، عمان.اإلنسان والبيئة يف اتمعات البدائية والنامية واملتطورة)، 1993العطوي، عبداهللا( 

  ، منشورات اجلامعة املفتوحة، طرابلس.البيئة الطبيعية تلوث )،1990العاقل، الصديق وآخرون(

  ، األردن،.اإلنسان والبيئة)، 1994الصباريين، حممد سعيد. احلمد، رشيد حممد(

جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم ) "دور اجلمعيات األهلية يف محاية البيئة من التلوث"، 1997عامر، حممد السيد،(
  الثالث، أكتوبر، جامعة حلوان. ، العدد االنسانية

)، "تنمية الوعي البيئي لدى القيادات التخصصية مبراكز الشباب"، رسالة ماجستري غري 1994مدكور، حممد صالح الدين(
  منشورة، معهد الدراسات البيئية، جامعة عني مشس.

  السكندرية.، دار املعرفة اجلامعية، اتصميم وتنفيذ البحث امليداين)، 1989سيد، غريب حممد(

"، رسالة ماجستري غري الوعي البيئي لدى الشباب اجلامعي وانعكاساته على محاية البيئة من التلوث)، "2008قدور، أمل حممد(
  منشورة، جامعة دمشق.

 ، مطابع السواين العسكرية، طرابلس.مجعية جبل نفوسة للتنمية يف عامها األول )،2014نفوسة، مجعية جبل(
Charles , E 1992  , Environmental  , Its Roots Evaluation and Directactions in the  , 1990  , s , 

eric   , washington .,  
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  ( زليتن دراسة حالة ) دور مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة على البيئة في ليبيا
 آمنة مصطفى علي عمران

  كلية اآلداب/ اجلامعة االمسرية

  ـةمقدمـــــــــــــــ
مشكلة التلوث البيئي وما نتج عنها من تدهور للبيئة واختالل توازا إىل ضرورة قيام املنظمات احلكومية أدى تفاقم 

وغري احلكومية بثورة بيئية عاملية عاجلة، مما دفع مؤسسات اتمع املدين كمنظمات غري حكومية إىل مضاعفة دورها يف هذا 
  مسامهتها البارزة يف توسيع أفق النقاش البيئي.اإلطار إقليميا ودوليا، وبالتايل 

وليبيا باعتبارها احد الدول النامية اليت حتتل مسألة حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة حيزا كبريا من اهتمامها واليت حتاول 
التنمية الشاملة يتطلب اللحاق بركب الدول املتقدمة اليت حققت الكثري من أهدافها التنموية، وانطالقا من أن حتقيق عملية 

االستفادة من اإلمكانيات املتاحة يف اتمع واليت من بينها احلفاظ على املوارد الطبيعية وصيانتها وحسن استغالهلا وحماولة إطالة 
ت إضافة إىل ذلك إشراك اجلميع يف عملية التنمية فكان االهتمام مبنظما عمرها والعمل على أن تكون يف حالة سليمة كاملة،

ا، اتمع املدين مبا هلا من إمكانيات تستطيع حشد وتعبئة املوارد البشرية واملادية اجيابيا يف سبيل تقبل املبادرات التنموية وتفعيله
حيث أا تعد اإلطار التنظيمي لتأطري أفراد اتمع وتوعيتهم، دف فاتمع املدين مبنظماته ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والرقي، و 

ملشاركة يف جمهودات محاية البيئية، ونشر الثقافة البيئية عن طريق االندماج و املشاركة يف تفعيل العمل التطوعي يف اتمع، وا
  اإلسهام يف برامج الرتبية البيئية ومواجهة كل األخطار اليت دد باختالل التوازنات البيئية .

  مشكلة البحث
ى التساؤل الرئيسي وهو: كيف ميكن ملؤسسات اتمع املدين يف ليبيا أن تقوم حناول من خالل هذا البحث اإلجابة عل

  بدور فعال يف احملافظة على البيئة ؟ وما هي املعوقات اليت تقف دون ذلك؟   
  

 فرضية البحث
بيئة يفرتض البحث أن ملنظمات اتمع املدين وخاصة اجلمعيات األهلية دور كبري يف اإلعداد والتخطيط حلماية ال

  واحملافظة عليها من خالل الربامج واألنشطة اليت تتبناها، وهي بذلك تقوم بدور هام  يف جمال التنمية والبيئة.
  أهمية البحث 

تنبع أمهية هذا البحث من الدور الكبري الذي تقوم به منظمات اتمع املدين  يف احملافظة على البيئة وخاصة اجلمعيات 
ية البحث يف أا ستلقي الضوء على أهم اجلمعيات األهلية املوجودة يف مدينة زلينت ودور هذه اجلمعيات األهلية، وأيضا تكمن أمه

  يف محاية البيئة واحملافظة عليها، وذا فان البحث سيساهم يف جمال البحث العلمي وإثراء املعرفة العلمية يف احد جماالت البيئة. 
  أهداف البحث

  يهدف البحث إىل:
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 ى واقع مؤسسات اتمع املدين يف ليبياالتعرف عل -1
 التعرف على اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف مدينة زلينت ودورها يف احملافظة على البيئة. -2
تقدمي حملة عن أهداف هذه املؤسسات وتوجهاا وجماالت واليات عملها والوقوف على أهم التحديات واملعوقات اليت  -3

 تقف أمام تطويرها.
  منهجية البحث

با تباع  الدراسات والبحوث األكادميية، ففي هذا البحث مت استخدام املنهج الوصفيتتعدد املناهج املستخدمة يف 
 والدراسات لغرض حتليل حمتوى الوثائقواليت ختدم مشكلة البحث، و أسلوب دراسة احلالة لغرض مجع البيانات من مصادرها، 

  وضوع للوصول إىل ما حيقق اهلدف من البحث.واألحباث واألدبيات املنشورة اليت تتعلق بامل

  حدود منطقة البحث
كم 50تقع منطقة زلينت على الساحل الشمايل الغريب لليبيا، ومتتد على ساحل البحر املتوسط بطول شاطئ حوايل 

املتوسط  كم إىل الشرق من طرابلس، وحيدها من الشمال البحر158، كما أا تقع على بعد ²كم2470وتبلغ مساحتها حوايل 
ومن اجلنوب منطقة بين وليد ومنطقة ترهونة، ومن الشرق منطقة مصراتة ومن الغرب منطقة اخلمس، ويصل عدد سكان منطقة 

  )2012، املركز اإلعالمي بالفرع الغريب(نسمة. 181110زلينت إىل 
  مصطلحات البحث:

 .)ع هي كل شيء حييط باإلنسانم ( أن البيئة مبفهومها الواس1972: كما حددها مؤمتر ستوكهومل البيئة -
حدوث تغري أو خلل يف النظام االيكولوجي للبيئة حبيث يشل فاعلية هذا النظام ويفقده القدرة على أداء  التلوث البيئي: -

 )1998دوره الطبيعي يف التخلص من امللوثات.( العاقل، 
ألمهية احملافظة على البيئة ومحايتها والتعامل معها دون يشري إىل درجة اإلدراك على املستويني الفردي واتمعي  الوعي البيئي: -

اجلور عليها لتطويعها من اجل حتقيق غايات فردية سريعة لإلنسان يف املدى القصري تلحق بالبيئة أضرارا على املدى 
 )1996الطويل.( عفيفي، 

ا وحمدودية مواردها حىت تبقى مأوى مريح تعرف على أا أسلوب للتعامل مع البيئة يأخذ يف احلسبان اتزا :حماية البيئة -
 )1979احلمد، لإلنسان، ومحاية البيئة تعين االستثمار دون إسراف وال استنزاف.(

 التنمية اليت توفر االحتياجات احلالية دون املساس مبقدرة األجيال القادمة على اإليفاء باحتياجاا. التنمية المستدامة: -
  )2002، (برنامج األمم املتحدة

أو مجعيات أو روابط  أهلية غري رمسية ينضم إليها املواطنون طواعية  هو عبارة عن مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني: -
وباختيارهم احلر لتحقيق أغراض حمدودة وواضحة وفق ما مت االتفاق عليه وما حددته نصوص اللوائح األساسية للمؤسسة أو 

دمة اجتماعية أو اقتصادية لتنمية اتمع وزيادة قدرته يف اللحاق بركب التطور والنمو املنظمة أو الرابطة، واليت تم بأداء خ
 )2008احلادث يف اتمعات املتقدمة. (عبد احلي، 
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وهي منظمات تطوعية تتبىن أهدافا متنوعة، قد يكون هلا اهتمام يف جمال واحد أو عدة جماالت، وتستند  الجمعيات األهلية: -
طبيعيني وليست جمموعة منظمات   ا من اشرتاكات األعضاء واهلبات وغريها من املصادر، وتضم أشخاصاعلى مصادر متويله

كما هو احلال يف املؤسسات اخلاصة، وتنطلق اجلمعيات األهلية من مبادرة جمموعة األفراد لتقدمي خدمات ال دف إىل 
أية صفة شرعية.(قنديل،  ون هذه التشريعات ال تكتسبالربح، بشرط أن تتوافر تشريعات تنظيم هذه املبادرة التطوعية بد

1994( 
هو عمل غري رحبي ال يقدم نظري اجر معلوم، وهو عمل غري وظيفي يقوم به األفراد من اجل مساعدة  العمل التطوعي: -

  )2001وتنمية مستوى معيشة اآلخرين من جريام واتمعات البشرية بصفة مطلقة.( حسني، 
  نسان والبيئةالمبحث األول: اإل

لقد ارتبطت حياة اإلنسان منذ أن خلقه اهللا سبحانه وتعاىل بالوسط البيئي الذي عاش فيه وارتبط تطوره العقلي 
  واحلضاري مبستوى تقدم وارتقاء أساليب استغالله ملختلف املوارد والطاقات املتوفرة يف حميطه البيئي.

  عالقة اإلنسان بالبيئة. 1.1
ه الوسط احمليط باإلنسان والذي يشمل كافة اجلوانب املادية وغري املادية، البشرية منها وغري البيئة مصطلح يقصد ب

أي كل ما حييط به من موجودات، فهي اهلواء الذي  .وهي كل ما هو خارج عن كيان اإلنسان)1999ارناؤوط، (  البشرية
ميارس فيه حياته وأنشطته املختلفة، والبيئة يف ابسط  يتنفسه واملاء الذي يشربه واألرض اليت يعيش عليها، وهي اإلطار الذي

تعريف هلا هي ذلك احليز الذي ميارس فيه البشر خمتلف أنشطة حيام ويشمل اهلواء واملاء والرتبة، ومجيع الكائنات احلية وغري 
اح اإلنسان يف البيئة واحملافظة عليها احلية، فمكونات البيئة دائمة التفاعل مع بعضها البعض، حيث يؤثر فيها ويتأثر ا، ويرتبط جن

  على قدر فهمه هلا وحتكمه فيها واستثماره ملواردها بأسلوب مرشد. 
وهدف النظام البيئي هو حتسني نوعية احلياة لتحسني نوعية الفرد لتحقيق نوعية حياة امثل وذلك بتكامل مجيع العناصر 

الب من التوازن للنظام البيئي الشامل واملتكامل، وهذه العناصر واملكونات واملكونات املختلفة للبيئة بقدر مشرتك ومتعادل يف ق
  ):1992، القصاص(  تتمثل يف

الغالف  –النبات واحلياة الربية  –األنظمة املائية  –عناصر البيئة الطبيعية: وتشمل أربعة عناصر رئيسية هي ( اليابس واملناخ  -
 الغازي واهلوائي )

: وتتمثل يف حصيلة أو نتاج التفاعل بني اإلنسان والطبيعة عرب املراحل الزمنية املاضية والذي يتجسد عناصر البيئة االصطناعية -
 أساسا يف العالقة التبادلية للمواد بني اإلنسان والطبيعة.

ارية عناصر البيئة االجتماعية: وهي تشمل على ثالثة عناصر فرعية هي النظم السياسية السائدة والنظم االقتصادية واإلد -
 كل جمتمع. ساسيا يف تشكيل مسات وقيم وأهدافوالنظم االجتماعية والثقافية، وتلعب هذه العناصر دورا أ

إن العالقة بني اإلنسان والبيئة حتددها مجلة من العوامل، ولكن القوة احملركة الرئيسية لتلك العالقات حيددها نوع اتمع الذي 
إليه، وليس من احلكمة اعتبار البيئة القوة احملركة الوحيدة لتطور اتمع البشري، ولكنها يعيش فيه واملستوى احلضاري الذي وصل 

ى تلعب دورا بارزا يف هذه العملية ألا متثل القاعدة املادية اليت تزود اتمعات باملواد اخلام الضرورية لعملية اإلنتاج، وتنمي لد
ستغالل الثروات الطبيعية يف عملية اإلنتاج وسيطرة اإلنسان على القوى الطبيعية اإلنسان اجلانب الروحي واجلمايل، وحقيقة أن ا
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وتنبؤاته املستقبلية جيب أن تستند قبل كل شيء على املعرفة الكاملة بالقوانني اليت تتحكم يف تطور الطبيعية " القوانني الطبيعية " 
  ) 1998العاقل، لتكنولوجية ( وقد برزت أمهية هذه املعرفة جبالء عن عصر الثورة العلمية وا

  المشاكل الرئيسية التي تواجه البيئة. 2.1
تواجه البيئة العديد من املشكالت بعضها يرتبط بالعوامل الطبيعية واألخرى بالعوامل البشرية، ومن هذه املشكالت 

والبطالة.......اخل) وهناك عدة  ( مشكلة التلوث، والتصحر، واستنزاف املوارد الطبيعية، ونقص الغذاء، واالنفجار السكاين،
عوامل تزيد أو تقلل من حدة هذه املشكالت البيئية منها املوارد الطبيعية يف اتمع، كيفية االستفادة من هذه املوارد، القيم 

  ). 1998يف، عبد اللط االجتماعية السائدة يف اتمع، مستوى التعليم لدى أفراد اتمع، درجة الوعي البيئي لديهم......اخل(
وهنالك ثالثة جمموعات من املشاكل الرئيسية أمام البشرية تتطلب وضع احللول املناسبة، الن تقدم اتمعات البشرية 

  وحياة األجيال القادمة ذات عالقة وطيدة ا وهي:
البشرية واليت منها على سبيل  مشاكل نفاذ الثروات الطبيعية: فالثروة الطبيعية متثل القاعدة املادية والتكنولوجية للمجتمعات -

املثال اهلواء واملاء والرتبة، حيث يتوقف منو وتطور أي جمتمع على كمية ونوعية هذه الثروات ومدى استغالهلا بشكل خمطط 
 ومدروس. 

فاملعرفة  مشاكل تتعلق بتحول املركبات اجلغرافية الطبيعية إىل مركبات جغرافية بشرية حتت تأثري النشاط االقتصادي لإلنسان: -
الصحيحة عن كيفية حتول أي مركب جغرايف طبيعي إىل بشري، ومعرفة التغريات اليت تنتاب مجيع العناصر والعالقة املوجودة 

 بينها هلا أمهية اقتصادية بالنسبة لعملية اإلنتاج.
شكلة مبرور الزمن، حيث مشاكل التلوث: إن التلوث من أهم مشاكل اإلنسان يف عصر العلم والتكنولوجيا، وتتفاقم هذه امل -

أصبحت دد اتمعات البشرية بالفناء إذا مل جتد هلا حلوال جذرية خالل فرتة وجيزة من الزمن، والسبب الرئيسي هلذه 
املشكلة هو أن عملية اإلنتاج مل يرافقها محاية للطبيعة بنفس املستوى والكثافة، نتيجة لسوء التنظيم والتخطيط واألنانية 

 البشرية.
إن مسئولية اجلميع كبرية يف حتقيق جناح برامج حفظ وصيانة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة، حيث البد لكل فرد من أفراد 
اتمع أن يأخذ دوره ومسؤوليته يف املسامهة بعمليات الصيانة واحلفظ يف ضوء اخلطط والربامج املوضوعة حمليا ودوليا يف هذا 

لكثري من الدول واهليئات واألفراد يف أحناء العامل رامية إىل االهتمام باملوارد الطبيعية وحفظها حيث ازدادت دعوات ا السياق.
م وحىت اآلن عدة توصيات توضح السبل والوسائل الكفيلة باحملافظة على 1949وصيانتها، فقد أوصت األمم املتحدة منذ عام 

رات الدولية واإلقليمية تعقد حول هذا املوضوع يف أكثر من مكان يف العامل، املوارد الطبيعية من االستنزاف والتلوث. وال زالت املؤمت
م عقدت األمم املتحدة مؤمترا عن البيئة واحملافظة على املوارد الطبيعية يف مدينة ستوكهومل بالسويد، وكان هلذا 1972ففي عام 

من اجل بيئة أفضل وإرساء دعائم فكر بيئي يدعو إىل التعايش املؤمتر مبادرة دولية وإقليمية وحملية تدعو إىل تنمية الوعي العاملي 
) تقريرا سنة IUCN( أصدر االحتاد الدويل للحفاظ على البيئة   كمامع البيئة والتوقف عن استغالهلا االستغالل السيئ واملتزايد.

ستدامة. إضافة إىل ذلك  اتفاقية بازل حتت عنوان اإلسرتاتيجية الدولية للبقاء حيث ظهر فيه ألول مرة مفهوم التنمية امل  م1980
م و صادقت عليها 1989اخلاصة بضبط و خفض حركة النفايات اخلطرة العابرة و ضرورة التخلص منها بشكل آمن كانت سنة 

م عقد مؤمتر قمة دويل يف ريو دي جانريو 1992ويف عام  دولة وكان هلا الدور األساس يف دفع الدول للحفاظ على البيئة . 150
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مت اعتماد بروتوكول كيوتو يف . وكذلك بالربازيل عرف بقمة األرض، وكان اكرب لقاء دويل ملناقشة قضايا البيئة واحملافظة على املوارد
يهدف بالدرجة األوىل إىل احلد من انبعاث الغازات الدفينة و العمل على حتسني كفاءة استهالك الطاقة يف    م1997اليابان سنة 

دية و العمل على زيادة استخدام نظم الطاقة اجلديدة و املتجددة. كما عقد مؤمتر القمة العاملية للتنمية القطاعات االقتصا
الذي سلط الضوء على ضرورة تغيري أمناط اإلنتاج   م2002) الذي عقد يف جوهانسبورغ جنوب إفريقيا سنة 10املستدامة(ريو+

م حيث مل خيرج بنتائج 2009حول التغريات املناخية والذي عقد يف ديسمرب  مؤمتر كوبنهاقن بالعاصمة الدامناركية، و واالستهالك
مرضية واتصف بظهور نتائج خجولة بعد ما قارب على اخلروج بدون نتائج نظرا للجدل القائم بني الدول الصناعية والدول غري 

  الصناعية.
قيات الدولية دفع الدول لعقد العديد من االتفاو يف هذا الصدد ال ميكن إغفال دور اتمع املدين و كذلك مؤسساته يف 

باعتبار أن املشاركة أساس العمل داخل هذه املؤسسات، و انطالقا من ذلك تأيت أمهية توعية األفراد بدورهم و   املتعلقة بالبيئة،
هوم التنمية املتواصلة والتنمية ومفضرورة مسامهتهم يف تنمية جمتمعام احمللية، ويشمل مفهوم التنمية الشاملة مفهوم النسق البيئي 

  .عدم استمرارهال فشل التنمية يف مجيع جوانبها و يعترب غياب املشاركة من أهم عوامالبشرية و 
  

  المبحث الثاني: المجتمع المدني الليبي
ئة، ويسمى هذا يعترب اتمع املدين من الركائز األساسية لتحقيق التقدم واالزدهار وتفعيل التنمية واالهتمام بقضايا البي

  اتمع مدنيا ألنه يتخذ طابعا اجتماعيا وسلميا مستقال عن الدولة واحلكومة وعن كل املؤسسات الرمسية.
  

  ماهية المجتمع المدني . 1.2
اتمع املدين من حيث املبدأ هو نسيج متشابك من العالقات اليت تقوم بني أفراده من جهة وبينهم وبني الدولة من 

ي عالقات تقوم على تبادل املصاحل واملنافع والتعاقد والرتاضي والتفاهم واالختالف واحلقوق والواجبات جهة أخرى وه
  واملسئوليات وحماسبة الدولة يف كل األوقات اليت يستدعي فيها األمر حماسبتها.

ام بني األسرة والدولة وتنشا وتعرف مؤسسات اتمع املدين بأا جمموعة التنظيمات التطوعية احلرة اليت متأل اال الع
تلك التنظيمات التطوعية لتحقيق مصاحل أفرادها أو لتقدمي خدمات للمواطنني أو ممارسة أنشطة متنوعة وتلتزم يف وجودها 

  :ونشاطها بقيم ومعايري االحرتام واملشاركة واإلدارة السليمة، وبالتايل فان اتمع املدين يرتكز على مخسة مقومات رئيسية وهي
 العمل اإلرادي احلر أو التطوعي. -1
 التواجد على شكل منظمات. -2
 قبول التنوع واالختالف بني الذات واألخريني. -3
 عدم السعي للوصول للسلطة. -4
  حقوق اإلنسان واملواطنة. -5

يلة جمموعة واسعة من التنظيمات االجتماعية واملهنية، وهذه التنظيمات اتمعية حتتوي على تشك واتمع املدين يشمل 
والعمالية واجلمعيات األهلية والقطاعات اخلريية،     من الكيانات الرمسية وغري الرمسية ابتداء من األحزاب السياسية والنقابات املهنية
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كالوقف ومؤسسات احلسبة وانتهاًء بالتجمعات العاملية واحلرفية والغرف التجارية والصناعية واجلمعيات التعاونية والزراعية والنوادي 
  راكز الشباب ودور الثقافة.وم

وتطور مفهوم اتمع املدين العاملي كان مع تطور اتمعات البشرية، وتشابك العوامل االقتصادية واالجتماعية 
والتكنولوجية والسياسية يف اتمع املعاصر، وظهور اسرتاتيجيات عديدة لدعم هذا الكيان املدين وخلق له مكانة متميزة داخل 

يتمتع بالدميقراطية؛ ألن من أحد أكثر املؤشرات ذات العالقة بالدميقراطية والتنمية تنوع فواعل النظام العاملي خاصة  نظام عاملي
ة العاملية، كوا تتعامل مع أحد حقوق اإلنسان املتمثل يف العيش يف يطاقر ميالبيئية منها، فهي تعترب كآلية للمشاركة يف تطوير الد

وتوجد يف هذا النظام ُبىن معينة تعمل  ”إيستون” هناك مطالب تأيت من البيئة احمليطة بالنظام حسب ألن بيئة نظيفة وسليمة،
( .على تنظيم حجم وتعدد املطالب أو احلاجات املختلفة ألفراد اتمع ومن أمثلة هذه الُبىن املنظمات البيئية غري احلكومية

  )2009، املغرييب
الذي يؤسس ملساحات سياسية منفصلة عن عامل احلكومات والدول ميكن أن  ،املدين العامليأمهية اتمع تكمن  من هنا         

تستخدم ألغراض احلماية البيئية يف شكل سياسات عاملية مدنية، وهو جمتمع مدين ميتد إىل العالقات العاملية وهذا راجع إىل ثالثة 
  ) 2010زياين، ( تطورات عاملية:

تصال واملعلومات وتفاعالا الثورية أيضا، اليت مسحت بربط الشبكات بني جمموعات اتمع املدين : الثورة يف تقنيات االأوال
  الوطنية.

: قضايا املصاحل العامة اليت يتبناها اتمع املدين ويدافع عنها واليت أخذت أبعادا وجماالت عاملية، حيث أن العديد من ثانيا
وزون وارتفاع درجة احلرارة، هي قضايا تتجاوز احلدود الوطنية للدول وتستلزم نقاشات املشاكل البيئية، مثل استنزاف طبقة األ

  وأفعال منسقة عامليا.
: املقاربة االستطرادية والعاملية للعالقات عرب الوطنية العاملية شجعت اموعات احمللية للنشاط على املستوى العاملي باستخدام ثالثا

  تأثري على حكوماا.اسرتاتيجيات ومقاربات أخرى وال
  واقع المجتمع المدني في ليبيا. 2.2

إن ما مييز واقع اتمع املدين خاصة يف األلفية الثالثة وهيمنة خطاب العوملة على العامل تفاعل هذا اخلطاب مع ما حيمله 
تمع املدين يف دول العامل من احرتام حلقوق اإلنسان والدميقراطية، وما يعكسه من توجهات حنو حرية السوق مع منظمات ا

والدول الغربية حتديدا، ويف هذا السياق ظهر مفهوم اتمع املدين العاملي وظاهرة الشبكات والتحالفات واالئتالفات اليت تتخطى 
  ): 2010اآلتية ( النائم،  احلدود القومية، وكذلك التواجد الكبري حلركة التمويل األجنيب واليت عكست اسرتاتيجياا األولويات

 منظمات حقوق اإلنسان والدفاع عن الدميقراطية  .1
 منظمات التنمية ومنظمات البيئة .2

  املنظمات املدافعة عن حقوق املرأة   .3

إن املفهوم احلديث للمجتمع املدين حديث النشأة يف الواقع اللييب املعاصر، كما أنه حديث يف اتمعات العربية 
اخلربة واملهارة التنظيمية واملوارد  احلرية واإلرادة املستقلة عن أجهزة الدولة وكذلك حباجة إىلوذلك ألنه حباجة ماسة إىل  بأكملها،
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  املادية والبشرية وغريها من املشاكل األخرى.
 وتعدد املشاكل اليت يعاين منها واقع اتمع املدين العريب ومنظماته منها ما هو متعلق ببنائها الداخلي وسيطرة أفراد  
لى قيادا، وكذلك غلبة املصاحل الشخصية والوالءات والزعامات الفردية وانعدام الدميقراطية يف تسيري أمورها، وعجز تلك معينني ع

املنظمات عن التنسيق املستمر مع بعضها البعض خللق شبكات ومنظمات إقليمية قوية، ومؤثرة على ساحة اتمع املدين 
  ) 2003، التقرير السنوي الثالث(العاملي

إن اتمع املدين ضروري ألي جمتمع متحضر، لذلك جيب على احلكومة يف ليبيا االعرتاف بالدور الوطين والتنموي   
ملنظمات اتمع املدين، وتوفري اجلو السياسي والتشريعي الذي يسهل عمل هذه املنظمات، والقيام بدورها يف ظل احرتام 

  االستقاللية املؤسسية.  
سات واجلمعيات األهلية العمود الفقري للمجتمع املدين، كما أا تعمل على حتريك مهم وطاقات املواطنني ومتثل املؤس

يف اتمع احمللى لإلسهام يف مواجهة حتديات التنمية البشرية من خالل إقامة الربامج التدريبية والتأهيلية، ولالستفادة من الطاقات 
ا تلعب املؤسسات األهلية دورا كبري يف رعاية املؤسسات التعليمية والعلمية من مدارس البشرية وتوظيفها خلدمة اتمع، كم

واليت منها على سبيل املثال اتساع هوة  من حتديات   وجامعات ومعاهد حبثية. كما أن ما تتعرض له اتمعات املعاصرة اليوم 
لوجيا، واتساع شبكات االتصال، ساعد كل ذلك وبوترية متسارعة الفقر، والنمو السكاين املطرد ، والتقدم السريع للمعرفة والتكنو 

جتميع اجلهود املختلفة رمسية وغري   على االهتمام بدور املشاركة اتمعية يف النهوض باتمع وتلبية احتياجات أفراده، وبالتايل 
ق ذوي اخلربات والكفاءات املتوفرة، ويف نفس إجياد ثقافة جمتمعية للعمل التطوعي عن طري  رمسية، فرديه أو مجاعية وتوجيهها حنو

الوقت حتديد ااالت اخلدمية املختلفة، وذلك لن يتسىن إال من خالل الدعم اتمعي للعمل التطوعي، الذي تفتقر إليه 
  ملواجهة كثري من التحديات كاألمية، والفقر، وزيادة السكان.  اتمعات العربية رغم احتياجها 

منظمات خاصة ال دف إىل الربح، مت تسجيلها من طرف احلكومة وتستهدف تنفيذ  األهلية بأا وتعرف اجلمعيات
املشروعات التنموية املرغوبة من قبل العامة، كما أا تتلقى دعما متويليا يعينها على حتقيق ذلك، وأا منظمات دف إىل املسامهة 

  .)  2004وآخرون،  شهاب( اث نوع من التنمية املتواصلة يف الدول الناميةيف حتقيق حدة املعاناة اليت يعانيها البشر، وإحد
  

  المبحث الثالث: المجتمع المدني والبيئة
يبذل اتمع املدين مبؤسساته العديد من اجلهود ألجل محاية البيئة واحملافظة على استمرارية مواردها ألجل حتقيق التنمية 

   ة حقها من هذه الثروات، وحتقق هلا أمنها الغذائي وسعادا.املستدامة اليت تكفل لألجيال القادم
  دور منظمات المجتمع المدني في المحافظة على البيئة. 1.3

تعمل اجلمعيات واملؤسسات األهلية بالتعاون والتفاعل مع املؤسسات احلكومية لكي تؤدي دورا هاما وأساسيا يف حتديد 
امج اليت تم بالبيئة، ملا تتمتع به هذه املؤسسات من خصوصية تتمثل يف عالقتها بالفئات األولويات والتحديات يف املشاريع والرب 

 اتمعاملستهدفة وقرا واندماجها يف بعض األحيان مع تلك الفئات، وتتيح تلك العالقة بني املؤسسات اخلريية وخمتلف فئات 
 ميكن أن تصادف هذه املشاريع وميكنها نقل صورة أكثر وضوحا رؤية أوضح وأعمق الحتياجاته امللحة وللمشاكل واملعوقات اليت

  .ومصداقية إىل اجلهات املعنية بصنع القرار
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وعليه فإن اجلمعيات األهلية ميكنها أن تسهم يف احملافظة على البيئة إسهاما حقيقياً، إذا ما متكنت من بناء الوعي البيئي 
هناك العديد من املؤسسات واجلمعيات األهلية تبذل قصارى ية ، باإلضافة إىل وتوظيفه من خالل مشاركة إجيابية يف هذه العمل

، وهذه اجلمعيات واملؤسسات جهدها من أجل تعزيز ثقافة العمل التطوعي خللق جمتمع مدين معاصر يستطيع حل مشكالته
كالعمل يف جماالت  فية بشفافية ومهنية.األهلية ميكنها مناقشة وتبين قضايا اتمع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقا

التدريب والتأهيل وحمو األمية ودعم األسر املنتجة والصناعات الصغرية يف اتمعات احمللية، إضافة إىل االهتمام بقضايا البيئة 
  ة هلم.واالهتمام حبقوق واحتياجات األطفال والشباب واملرأة واملسنني وذوي اإلعاقة وتوفري بعض اخلدمات األساسي

فحماية البيئة واحملافظة عليها هي الشغل الشاغل لإلنسان اليوم، والتوجه جيب أن يكون حنو إجياد عالقة بني اإلنسان 
مع ” التعايش“والبيئة أساسها الفائدة املتبادلة اليت تتيح لإلنسان استمرار العيش املريح وللبيئة استمرار التوازن، وهذا ما يعرف بـ 

  أي محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة.) 1983ين، ( صباري”البيئة
فالتنمية املستدامة هي منط تنموي ميتاز بالعقالنية و الرشد، حيث تقوم على حتقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية من جهة و 

ت متناقضة، إذ تعد السبيل احملافظة على البيئة و املوارد الطبيعية من جهة أخرى وعليه فهي عمليات مكملة لبعضها البعض و ليس
وجناح التنمية املستدامة يتطلب حسن اإلدارة البيئية للمشاريع  الوحيد لضمان حتقيق نوعية حياة جيدة لألجيال احلاضرة و املقبلة.

ة و نشر الوعي اإلمنائية حبيث يدمج حمور احلفاظ على البيئة يف هذه املشاريع ،أيضا إجراء التقييم البيئي املستمر للمشاريع التنموي
  البيئي و الرتبية و التدريب و التثقيف و بالتايل جند أن هناك ارتباط وثيق بني التنمية املستدامة و اإلعالم.

  دور المنظمات والجمعيات األهلية بمدينة زليتن في المحافظة على البيئة. 2.3

ور كبري يف احملافظة على البيئة، وعرض مناذج سيتم عرض أهم املؤسسات واجلمعيات األهلية يف مدينة زلينت واليت هلا د
  أهداف كل مجعية ورؤيتها املستقبلية ذا اخلصوص. إىل معرفة أهم لألعمال واملشاريع املهمة اليت قامت ا، باإلضافة

 ) 2012، وزارة الثقافة واتمع املدين( جمعية الشهيد للتنمية والعمل التطوعي - 
 ، 2011مباشرة يف أواخر شهر أغسطس  زلينت بعد حترير املدينةلتطوعي، مت تأسيسها مبدينة مجعية خريية للتنمية والعمل ا

حيث تداعى جمموعة من الشباب دف تنظيم العمل اخلريي  م .2012) سنة 668واليت تأسست بناء على اإلشهار رقم (
سعى مجعية الشهيد لتحقيق التميز يف جمال العمل وت والتطوعي ليحقق أهدافه وسعيًا إىل توطيد ثقافة العمل التطوعي باتمع.

اخلريي على املستوى احمللي واإلقليمي يف ظل مناخ يتسم باالستقاللية واحلرية والدميقراطية واملساواة ومبا يساهم يف خدمة اتمع 
اتمع وحتسني حيام االجتماعية وحتقيق التنمية املستدامة، باإلضافة إىل ذلك تسعى اجلمعية لتحقيق الرفاهية والسعادة ألفراد 

  ومتكينهم من املسامهة يف تنمية اتمع.
  أهداف اجلمعية :

 التطوعي املنظم.  بث روح التعاون والتكافل االجتماعي بني أفراد اتمع من خالل العمل   -1
لتغيري واقع هذه األسر إىل  املسامهة يف البحث عن األسر الفقرية واحملتاجة ومساعدا من خالل برنامج تنموي شامل  -2

 األفضل.
إقامة ندوات ودورات ثقافية وعلمية دف إىل االرتقاء باملستوى الثقايف واالجتماعي ونشر السلوك احلضاري بني أفراد   -3

 اتمع.
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  مستحقيها.املسامهة يف توصيل أموال الزكاة إىل   -4
  :) 2014ة واتمع املدين،وزارة الثقاف (واهم األعمال التي قامت بها الجمعية كالتالي

يف اال التطوعي قامت اجلمعية بأعمال النظافة وطالء جذران األماكن العامة واملرافق احلكومية واملدارس، واملشاركة يف  
ينة، جلنة اإلغاثة باملد –أعمال تطوعية مع مؤسسات اتمع املدين داخل مدينة زلينت ومن هذه املؤسسات : اهلالل األمحر اللييب 

 وكذلك مساعدة قوافل الصليب األمحر الدويل عند قدومها إىل املدينة.
كانت   محلة (ال ترمها بل تصدق ا) حملافظة على البيئة واملشاريع املهمة اليت قامت ا مجعية الشهيد للتنمية والعمل التطوعي

ميكن االستفادة منه من املخلفات املنزلية وأن  م وهذه احلملة تعتمد على دعوة املواطن لتجميع ما 20/1/2013بدايتها يوم 
يقوم املواطن بإيصاهلا إىل مقر اجلمعية. ومن أهم أهداف احلملة املسامهة يف الرفع من مستوى الوعي البيئي داخل اتمع  وتوفري 

حترقها وال ترمها بل تصدق م حتولت فكرة احلملة البيئية ( ال  2014دخل ثابت يدعم العمل اخلريي والتطوعي،  ومع بداية سنة 
إعادة  أنكما  ا )إىل مشروع وهذا بعد ما ملسته من تعاون وقبول من الناس واجلهات اخلاصة والعامة وما القته الفكرة من جناح.

من هم  االستخدام من األعمال اليت اهتم ا املشروع اخلريي وذلك عن طريق جتميع األشياء اليت يتربع ا املواطن ليستفيد منها
ويسعى القائمون على املشروع اخلريي إىل تطوير  حباجة إليها ويكون ذلك يف األثاث املنزيل واملواد الكهرومنزلية واملالبس وغريها.

  ) 2015وزارة الثقافة واتمع املدين، ( وتوسيع نشاطه ويكون ذلك حسب اإلمكانيات املتاحة  له.
) حيث حيمل 1ل تصدق ا الشعار العاملي إلعادة التدوير وهو موضح بالشكل (وكان شعار مشروع ال حترقها وال ترمها ب

  -ثالث أسهم تفسر اهلدف من إعادة التدوير وهي :
(ترشيد الطاقة) وهدف (خفض النفقات) وهدف (محاية البيئة )أما شعار املشروع فلقد أضاف هدف أخر وهو (الصدقة) 

  إىل  دعم للعمل اخلريي والتطوعي .حيث تتحول األموال احملققة من هذا العمل 
  

  
  ) شعار المشروع الخيري �عادة تدوير المخلفات1الشكل (

  .2015مجعية الشهيد للتنمية والعمل التطوعي، مذكرة توضيحية عن املشروع اخلريي إلعادة تدوير املخلفات، املصدر: 
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  -وميكن حتديد املكونات األساسية للمشروع يف اآليت :

يع املخلفات: ليستطيع املشروع حتميل كل ما يتم جتميعه مبراكز التجميع وغريها من ما ميكن جتميعه من سيارة لتجم -1
 اجلهات اخلاصة والعامة 

آلة لكبس املخلفات: وهي آلة كهروميكانيكية تقوم بكبس خملفات علب املياه والنايلون والكرتون لتصبح على شكل  -2
 .نوع املادة كيلوجرام حسب   250إىل 150مكعب يزن من 

 .آلة لتكسري وتقطيع بعض املخلفات البالستيكية -3
 مركز لتجميع البالستك)وهي تأخذ شكلني: 55مراكز لتجميع املخلفات: (قام املشروع بإنشاء  -4

ويثبت عليها الفتة يكتب عليها اسم املشروع وأن املكان خمصص  مراكز جتميع مت إنشاؤها من األسالك الشائكة: - 
 وهذا الشكل يكون يف الغالب باملناطق الريفية وهي اقل تكلفة ومن السهل تركيبها.لتجميع البالستك 

 .م حتمل ملصق عليه الشعار1م ارتفاع 2×م 2وهي مبساحة  صناديق حديد: - 
  حيتاج املشروع إىل عمالة تتواجد بشكل يومي تقدر بثالث عمال وسائق. -5

على املشروع اخلريي إىل تطوير وتوسيع نشاطه ويكون وذلك  أما بالنسبة للرؤية املستقبلية للمشروع فيسعى القائمون
ولكن يف العموم ميكن احلديث عن خطوات مستهدفة يف الفرتة القادمة وهي   ،حسب اإلمكانيات املتاحة اليت تتاح له

  -كالتايل:
املشروع إىل إضافة  ) مركز  وتسعى إدارة55:حيت تبلغ عدد املراكز املوجودة اآلن ( مقترح زيادة عدد مراكز التجميع - 

 دينار . 9000) مركز تقدر تكاليفها 45(
مدرسة )  30: تقدر العينة املستهدفة يف هذا املشروع ( مقترح توسعة المشروع ليستهدف المدارس والجامعات - 

كليات) حيث سيتم توزيع عدد ثالث صناديق بألوان خمتلفة ختصص لتجميع ( البالستك واألملونيوم والورق )   5و(
 دينار. 10,500ر املصاريف املبدئية للمشروع تقد

صناديق بالستيكية) بألوان خمتلفة  3: يتم استهداف حي باملدينة حبيث توزع عدد (مقترح مشروع الحي البيئي - 
موقع) داخل احلي  40)، والعدد املستهدف (2لتجميع (البالستك والورق وعلب األملنيوم) وهي موضحة بالشكل (

دينار ويكون هذا املشروع خطوة مبدئية لتعميمه يف حال  18,000ة املقرتحة للمشروع حبوايل تقدر القيمة املالي
 جناحه .
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  ) مقترح مشروع الحي البيئي2الشكل (

  .2015مجعية الشهيد للتنمية والعمل التطوعي، مذكرة توضيحية عن املشروع اخلريي إلعادة تدوير املخلفات، املصدر: 

  
 ) 2013-2011،  وزارة الثقافة واتمع املدين( لتطوعيمنظمة نتعاون للعمل ا - 

.وكانت حتمل اسم جمموعة العمل التطوعي حيث تنادت جمموعة من 2011تأسست املنظمة منذ حترير مدينة زلينت سنة 
تمع من وزارة الثقافة وا 1096ومحلت إشهار رقم  28/8/2012الشباب خلدمة املدينة مث ظهرت خدمة نتعاون للوجود يف 

  املدين، وتوجه املنظمة تطوعي . ثقايف . اجتماعي . تربوي . توعوي.
ازدادت أعداد الشباب باملئات كل حسب ختصصه وقدرته ووقته و من كافة مناطق زلينت وكانت املنظمة تقوم بأعمال خمتلفة 

لشوارع وامليادين اليت قامت ا املنظمة ومتنوعة مثل النظافة والصيانة واحلفر والتوسعة ونقل املخلفات حيث مت تقدير توسعة ا
  مرت مكعب. 200مرت مربع . أما نقل املخلفات فقد وصلت تقريبا إىل 720لوحدها إىل حوايل 

وأيضا كان للمنظمة العديد من النشاطات الثقافية بالتعاون مع املؤسسات التعليمية ومؤسسات اتمع املدين، كما شاركت 
  ر الوطين اللييب .املنظمة يف ملتقيات احلوا

 األهداف الرئيسية للمنظمة عند تأسيسها - 
 نشر ثقافة العمل التطوعي الفردي واجلماعي. -1
 مبادئ الدولة احلديثة. دعم دولة القانون وإرساء -2
 التعاون مع مجيع املنظمات األهلية من أجل خلق جيل مبدع وواعي. -3
 بالتعاون مع جهات االختصاص. الرتكيز على زرع الروح الوطنية يف مراحل التعليم األساسي -4

من الصعب حصر األعمال التطوعية التنموية اليت قامت ا منظمة نتعاون للعمل التطوعي يف مدينة زلينت واملناطق ااورة 
  هلا، لذلك ميكن عرض أهم هذه األعمال واليت منها:
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دينة والذي يربطها بالطريق الساحلي، حيث قامت بصيانة املدخل الشرقي للم ،مال التطوعيةشاركت املنظمة يف األع -1
وتعبيد الطريق الرابط بني مستشفى زلينت املركزي مبحلة البازة، باإلضافة إىل تسوية بعض الطرق واليت من أمهها الطريق 

 .كيلو مرت  1للمعهد الصناعي بطول  غري املعبد املقابل
لية واجلنوبية ملسافة الرابط بني حمليت ازدو الشما تنظيف جوانب بعض الطرق من أمهها طريق قوز النصوقامت املنظمة ب -2

وتنظيف وتسوية ونقل خملفات  ، وتنظيف خملفات القمامة ومواد البناء حبي املعلمني وحملة رماية وحملة البازة،كيلو مرت  9
مة داخل املدينة القمامة ومواد البناء مبحلة الشيخ، باإلضافة إىل تنظيف ونقل القمامة ومواد البناء من امليادين العا

 وداخل املخطط العام.
مرت مبحلة  850بوصة وبطول  14-12أما اال اخلدمي فقد قامت املنظمة بإنشاء خط لتصريف مياه األمطار بقطر  -3

بوصة  10البازة، وقامت كذلك بإعادة مد أنابيب مياه الصرف الصحي اليت كانت تعاين من اختناقات مائية بقطر 
ملنطقة احملصورة بني مستشفى زلينت املركزي وحمطة حتلية املياه مشال املدينة، باإلضافة إىل ذلك مرتيف ا 800وملسافة 

 .ظيف وجتهيز بعض الساحاتقامت املنظمة بنقل املخلفات وتعشيب احلدائق وتن
لى مدى اشرتاك وأخريا فان جناح اجلمعيات واملنظمات األهلية يف الربامج واألنشطة اليت ختدم البيئة يتوقف حلد كبري ع

املواطنني، ومسامهتهم يف خمتلف األنشطة املتصلة بالبيئة كل على حسب قدرته وخربته وإمكانياته واهتماماته، ويف نفس الوقت 
  تعترب املشاركة الشعبية ركيزة أساسية ومبدأ من مبادئ التنمية املستدامة. 

  
  النتائج والتوصيات

اية البيئة واحملافظة عليها، ومع تطور مفهوم التنمية من محمجتمع املدين يف توصلت الدراسة إىل أن هناك دور كبري لل
التنمية االقتصادية إىل التنمية املستدامة اليت تعمل على حتقيق التوازن بني اجلانب البيئي من جهة و اجلانب االقتصادي و 

كذلك لنشر و  ،األزماتو ته حلل املشكالت إىل منظما لكاجة إىل اتمع املدين وكذاالجتماعي من جهة أخرى أصبحت احل
ومن خالل ما سبق عرضه يف البحث ميكن استخالص النتائج التالية وإبداء بعض املقرتحات الوعي البيئي بني أفراد اتمع.

  والتوصيات. 
  أوال: االستنتاجات

نه بات من الضرورة أن يسهم تأكد للعديد من احلكومات أا ال تستطيع أن حتل كل مشاكلها و أزماا لوحدها، و أ -1
يف حل هذه املشاكل وكذلك يف حتقيق التنمية االقتصادية و من مثة …اتمع املدين مبؤسساته من نقابات و مجعيات

املستدامة للحاق بركب الدول املتقدمة، باعتبار أن املشكل البيئي أصبح من املشاكل الكبرية اليت تؤثر على حياة األفراد 
  ستقبل.يف احلاضر وامل

يبذل اتمع املدين مبؤسساته العديد من اجلهود ألجل محاية البيئة واحملافظة على استمرارية مواردها ألجل حتقيق التنمية  -2
   املستدامة اليت تكفل لألجيال القادمة حقها من هذه الثروات، وحتقق هلا أمنها الغذائي وسعادا.
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مج حفظ وصيانة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة، حيث البد لكل فرد من أفراد إن مسئولية اجلميع كبرية يف حتقيق جناح برا -3
اتمع أن يأخذ دوره ومسؤوليته يف املسامهة بعمليات الصيانة واحلفظ يف ضوء اخلطط والربامج املوضوعة حمليا ودوليا يف 

 .هذا السياق
املتطوعني ويقلل من املشاركة الشعبية يف العمل  قصور دور اإلعالم جتاه عمل اجلمعيات األهلية مما يؤدي إىل نقص -4

 األهلي وعدم توضيح ادوار وأغراض وأهداف اجلمعيات.
تستطيع منظمات اتمع املدين ان تقدم بديال ناجحا وفعاال للمؤسسات العامة يف تنفيذ الربامج واملشاريع اخلاصة يف  -5

، ويضاف إىل ذلك أا تستطيع أحيانا أن تصل إىل فئات زيادة الوعي الصحي والبيئي واحلفاظ على البيئة وحتسينها
 .مستهدفة ال تستطيع املؤسسات العامة أن تصلها

  ثانيا: التوصيات
حتت مظلة ورؤية واحدة وشاملة  البيئةالعمل على التنسيق بني مؤسسات اتمع املدين ومؤسسات الدولة بقضايا  -1

 للتوصل إىل نتائج اجيابية.  التعاونلضمان توحيد جهودها من خالل احلوار والتنسيق و 
بيئية) حيث تضمن تلبية  اجتماعية، ضرورة حتقيق تنمية مستدامة فعلية تكون األبعاد الثالثة حمققة فيها (اقتصادية، -2

جناح التنمية املستدامة يتطلب حسن اإلدارة و  احتياجات األجيال احلالية دون املساس مبتطلبات األجيال املستقبلية.
 .للمشاريع اإلمنائية حبيث يدمج حمور احلفاظ على البيئة يف هذه املشاريع البيئية

العمل على احتواء الربامج الدراسية للمؤسسات التعليمية املختلفة على بعض املقررات الدراسية اليت تركز على مفاهيم  -3
أحد مرتكزات بناء اتمع  العمل االجتماعي التطوعي مقرتنة ببعض الربامج التطبيقية. حيث ميثل العمل التطوعي

 .وتنميته وهو الذي يعمل على تفعيل الطاقات الكامنة لدى اإلفراد وتوظيفها يف خدمة اتمع
تنسيق اجلهود بني املنظمات غري احلكومية املهتمة بالبيئة والتنمية واجلهود احلكومية، وذلك من خالل عقد حلقات  -4

ظمات غري احلكومية إىل املدارس واجلامعات، وقيامهم بتنظيم دورات معرفية للتوعية البيئية من خالل انتقال هذه املن
للطالب تعرفهم فيها على بيئتهم وكيفية احلفاظ عليها، هذا إىل جانب ضغط منظمات اتمع املدين واجلمعيات 

 خطة التعليم.  األهلية العاملة يف جمال البيئة على احلكومات إلدخال املناهج البيئية والرتبية البيئية ضمن
توحيد اجلهات املشرفة على اجلمعيات األهلية وحصرها يف جهة واحدة تتوىل اإلشراف واملتابعة والرقابة مع توفري قاعدة  -5

 بيانات وإحصائيات هلا، مع وضع خطة تنفيذية لربامج إعالمية لتوعية أفراد اتمع بأمهية العمل األهلي.
 

 المصادر والمراجع
 القاهرة.، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اإلنسان وتلوث البيئة،   1999لسيد، حممد ا ارناؤوط،
 .2002مكتب عامل الرتمجة،  البيئة العاملية، توقعاتاملتحدة،  األممبرنامج 

 .2003األهلية العربية، القاهرة، التقرير السنوي الثالث، للمنظمات 
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املؤمتر الثاين ، حبث مقدم إىل " متطوعني ( العمل التطوعي من منظور عاملي )برنامج األمم املتحدة لل، " 2001حسني، إبراهيم، 
  .للتطوع، الشارقة

زلينت، مجعية الشهيد للتنمية والعمل  -احلكومة الليبية االنتقالية، وزارة الثقافة واتمع املدين، قطاع الثقافة ومؤسسات اتمع املدين
 م.2012- 2011ملنجزة التطوعي، تقرير عن األعمال التطوعية ا

 .الكويت، عامل املعرفة،  البيئة ومشكالا،1983حممد سعيد صباريين،و رشيد  ،احلمد
زلينت، منظمة نتعاون للعمل  -وزارة الثقافة واتمع املدين، قطاع الثقافة ومؤسسات اتمع املدينيبيا، احلكومة الليبية املؤقتة، دولة ل

  .2013 -2012 -2011ملنجزة للسنوات ا التطوعي، تقرير عن بعض األعمال
زلينت، مجعية الشهيد للتنمية والعمل التطوعي،  - دولة ليبيا، وزارة الثقافة واتمع املدين، قطاع الثقافة ومؤسسات اتمع املدين

 م. 2015-2014تقرير عن األعمال التطوعية املنجزة 
زلينت، مجعية الشهيد للتنمية والعمل التطوعي،  - ثقافة ومؤسسات اتمع املديندولة ليبيا، وزارة الثقافة واتمع املدين، قطاع ال

 .2015مذكرة توضيحية عن املشروع اخلريي إلعادة تدوير املخلفات، 
دار قانة للنشر ،  1:، طمـدخـل إلـى اإلصالحات املـؤسساتية للحكم البيئي العاملي،  2010مراد بن سعيد، و زياين، صاحل 

 .اجلزائر ،والتوزيع
 .، الد الثاين" طموحات اخلدمة االجتماعية وقضايا التحديث، " 2004شهاب، مفيد، وآخرون،
 .، منشورات اجلامعة املفتوحة، ليبياالتلوث البيئي أخطار،  1998العاقل، الصديق حممد،

 ء للطباعة والنشر، اإلسكندرية.، دار الوفاالدور الرتبوي ملؤسسات اتمع املدين،  2008عبد احلي، رمزي امحد مصطفى، 
  مصر.، ،  كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان" اخلدمة االجتماعية البيئية، " 1998عبد اللطيف، رشاد امحد، 

 ،  دار الفكر العريب، القاهرة.حبوث يف علم االجتماع املعاصر،  1996عفيفي، السيد عبد الفتاح، 
، املؤمتر القومي الثاين للدراسات والبحوث البيئية، معهد " املنظومات الثالث لإلنسان، " 1992القصاص، حممد عبد الفتاح، 

 .الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عني مشس
 .، دار املستقبل العريب، القاهرةتمع املدين يف العامل العريب، دراسة للجمعيات األهلية العربيةا،  1994قنديل، أماين، 

  .2012)، 10ة البيان، العدد (، زلينت، صحيفلفرع الغريباملركز اإلعالمي با
، منشورات جامعة قار يونس ،  قراءات يف السياسة املقارنة: قضايا مناهجية ومداخل نظرية،  2009حممد زاهي بشري ،  ،املغرييب

 .بنغازي
لعريب اللييب( دراسة ميدانية على عينة من إسهام اجلمعيات األهلية اخلريية يف تنمية اتمع ا، " 2010النائم، عبد اهللا حممد، 

 ليبيا. سات العليا،، رسالة ماجستري، قسم اخلدمة االجتماعية، أكادميية الدرا" اجلمعيات األهلية بشعبية طرابلس)
  .، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندريةاإلنسان والبيئة يف عامل متغري،  2002نور، عصام، 
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  دراسة ميدانية - األسمرية اإلسالمية ن طالب الجامعةم االتجاهات البيئية لدى عينة
  د. جمال منصور بن زيد

 اجلامعة األمسرية اإلسالمية - أستاذ مساعد بقسم الرتبية اخلاصة بكلية العلوم اإلنسانية

  
 ملخص الدراسة

ية اإلسالمية ومعرفة دور هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى االجتاهات حنو البيئة لدى عينة من طالب اجلامعة األمسر     
 التخصص الدراسي يف حتديد هذه االجتاهات.

من كليات: العلوم اإلنسانية للبنات، اللغة العربية  ) طالب وطالبة من أربعة ختصصات علمية200تكونت عينة الدراسة من (    
سنينة عياش وعودة أبو بيئية آلمال وجلمع املعلومات مت استخدام مقياس االجتاهات ال والدراسات اإلسالمية، طب األسنان،

) وبعد املعاجلة اإلحصائية توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أن اجتاهات طالب اجلامعة األمسرية حنو البيئة اجتاهات إجيابية 2013(
وطب  عالية. وأن التخصص الدراسي له دور يف حتديد مستوى االجتاهات وأن هناك فروق بني طالب ختصصي اللغة اإلجنليزية

طالب الرتبية اخلاصة لصاحل طالب ختصصي اللغة اإلجنليزية وطب األسنان. بينما ال توجد فروق دالة يف االجتاهات بني األسنان و 
  بني باقي التخصصات.

  : االجتاه، البيئة، االجتاهات البيئية، الطالب اجلامعيني.الكلمات المفتاحية
 

  مقدمـــــــــــــــــــة 
االتصاالت واملعارف واملعلومات واالخرتاعات الصناعة واملواصالت و تطورات علمية وتكنولوجية وثورة يف جمال  يةلبشر عيش ات     

وقد نتج عن ذلك أخطار كبرية ومتزايدة يف جمال البيئة اليت يعيش فيها بسبب املمارسات السلوكية اخلاطئة يف استغالل موارد البيئة 
  ).159:2013سنينة، عياش وأبو لتعامل مع هذه التكنولوجيا. (ومصادرها ونقص الوعي البيئي يف ا

ولقد تنبه العامل منذ زمن إىل أن فهم البيئة والعمل على حسن استثمارها ومحايتها وتكوين االجتاهات اإلجيابية حنوها مسؤولية       
ص بدورها يف هذا اال. فمّما ال شك كل األفراد، لذا ظهرت احلاجة إىل قيام املؤسسات الرتبوية عموما واجلامعات بشكل خا

ا وإشراكهم يف العمل على فيه أن من بني أهداف التعليم اجلامعي السعي لربط املتعلمني بقضايا جمتمعهم وزيادة وعيهم 
 ).91:2014(الصديق، حلها.
الذي يؤدي إىل جمرد تزويد الطلبة إن التعليم الذي يؤدي إىل إكساب الطلبة اجتاهات إجيابية يعد أكثر نفًعا من التعليم      

أثر االجتاهات دائًما، وجناح املؤسسات التعليمية يف تنمية االجتاهات  بقىباملعرفة واملعلومات اليت ختضع لعوامل النسيان، بينما ي
  ج تدريبية.اإلجيابية حنو البيئة يعتمد على طبيعة ما يقدم هلم من معلومات وظيفية ومعاصرة وموثوقة ضمن مساقات أو برام

أي إجراءات تتخذ حلماية البيئة، ينبغي أن تبدأ باإلنسان ذاته وتربيته تربية يفهم من خالهلا أسس التفاعل وميكن القول بأن      
السليم مع بيئته، ويقتنع بأمهية احملافظة عليها وتنمية مواردها، ويسلك السلوك البيئي املناسب، وأن ذلك لن يتم إال من خالل 

 ات الرتبوية املختلفة اليت تم بتنمية معارفه واجتاهاته وميوله حنو بيئته. املؤسس
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  مشكلة الدراسة
تم بالتدعيم اإلجيايب لسلوكيات األفراد من  فهيتعد الرتبية البيئية إحدى أهم الوسائل اليت تكفل حتقيق أهداف محاية البيئة      

اهلدف حيتاج إىل مزيد من اجلهد لتحويلهم من عنصر يشكل عبئا على البيئة  حتقيق هذاو  ،خالل زيادة معارفهم وصقل مهارام
تهم وتعاملهم معها. إىل عنصر حمافظ عليها باعتبار أن درجة وعيهم واجتاهام حنو البيئة يؤثر تأثريًا بالغا على استخدامهم لبيئ

  ).168:2015(حبري وفارس،
الثقافة البيئية لدى الطالب دف بلورة سلوك بيئي إجيايب ودائم يتمثل يف فهم تقوم املؤسسات الرتبوية بدور مهم يف نشر     

وهذا ال يتأتى إال بزيادة الوعي  ،يف احلفاظ على التوازن البيئي تهمسامهو املشكالت اليت تواجه البيئة بشكل عام ودور املواطن 
 ).90:2013تها، (العديلي واحلراحشة، البيئي بني األفراد واكتساب اجتاهات إجيابية حنو سالمة البيئة وصح

الرتبية البيئية موجهة أساسا إلكساب األفراد االجتاهات البيئية املرغوب فيها، ومن مث فإن الرتكيز يف هذا النوع من الرتبية ينبغي     
 .)200:2008أن يكون على العمل وليس على احملتوى، أي على السلوك وليس على املعرفة. (حسن،

ل مراجعة لعدد من الدراسات السابقة اليت تناولت االجتاهات البيئية جبوانبها املعرفية واالنفعالية واملهارية وعالقتها ومن خال   
يلي العد() ودراسة 2015فارس،حبري و ( ) ودراسة2000(خبيت،) ودراسة 2014،الصديق(ببعض املتغريات مثل دراسة 

وء هذه الدراسات ميكن مالحظة اهتمام الباحثني بقياس االجتاهات حنو ). ويف ض2013،العجمي( ) ودراسة2013،احلراحشةو 
ة البيئة باعتبارها متثل حقيقة النظرة اليت يتبناها الفرد حيال موضوع االجتاه البيئي الذي يعكس السلوكيات واملمارسات البيئية النامج

احلالية ملعرفة طبيعة اجتاهات طالب اجلامعة األمسرية عن معرفته ووعيه ذا املوضوع. ونظرًا ألمهية املوضوع جاءت الدراسة 
 اإلسالمية حنو البيئة يف ضوء التخصص الدراسي حماولة اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

  ما مستوى اجتاهات طلبة اجلامعة األمسرية اإلسالمية حنو البيئة؟ -
  هل ختتلف اجتاهات طالب اجلامعة حنو البيئة باختالف التخصص ؟ -

  يات الدراسةفرض
  يف ضوء ما مت االطالع عليه من الدراسات السابقة وما أثري من أسئلة صيغت فرضيات الدراسة على النحو اآليت:

    -لدى طالب اجلامعة األمسرية اإلسالمية اجتاهات إجيابية حنو البيئة. 
  ال توجد فروق بني اجتاهات طالب اجلامعة حنو البيئة تبًعا ملتغري التخصص. -
  
  همية الدراسةأ

  أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية: ديدميكن حت
إذا كانت البيئة هي كل ما حييط باإلنسان ويؤثر يف حياته ونشاطاته ويتأثر به وهي مصدر كل احتياجات اإلنسان األساسية  -

  أمهيتها من أمهية البيئة نفسها. من ماء وهواء وغذاء وكساء وطاقة ودواء وغريها فإن أي دراسة تم بأي من جوانب البيئة تستمد
  هذه الدراسة تعد استجابة للنداءات املتواصلة من كثري من املؤسسات واملنظمات لالهتمام بقضايا البيئة ومشكالا. -
هذه الصراعات إن أمهية فهم االجتاهات حنو البيئة وقياسها يتزايد بتزايد الصراعات واملشاكل البيئية عرب العامل ويعد موازيًا لزيادة  -
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  وتنامي االهتمام بربط عامة الناس بكيفية معاجلة هذه املشاكل والصراعات وكيفية التعامل معها بنجاح.
لدى خمتلف شرائح اتمع سعًيا لغرس القيم البيئية واالجتاهات  -احمللي خاصة - تسهم هذه الدراسة يف نشر الوعي البيئي -

  فعال. اإلجيابية حنو البيئة خللق سلوك بيئي
تكتسب الدراسة أمهيتها من خالل ما تقدمه من مقرتحات لتشكيل االجتاهات اإلجيابية حنو محاية البيئة واحملافظة عليها لدى  - 

الطالب. فالربامج املعدة لتغيري سلوك الناس جتاه البيئة جيب أن تبىن على فهم اجتاهات املستهدفني من هذه الربامج وهذا ما يؤكد 
  لدراسة.أمهية هذه ا

  أهداف الدراسة
  دف الدراسة احلالية إىل حتقيق ما يلي:

  معرفة مستوى االجتاهات حنو البيئة لدى عينة من طالب اجلامعة األمسرية اإلسالمية. -
  معرفة دور متغري التخصص الدراسي يف حتديد االجتاهات حنو البيئة لدى طالب اجلامعة. -

  مفاهيم الدراسة
االستعداد أو التأهب العصيب النفسي تنظم من خالل خربة الشخص وتكون ذات تأثري توجيهي أو دينامي االجتاه: حالة من  -

  )172:2015وفارس، حبري على استجابة الفرد جلميع املوضوعات أو املواقف اليت تستثري هذه االستجابة، (
ثر به وهي مصدر كل احتياجات اإلنسان األساسية البيئة: هي احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان ويؤثر يف حياته ونشاطاته ويتأ -

  من ماء وهواء وغذاء وكساء وطاقة ودواء.
االجتاهات حنو البيئة: هي املواقف اليت يتخذها الفرد إزاء بيئته الطبيعية من حيث استشعاره ملشكالا واستعداده للمسامهة  -

لدرجة اليت حيصل عليها يف مقياس االجتاهات حنو البيئة املستخدم اإلجيابية يف حلها وتطوير ظروفها على حنو أفضل وهي تقاس با
  يف الدراسة.

  دراسات سابقة
)  دراسة هدفت إىل الكشف عن طبيعة اجتاهات تالميذ مرحلة التعليم الثانوي يف 2015أجرى نبيل حبري وعلى فارس (    

واستخدم مقياس االجتاهات حنو البيئة الذي صممه ) طالبا وطالبة 117ضوء بعض املتغريات وقد تكونت عينة الدراسة من (
) وقد أسفرت الدراسة عن نتائج أمهها أّن تالميذ مرحلة التعليم الثانوي ميلكون اجتاهات سلبية حنو البيئة وأنه ال 2004حسن (

التعليمي لرب األسرة، مهنة توجد فروق بني اجتاهات التالميذ حنو البيئة تبًعا ملتغريات اجلنس، التخصص، مكان اإلقامة، املستوى 
  رب األسرة.

) فقد قامت بدراسة هدفت إىل معرفة الوجهة العامة لالجتاهات حنو البيئة لدى طلبة 2014أما فاطمة حممد اخلري الصديق (   
ج الوصفي املسحي. جامعة اخلرطوم واملقارنة بني اموعات الطالبية املختلفة فيما خيص اجتاهام حنو البيئة. اتبعت الباحثة املنه

) 40) طالبا وطالبة من املستويني األول والنهائي من خمتلف الكليات األدبية والعلمية، باإلضافة إىل (320وبلغ حجم العينة (
طالبا وطالبة من املستوى النهائي يف كلية الصحة العامة وصحة البيئة. وجلمع البيانات استخدمت الباحثة أداتني من تصميمها 

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج ذات الداللة اآلتية: أن اجتاهات  ياس االجتاهات حنو البيئة واستمارة املعلومات األولية.ومها: مق
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طلبة جامعة اخلرطوم حنو البيئة تتصف باإلجيابية وأن الطالبات تتمتع باجتاهات حنو البيئة أفضل من الطالب وأنه ال توجد فروق 
بني طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليات األدبية وال توجد فروق يف االجتاهات حنو البيئة بني طلبة يف االجتاهات حنو البيئة 

املستويات النهائية وطلبة املستوى األول، االجتاهات حنو البيئة لدى طلبة املستوى النهائي بكلية الصحة العامة وصحة البيئة يف 
  ية كليات اجلامعة.جامعة اخلرطوم أفضل من تلك اليت لدى طلبة بق

) بدراسة هدفت الكشف عن أثر دراسة مساق يف الرتبية 2013وقام عبد السالم موسى العديلي وكوثر عبود احلراحشة (   
البيئية يف اجتاهات طلبة جامعة آل البيت حنو بعض القضايا املتعلقة بسالمة البيئة، يف ضوء بعض املتغريات. تكونت عينة الدراسة 

) طالًبا وطالبة سجلوا ملساق البيئة والرتبية البيئية فاعتربت جمموعة 85ًبا وطالبة، توزعوا على جمموعتني إحدامها () طال163من (
للمساق املذكور ومل يسبق هلم دراسته واعتربت جمموعة ضابطة. كشفت نتائج  ا) طالبا وطالبة مل يسجلو 78جتريبية فيما األخرى (

ية يف اجتاهات الطلبة حنو بعض القضايا املرتبطة بسالمة البيئة تعزى لدراسة مساق يف الرتبية الدراسة وجود فروق بداللة إحصائ
البيئية ولصاحل اموعة التجريبية، وكذلك للتفاعل بني النوع االجتماعي واملستوى الدراسي من جهة، والتفاعل بني دراسة مساق 

 حني مل تظهر النتائج وجود فروق بداللة إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو يف الرتبية البيئية واملستوى الدراسي من جهة أخرى. يف
  بعض القضايا املرتبطة بسالمة البيئة تعزى للنوع االجتماعي أو املستوى الدراسي.

قافة ) هدفت الكشف عن فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية الث2013ويف دراسة آلمال جنايت عياش وعودة عبد اجلواد أبوسنينة (    
األردن. بلغت عينة  -البيئية واالجتاهات اإلجيابية حنو البيئة لدى طالبات كلية العلوم الرتبوية واآلداب التابعة لوكالة الغوث الدولية

) 37) طالبة من طالبات السنة الثانية، وقسمت العينة إىل جمموعتني بالطريقة العشوائية، جمموعة جتريبية وعددها (74الدراسة (
) طالبة ممن ُكّن يدرسن مساق العلوم احلياتية، وطُّبق برنامج تدرييب مستند إىل الرتبية البيئية 37وجمموعة ضابطة وعددها ( طالبة،

) ساعات 3) أسابيع، مبعدل (4) ساعة تدريبية، مقسمة على (12أعد هلذه الدراسة على اموعة التجريبية، وخصص له (
مقياس اجتاهات أُعّد من الباحثني، واستخرج صدق أدايت الدراسة وثباما، وأشارت نتائج أسبوعًيا، مث طُبق اختبار حتصيلي و 

  الدراسة إىل تفوق اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي ومقياس االجتاهات.
يئية يف تنمية األخالق البيئية لدى ) فقد هدفت معرفة دور مقرر الرتبية الب2012أما دراسة لبىن حسني راشد العجمي (    

طالبات كلية الرتبية، وتنمية اجتاهات طالبات كلية الرتبية حنو الرتبية البيئية، ومعرفة مدى االختالف بني طالبات الكلية العلمية 
ي الذي يعتمد على جمموعة واألدبية يف األخالق البيئية، ويف االجتاه حنو الرتبية البيئية. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليل

من األدوات؛ اختبار األخالق البيئية، ومقياس االجتاه حنو البيئة. وطبقت األدوات على عينة من طالبات الفرقة الرابعة (املستوى 
) طالبة يف الفصل الدراسي األول. وبالتايل مت التوصل إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 30السابع) مكونة من (

توسط درجات طالبات كلية الرتبية (القسم العلمي) يف التطبيق القبلي ومتوسط درجان يف التطبيق البعدي وبني املتوسط م
االعتباري الختبار األخالق البيئية ومقياس االجتاه حنو البيئة. وأنه توجد فروق بني متوسط درجات طالبات كلية الرتبية (القسم 

متوسط درجان يف التطبيق البعدي وبني املتوسط االعتباري الختبار األخالق البيئية، ومقياس االجتاه األديب) يف التطبيق القبلي و 
حنو البيئة، وأنه توجد فروق بني متوسط درجات طالبات القسم العلمي ومتوسط درجات طالبات القسم األديب يف التطبيق 

  البعدي واملتوسط االعتباري ملقياس االجتاه حنو البيئة.
) دراسة هدفت الكشف عن أثر تدريس مقرر مادة الرتبية البيئية يف تنمية معارف الطالب 2011وقد أجرى رميون املعلويل (   
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يلي املعلمني (السنة الثانية) يف كلية الرتبية جبامعة تشرين، وأثره يف حتصيلهم املعريف وتنمية اجتاهام البيئية. وقد أعّد اختبار حتص
) عبارة لقياس 23) سؤاًال لقياس معارف الطالب املعلمني، ومت بناء استبانة اجتاهات تضمنت (35ي) تضمن (معريف (قبلي/ بعد

) طالًبا وطالبًة من كلية الرتبية السنة الثانية 120اجتاهام البيئية وذلك بعد التأكد من صدقها وثباا وبلغت عينة الدراسة (
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطالب يف االختبار جبامعة تشرين. وقد أسفرت نتائج الدراسة 

التحصيلي املعريف القبلي/ البعدي قبل تدريس مقرر الرتبية البيئية وبعده لصاحل التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، ووجود فروق 
ما توصلت الدراسة إىل وجود فروق بني متوسط بني الذكور واإلناث يف االختبار التحصيلي املعريف البعدي لصاحل اإلناث، ك

درجات الطالب يف استبانة االجتاهات البيئية قبل تدريسه وبعده لصاحل التطبيق البعدي الستبانة االجتاهات، ووجود فروق ذات 
الرتبية البيئية يسهم داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف التطبيق البعدي لصاحل اإلناث، وخلصت الدراسة إىل أن أثر مقرر مادة 

  يف رفع مستوى التحصيل املعريف البيئي للطالب، وتعديل اجتاهام البيئية السلبية، وتكوين اجتاهات إجيابية.
) فقد هدفت دراسته إىل بناء منهج يف الرتبية البيئية لتنمية املفاهيم واالجتاهات 2003أما عبد الباقي حممد عبده النهاري (   

ب كلية الرتبية جبامعة صنعاء يف اجلمهورية اليمنية. أما أدوات الدراسة فهي وحدة التلوث البيئي موضوع الدراسة البيئية لدى طال
امليدانية واختبار حتصيلي للوحدة ومقياس لالجتاهات البيئية ولتحليل البيانات استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

بني املتوسطات ونسبة الكسب املعدل ملعادلة بالك وقد أسفرت الدراسة عن نتائج منها وجود تأثري  واختبار (ت) ومعامل االرتباط
  واضح للوحدة الدراسية يف تنمية املفاهيم البيئية ويف تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو البيئة لدى الطالب عينة الدراسة.

تعرف االجتاهات البيئية لدى طالب جامعة الكويت من خمتلف إىل هدفت دراسة ب) 2001صاحل عبد اهللا جاسم ( قاموقد    
التخصصات، ومدى تأثر االجتاهات ببعض املتغريات الدميوغرافية، كما هدفت إىل دراسة أثر التعرض للتدخل التثقيفي يف جمال 

الباحث) على عينة  احلفاظ على البيئة من خالل حضور مقرر دراسي جامعي. طبقت أداة قياس االجتاهات البيئية (من وضع
) فرًدا، جتمع بني الذكور واإلناث وذوي التخصصات الرتبوية وغري الرتبوية ممن حضروا املقرر املذكور أو مل حيضروه، 199قوامها (

وأشارت نتائج التحليل العاملي إىل وجود ستة عوامل رئيسية تشكل موضوع االجتاهات البيئية؛ الرعاية احلكومية للبيئة، نقص 
ي البيئي، اجلور العمد على البيئة، الرعاية املؤسسية املباشرة. أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع الوع

إىل اختالف اجلنس أو التخصص، واقتصار الداللة على الفروق بني اموعتني اليت حضرت املقرر اجلامعي واليت مل حتضره يف 
يد وجود أثر فاعل لذلك املقرر يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو البيئة، كما يفيد يف زيادة تفهم األفراد صاحل اموعة األوىل، مما يف

  الدور الذي تقوم به اجلهات املسؤولة حنو احلفاظ على البيئة.
تعديل  ) فهدفت التحقق من فاعلية برنامج إرشادي تعليمي يف2001أما دراسة عمرو رفعت و عبد الصبور منصور حممد (    

) طالب وطالبة من فئة 40بعض االجتاهات السالبة حنو البيئة لدى عينة من الصم يف املرحلة الثانوية. تكونت عينة الدراسة من (
) سنة، مت تقسيمهم إىل جمموعتني 16.5الصمم الكلي باملرحلة الثانوية (الصف الثاين الثانوي املهين) مبتوسط عمر زمين قدره (

ة وضابطة. واستخدمت الدراسة مقياس االجتاه حنو البيئة وبرنامج إرشادي لتعديل االجتاهات السالبة حنو البيئة، متساويتني جتريبي
) بني القياس القبلي والقياس البعدي على مقياس 0.01وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى (

) بني متوسطات درجات الذكور 0.01طة. ووجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى (االجتاه حنو البيئة لدى أفراد اموعة الضاب
  ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس االجتاه حنو البيئة لصاحل اإلناث بعد الربنامج.
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 ) بدراسة هدفت هذه الدراسة إىل تعرف اجتاهات طالب التعليم الثانوي2000وقد قام عبد الرمحن أمحد عثمان خبيت (    
واجلامعي حنو البيئة، وما يرتبط ا من مشكالت، وذلك بالكشف عن مدى الفروق يف االجتاهات حنو البيئة بني الطالب وفقا 
ملتغري النوع، ومستوى الدراسة، ومكان النشأة، والتخصص الدراسي. كما هدفت الدراسة إىل معرفة مدى حتصيل الطالب 

) باملرحلة الثانوية 156) طالبا وطالبة منهم (394ج الوصفي. بلغ حجم العينة (للموضوعات البيئية. استخدم الباحث املنه
) باملرحلة اجلامعية من مناطق الريف واحلضر. تكونت أدوات الدراسة من استمارة للمعلومات األساسية، 238باملستوى الثالث و(

لت الدراسة إىل عدة نتائج من أبرزها: عدم وجود ومقياس اجتاهات الطالب حنو البيئة، واختبار حتصيلي من مادة البيئة. توص
 فروق يف االجتاهات حنو البيئة تُعزى للنوع يف املرحلة اجلامعية، بينما توجد فروق لصاحل البنني يف املرحلة الثانوية، ووجود فروق يف

دت فروق يف التحصيل الدراسي االجتاهات تبعا. للتخصص الدراسي يف املرحلتني الثانوية واجلامعية لصاحل العلميني، كما وج
  لصاحل الطالب اجلامعيني.

) اليت هدفت التعرف على االجتاهات البيئية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية 1998ويف دراسة عزمي إبراهيم حممد مطاربة (   
تعرف على ما إذا كانت هناك فروق من حيث استنزاف املوارد الطبيعية، التلوث، االنفجار السكاين، التوازن البيئي ومحاية البيئة وال

) طالب 234يف االجتاهات حسب اجلنس أو الكلية أو مكان اإلقامة. اختريت عينة الدراسة بشكل عشوائي وتكونت من (
) إناثًا. وقد استخدم مقياس االجتاهات البيئية الذي طوره الباحث، وقد توصلت نتائج 129) ذكورًا و (105وطالبة منهم (

  عدم وجود فروق تعزى ملتغريات الدراسة: اجلنس، نوع الكلية، مكان اإلقامة يف االجتاهات البيئية.الدراسة إىل 
أما فاطمة حممد اخلري الصديق (ب. ت) فقد هدفت دراستها إىل معرفة الوجهة العامة لالجتاهات حنو البيئة لدى تالميذ الثانوية   

) تلميًذا وتلميذة مت اختيارهم عشوائًيا 474يم الوالدين، بلغ حجم العينة (بوالية اخلرطوم وعالقة هذه االجتاهات مبستوى تعل
وجلمع البيانات استخدمت استمارة املعلومات األساسية ومقياس االجتاهات حنو البيئة من تصميمها وعند التحليل اإلحصائي مت 

رتيب لسبريمان، وقد توصلت الدراسة إىل أن استخدام اختبار (ت) موعة واحدة وموعتني مستقلتني ومعامل االرتباط ال
اجتاهات التالميذ حنو البيئة تتصف باإلجيابية وأنه توجد عالقة ارتباطية بني االجتاهات حنو البيئة لدى التالميذ ومستوى تعليم 

مما لدى تالميذ  والديهم وأنه ال توجد فروق يف االجتاهات بني الذكور واإلناث وأن اجتاهات تالميذ املستوى الثالث أفضل
 املستوى األول وأن التالميذ الذين نشأوا يف احلضر لديهم اجتاهات أفضل من الذين نشأوا يف الريف.

   الدراسات السابقة ب علىتعقي
  يتضح من مراجعة الدراسات السابقة ما يلي:

)، ودراسة صاحل 2014الصديق ( هناك دراسات هدفت استقصاء االجتاهات حنو البيئة لدى طالب اجلامعة مثل دراسة فاطمة -
).ودراسات أخرى استهدفت معرفة 1998)، ودراسة عزمي مطالبة (2000)، ودراسة عبد الرمحن خبيت (2001جاسم (

  ب. ت). ،)، ودراسة (الصديق2015 ،االجتاهات البيئية لدى طالب التعليم الثانوي مثل دراسة (حبري وفارس
دريبية أو تعليمية أو إرشادية يف تنمية االجتاهات اإلجيابية أو تعديل بعض االجتاهات هناك دراسات تناولت فاعلية برامج ت -

  ).2013أبو سنينة،عياش و ()، ودراسة 2001،رفعت ومنصور( السالبة حنو البيئة مثل دراسة
البيئية لدى الطالب هناك دراسات هدفت الكشف عن أثر دراسة مقررات الرتبية البيئية والتلوث البيئي يف تنمية االجتاهات  -

). 2003،النهاري()، ودراسة 2011(املعلويل،)، ودراسة 2013،العديلي واحلراحشةذه املقررات مثل دراسة (الدارسني هل
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  ودف الدراسة احلالية إىل معرفة االجتاهات البيئية لدى طالب اجلامعة يف ضوء متغري التخصص الدراسي.
  

  إجراءات الدراسة
  ضا ملنهج وجمتمع الدراسة وعينتها وأداا ومتغرياا واملعاجلات اإلحصائية.يتضمن هذا اجلزء عر 

  منهج الدراسة
  استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي وذلك ملناسبته أغراض الدراسة احلالية

  مجتمع وعينة الدراسة
) 200( فقد بلغ جحم العينة أماة والتطبيقية يشمل جمتمع الدراسة طلبة اجلامعة األمسرية اإلسالمية يف كليات اجلامعة اإلنساني

  يف املستويني األول والنهائي.  -اللغة العربية والدراسات اإلسالمية -العلوم اإلنسانية -طالب وطالبة من كليات طب األسنان
  واجلدول اآليت يوضح توزيع أفراد العينة من حيث املستوى واجلنس والتخصص.

 ينة)يوضح توزيع أفراد الع 1جدول (

  املتغري
  النهائي  األول

  اموع
  طالب  طالبة  طالب  طالبة

  70  -  -  -  70  لغة إجنليزية
  55  -  -  -  55  تربية خاصة
  61  -  -  14  47 طب أسنان

  14  -  14  -  -  دراسات إسالمية
  200  -  14  14  172  اموع

  
  أداة البحث

مت اعتماد مقياس االجتاهات البيئية الذي أعده آمال جنايت عياش بعد اطالع الباحث على عدد من مقاييس االجتاهات البيئية      
) وقد قنن املقياس على عينة من طالبات كلية العلوم الرتبوية واآلداب التابعة لوكالة الغوث 2013وعودة عبد اجلواد أبوسنينة (

سالبة، ولقياس صدق احملتوى عرضت  ) فقرة15) فقرة موجبة و (25) فقرة، (40األردن، بلغت عدد فقرات املقياس ( -الدولية
الفقرات على جمموعة من احملكمني الذين أخذ مبالحظام ومت اعتماد املدى اخلماسي للبدائل حيث مشلت موافق جًدا، موافق، 

  ).0.81حمايد، معارض، معارض جًدا ومت إجياد الثبات الكلي لألداة وفقا لكرونباخ ألفا فكان (
عة من احملكمني من اخلرباء يف اال الرتبوي والنفسي للتأكد من وضوح فقراته ومدى مناسبتها للبيئة عرض املقياس على جممو     

احمللية. وبعد دراسة مجيع مالحظام مت األخذ ببعض هذه املالحظات. فعدلت صياغة بعض الفقرات وحذفت فقرات أخرى 
  نظر امللحق).(ي) فقرة.38حبيث أصبح املقياس يف شكله النهائي مكونًا من (
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  المعالجة اإلحصائية
  للتحقق من صحة الفرضيات قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:    

حتليل التباين  -اختبار (ت) لداللة الفروق لعينة واحدة -االحنرافات املعيارية - املتوسطات احلسابية -النسب املئوية -التكرارات
داللة الفروق بني اموعات، وذلك باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية. اختبار تيوكي ل -أحادي االجتاه

SPSS.  
  

  نتائج الدراسة
  التساؤل األولب ةأوال: عرض ومناقشة النتيجة المتعلق

قام الباحث حبساب لإلجابة عن التساؤل األول للبحث وهو: ما مستوى اجتاهات طلبة اجلامعة األمسرية اإلسالمية حنو البيئة؟    
)، واليت تساوي 2املتوسط النظري لدرجات مقياس االجتاهات عن طريق حتديد أعلى درجة ممكنة يف املقياس مقسومة على (

  ).108)، وتظهر النتائج أن مجيع الطالب درجام كانت أعلى من املتوسط النظري حيت أن أقل درجة هي (95= 2÷190(
ة واملتوسطة والعالية) قام الباحث بتصنيف الطالب إىل ثالث جمموعات استنادا لدرجام على ولتحديد درجة االجتاه (الضعيف

) لكل 38املقياس وباتباع اخلطوات التالية: حتديد املدى الكلي للدرجات مث حساب اإلرباعي األول والثاين والثالث مث إضافة (
)،  وذا 152، الثالث = 114، الثاين = 76لتايل ( األول = إرباعي وهو أقل درجة ممكنة على املقياس، وكانت النتيجة كا

ب)  ).76وهم الطالب الذين تقل درجام عن اإلرباعي األول، الدرجة (: أ) اتجاه ضعيف نحو البيئة: صنف الطالب إىل
اتجاه  ج)  جة،) در 152) إىل ( 76وهم الطالب الذين تقع درجام ما بني اإلرباعي األول والثالث، من (اتجاه متوسط: 

  ) درجة.152: وهم األفراد الذين تزيد درجام عن اإلرباعي الثالث (عال
  

 يوضح مستوى االجتاهات البيئية للطالب عينة الدراسة)2جدول رقم (

  العينة  املتغري
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  مستوى الداللة  ت احملسوبة  درجة احلرية

  0.001  53.69  199  13.68  146.92  200  املقياس ككل
  

%) من الطالب اجتاهات متوسطة حنو 65( ن اجتاهات الطالب حنو البيئة بشكل عام إجيابية، حيث أظهرإوكما يظهر اجلدول ف
%) منهم على درجات عالية على املقياس مما يشري إىل اجتاهات إجيابية عالية حنو البيئة، ومل يتحصل أي 35البيئة، بينما حتصل (

  ب على درجات منخفضة على املقياس.من الطال
  

والنتيجة املتوصل إليها منطقية. واتصاف اجتاهات طلبة اجلامعة األمسرية باإلجيابية هي نتيجة متفقة مع ما توصلت إليه     
) اليت أجريت على طالب جامعة اخلرطوم حيث وجدت أن اجتاهام تتميز 2014 ،دراسات سابقة مثل دراسة (الصديق

اليت أجريت على طالب املرحلة الثانوية باخلرطوم حيث وجدت أن اجتاهام حنو البيئة  (ب.ت) ية. ودراسة فاطمة الصديقباإلجياب
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) 2015فارس، حبري و ( تتصف باإلجيابية أيًضا وقد اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسات سابقة أخرى أمهها دراسة
ويرى الباحث أن ما توصل إليه من نتائج قد يرجع إىل  .ون اجتاهات سلبية حنو البيئةاليت أكدت أن طالب التعليم الثانوي ميلك

عدة أسباب منها أن االهتمام بالبيئة أصبح مها لكل اتمعات، فالدعوة إىل احلفاظ على البيئة صار أمرا متداوال بني أفراد اتمع 
يات التطوعية واهتمامها بالبيئة. وأخريا فإن العينة اليت مشلتها الدراسة وخاصة املتعلمني، هذا باإلضافة إىل وسائل اإلعالم واجلمع

  هي من املتعلمني وطالب العلم وهذا رمبا يكون قد أثر إجيابا على اجتاهام.
  التساؤل الثانيب ةثانيا: عرض ومناقشة النتيجة المتعلق

و البيئة باختالف التخصص الدراسي؟ والختبار دور لإلجابة عن التساؤل الثاين: هل ختتلف اجتاهات طالب اجلامعة حن    
التخصص يف حتديد اجتاهات الطالب حنو البيئة، قام الباحث حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعينة الدراسة حسب 

  التخصص الدراسي ورصدت النتائج يف اجلدول اآليت:
  

 هات البيئيةيوضح دور التخصص الدراسي يف حتديد االجتا )03جدول (

 العدد املتوسط التخصص
االحنراف 

 املعياري
 قل درجةأ

كرب أ
  درجة

 180 109 13.707 70 148.93  اللغة االجنليزية
 174 109 13.590 55 141.11 الرتبية اخلاصة
 173 122 12.694 61 150.11  طب األسنان

 156 108 11.854 14 145.71 اإلسالمية الدراسات
 180 108 13.675 200 146.91 العينة الكلية

  
          والختبار داللة الفروق بني متوسط درجات الطالب يف التخصصات األربعة، قارن الباحث بني املتوسطات باستخدام      

 one way ANOVAورصدت النتائج يف اجلدول اآليت: ، حتليل التباين أحادي االجتاه
  

 طالب وفقا للتخصص باستخدام حتليل التباينيوضح داللة الفروق بني اجتاهات ال )04جدول (
  

  مصدر التباين
  الداللة الدرجة الفائية متوسط الفروق درجة احلرية جمموع املربعات

 002. 5.280 927.504 03 2782.513 بني اموعات
     175.679 196 34433.042 داخل اموعات

       199 37215.555 الكلي
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)، مما يعين أن 0.01اك فروق دالة إحصائيا بني التخصصات الدراسية عند مستوى الداللة (وكما يظهر اجلدول فإن هن    
التخصص له دور يف اختالف  االجتاهات البيئية لدى الطالب، وملعرفة اجتاه هده الفروق ، قام الباحث باملقارنة بني اموعات 

  باستخدام اختبار تيوكي ورصدت النتائج يف اجلدول اآليت:
  

 درجات اختبار تيوكيTukey HSD   داللة الفروق بني اموعات (التخصصات الدراسية):  )05( جدول

 التخصص (ب)  التخصص (أ)
 متوسط الفروق

 ب - أ
 الداللة اخلطأ املعياري

  ةليزياللغة االجن
 01. 2.388 *7.819 الرتبية اخلاصة
  9560. 2.322 1.186-  طب األسنان

  8410. 3.880 3.214  دراسات إسالمية

 الرتبية اخلاصة
  01. 2.465 *9.006- طب األسنان

  6520. 3.968 4.605-  دراسات إسالمية
  6770. 3.928 4.400 دراسات إسالمية طب األسنان

  )0.05(* متوسط الفروق دال عند مستوى 
 

صاحل اللغة االجنليزية، وبني ختصص الرتبية يظهر اجلدول أن الفروق الدالة إحصائيا هي بني ختصص الرتبية اخلاصة واللغة االجنليزية ل
  .اخلاصة وطب األسنان، لصاحل طب األسنان، بينما ال توجد فروق بني باقي التخصصات

هي نتيجة متسقة مع نتائج كثري من وعدم وجود فروق بني الطالب يف التخصصات الدراسية يف اجتاهام حنو البيئة     
) وهذا مرجعه التشابه 1998(مطاربة،) ودراسة 2001(جاسم،) ودراسة 2015فارس،و  حبريالدراسات السابقة مثل دراسة (

نوي يف اخللفية التعليمية واالجتماعية والثقافية ويف املدخالت املتعلقة بالرتبية البيئية اليت يتعرض هلا الطالب يف مرحلة التعليم الثا
ت حنو البيئة، وألن أغلب أفراد عينة الدراسة هم من طالب وهذا التشابه قد يفسر عدم تأثري التخصص يف مستوى االجتاها

كما   - املستويات األوىل يف كليام فإن اختالف طالب ختصص اللغة اإلجنليزية وطالب طب األسنان عن طالب الرتبية اخلاصة
لتعليم الثانوي فطالب ال ميكن تفسريه إال يف ضوء املناهج الدراسية اليت درسها هؤالء الطالب يف مرحلة ا  -أظهر اجلدول

التخصص العلمي مقارنة بالتخصص األديب يدرسون ضمن املناهج الدراسية العديد من املعلومات واملفاهيم البيئية اليت تساهم يف 
يت تعزيز االستشعار بأمهية البيئة واألخطار اليت تتعرض هلا وهذا ما يؤدي إىل وجود فارق يف املكون املعريف من االجتاهات وهذا يأ

) اليت أظهرت اختالف طالب الكليات العلمية عن طالب 2014،الصديق(متفقا مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة 
الكلية أن ال فروق يف االجتاهات. الكليات األدبية يف جانب املعارف دون جانيب االنفعال والسلوك يف حني جاءت النتيجة 

) اليت وجدت فروقًا يف االجتاهات بني التخصصات األدبية والتخصصات العلمية 2000،خبيت(واتفقت أيضا مع نتائج دراسة 
  حيث كانت التخصصات العلمية أفضل اجتاهات مقارنة بالتخصصات األدبية.
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  توصيات الدراسة:
  يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنه ميكن اخلروج بالتوصيات و املقرتحات اآلتية:

  طالب اجلامعي اجتاهات اجيابية حنو البيئة وضرورة احملافظة عليها.ضرورة إكساب ال -
 إعادة النظر يف الربامج الدراسية لكليات اجلامعة للعمل على تضمني قدر من املعارف واملفاهيم البيئية والرتبية البيئية هلذه الربامج -

  .مما يساعد على تنمية االجتاهات البيئية لدى الطالب
لبيئي يف املناهج الدراسية يف خمتلف مراحل التعليم من خالل املواد واألنشطة الدراسية بالقدر الذي تسمح به زيادة البعد ا -

  طبيعة هذه املواد.
إدخال مقرر علم النفس البيئي أو الرتبية البيئية يف املناهج اجلامعية يف الكليات ذات الصلة بعلوم البيئة وعلم النفس، ودراسة  -

  ا على التخصصات األخرى. إمكانية تعميمه
  .بيئةإجياد أنشطة داخل اجلامعة موجهة حنو العمل البيئي دف خللق شعور باملسؤولية الفردية جتاه ال -
  تكليف الطالب بعمل أحباث ودراسات وكتابة تقارير عن املشكالت البيئية كمتطلبات لبعض املواد الدراسية. -
ليت تتناول قضايا البيئة، ودف إىل زيادة الوعي البيئي وتعديل االجتاهات البيئية للطالب إقامة الندوات العلمية وورش العمل ا -

  اجلامعيني.
  إجراء مزيد من الدراسات ملعرفة االجتاهات البيئية لدى عينات أخرى ومراحل دراسية أخرى.-
  امعة حنو البيئة.إجراء دراسات تتناول أثر تدريس مقرر يف الرتبية البيئية على اجتاهات طالب اجل -
  

 المراجع
)، "اجتاهات تالميذ مرحلة التعليم الثانوي حنو البيئة يف ضوء بعض املتغريات، دراسة ميدانية"، 2015حبري، نبيل وفارس، علي (

 .)182-167)، ص(2015) مارس (18جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد (
هات الطالب حنو البيئة وحتصيلهم الدراسي ملادا يف ضوء النوع والنشأة )، "اجتا2000خبيت، عبد الرمحن أمحد عثمان (

 والتخصص الدراسي واملرحلة الدراسية"، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم درمان اإلسالمية.
اسات اخلليج واجلزيرة العربية، جملة در )، "االجتاهات البيئية لدى طلبة وطالبات جامعة الكويت"، 2001جاسم، صاحل عبد اهللا (

 ).123 -63) ص 102جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد (
)،" أثر االجتاهات البيئية يف تنمية السلوك البيئي املسئوول لدى طلبة كلية الرتبية جبامعة 2008حسن، عبد احلميد سعيد، (

 .)210- 199) ص(2008)، سبتمرب (88)، العدد (22الة الرتبوية، الد (السلطان قابوس"، 
) "فاعلية منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تنمية االجتاهات ومهارات حل املشكالت البيئية. 2014سليمان، أماين الشحات (

دراسة على مقرر الفلسفة لطالب الصف األول الثانوي"، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 مشس. جامعة عني

الة الدولية ) االجتاهات حنو البيئة لدى طلبة جامعة اخلرطوم يف ضوء بعض املتغريات. 2014الصديق، فاطمة حممد اخلري (
 .)112-91)، ص(8)، العدد (3الرتبوية املتخصصة، الد (
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غرافية لدى تالميذ املرحلة الثانوية الصديق، فاطمة حممد اخلري (ب. ت) "االجتاهات حنو البيئة وعالقاا ببعض املتغريات الدمي
 بوالية اخلرطوم".

)، "أثر تدريس مقرر الرتبية البيئية واالجتاه حنو البيئة لدى طالبات كلية الرتبية، جامعة امللك 2012العجمي، لبىن حسني راشد (
 ).205-173) ص(2012)، يناير(2)، ج(1)، ع(20جملة العلوم الرتبوية، مج (" خالد،

) "أثر دراسة مساق يف الرتبية البيئية يف اجتاهات طلبة جامعة آل 2013بد السالم موسى واحلراحشة، كوثر عبود (العديلي، ع
 .)112-87)، ص(2)، العدد (19جملة املنارة، الد (البيت حنو بعض القضايا املتعلقة بسالمة البيئة"، 

ية برنامج تدرييب يف تنمية الثقافة البيئية واالجتاهات اإلجيابية حنو ) "فاعل2013عياش، آمال جنايت و أبوسنينة، عودة عبد اجلواد (
جملة البلقاء للبحوث والدراسات، األردن".  -البيئة لدى طالبات كلية العلوم الرتبوية واآلداب التابعة لوكالة الغوث الدولية

 .)191-157) ص(2)، العدد (16الد (
  .اإلسكندرية ،لدار اجلامعيةا، التنظيميالسلوك  )،2014( د، أمحماهر

)، "فاعلية برنامج ارشادي يف تعديل بعض االجتاهات السالبة حنو البيئة لدى 2001رفعت، عمرو وحممد، عبد الصبور منصور (
 ، القاهرة.جملة عامل الرتبيةعينة من الصمم يف املرحلة الثانوية". 

لنجاح الوطنية حنو البيئة الفلسطينية من حيث استنزاف املوارد ) "اجتاهات طلبة جامعة ا1998مطاربة، عزمي إبراهيم حممد (
 الطبيعية، التلوث، االنفجار السكاين، التوازن البيئي ومحاية البيئة"، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية.

راسة ميدانية يف كلية الرتبية ) "أثر تدريس مقرر الرتبية البيئية يف اجتاهات الطالب املعلمني ومعارفهم. د2011املعلويل، رميون (
)، 33جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، مج (جبامعة تشرين بالالذقية"، 

 .)2011)، (2ع(
دى طلبة كلية الرتبية ) "منهج مقرتح يف الرتبية البيئية لتنمية املفاهيم واالجتاهات البيئية ل2003النهاري، عبد الباقي حممد عبده (

  جامعة صنعاء"، رسالة دكتوراه. جامعة صنعاء، اليمن.
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 ملحق

 مقياس االتجاهات البيئية
  العمر:                         اجلنس:                                          االسم ( حسب الرغبة)  
 القسم:                          السنة:                                            الكلية:                 

 تعليمات املقياس
يتكون هذا املقياس من عدة عبارات حول موضوعات خمتلفة، وقد جعل لكل عبارة مخسة خيارات، واملطلوب منك أن تقرأ كل 

 ابل ذلك اخليار.عبارة واختياراا، ومن مث ختتار واحًدا فقط من اخليارات اخلمسة، وتضع إشارة (/) مق
احرص على أن تكون خياراتك صرحية وصادقة، واعلم أنه ال يوجد خطأ أو صواب يف االختيار، وإمنا املطلوب أن تعرب عما  -

 تفكر فيه وتعمله يف الواقع حيال العبارات الواردة يف املقياس.
 يرجى اإلجابة على مجيع عبارات املقياس دون ترك شيء منها دون إجابة. -
  إلجابات تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.ا -
  

  عبارات المقياس  الرقم

  درجة ا�تجاه

  معارض  حيادي  موافق  موافق بشدة

معارض 
  بقوة

            يجب مكافأة المصانع والمؤسسات الصديقة للبيئة  -1

            يجب تشجيع العودة للسماد الطبيعي في الزراعة.  -2

3-  

ضوضاء  اعتبر فكرة سن قوانين للحد من
  الموسيقى في الحف8ت فكرة غير مقبولة.

          

4-  

يجب ا�حتفال بالمناسبات البيئية مثل يوم الكرة 
  ا:رضية لزيادة وعي الناس بالبيئة.

          

5-  

أرى أن المحافظة على الحيوانات من ا�نقراض 
  ليس ضرورًيا.

          

6-  

أرى أن بناء المحميات الطبيعية ضرورة ملحة في 
  النامية.الدول 

          

7-  

أشجع استخدام مصادر الطاقة ا<منة مثل الطاقة 
  الشمسية.

          

8-  

أعتقد أن تأثير ا:مطار الحامضية على الغابات 
  ليس كبيًرا.

          

            اھتم بالمحافظة على محتويات المحميات الطبيعية.  -9

10 -  

يجب ا�ھتمام ببناء المفاع8ت النووية في الدول 
  النامية.

          

11 -  

أفضل المشي على استخدام السيارة في قضاء 
  بعض الحاجات.

          

12 -  

أرى أن احتجاج اليابانيين بعد زلزال تسونامي 
  حول المفاع8ت النووية غير مبرر.

          

13 -  

يجب فرض غرامات مالية على أصحاب المصانع 
  الذين يلقون مخلفاتھم في غير أماكنھا.

          

          أنشطة ترفيھية بدً� من الحم8ت أفضل القيام ب  - 14
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  التطوعية لحماية البيئة.

            يجب منع قطع أشجار الغابات للبناء أو التدفئة.  - 15

            � داعي لھذا الحرص الشديد على موارد المياه.  - 16

17 -  

أرى أن تدمير طبقة ا:وزون يشكل خطًرا على 
  البشرية.

          

18 -  

البناء في ا:راضي أعتقد أن منع الناس من 
  الزراعية ھو تدخل في الحرية الشخصية لھم.

          

19 -  

يجب التخلص من استخدام ا:كياس الب8ستيكية في 
  المخابز والمطاعم.

          

20 -  

أعتقد أن التلوث البيئي يشكل خطًرا على الصحة 
  العامة.

          

            يجب منع تجريب مواد التجميل على الحيوانات.  - 21

22 -  

جب إغ8ق المصانع الموجودة في المناطق ي
  السكنية.

          

23 -  

يجب فرض غرامات مالية على المتنزھين الذين 
  يشعلون النار في الغابات.

          

24 -  

يجب تشجيع الشباب على استخدام الدراجات 
  الھوائية.

          

25 -  

أرى أن جمع مخلفات المواد الب8ستيكية من 
  ه.ا:راضي الزراعية � داعي ل

          

26 -  

أرى أن التنقيب عن النفط في المحميات الطبيعية 
  غير ضروري.

          

27 -  

أعتقد أن المحافظة على النباتات النادرة أمر في 
  غاية ا:ھمية.

          

28 -  

يجب أن تسن الحكومة قوانين للحد من التلوث 
  الناجم عن السيارات والحاف8ت

          

29 -  

ي مواسم معينة أرى أن منع الناس من الصيد ف
  تدّخل في حريتھم الشخصية.

          

30 -  

أعتقد أن وجود الشرطة البيئية أمر ھام لحماية 
  البيئة.

          

31 -  

� مانع لدي من استعمال مياه المجاري في ري 
  المزروعات.

          

32 -  

يجب أن تسمح الحكومات للمزارعين باستخدام 
  المبيدات الزراعية دون تدخل منھا.

          

33 -  

أعتقد أن سن القوانين والتشريعات البيئية يمكن أن 
  يعمل على حماية البيئة ومواردھا.

          

34 -  

يجب تشجيع السائقين على استخدام البنزين الخالي 
  من الرصاص.

          

35 -  

أشعر بالمتعة عندما أستمع إلى برامج التوعية حول 
  البيئة من وسائل اIع8م.

          

36 -  

قادرة على تنظيف نفسھا و� أرى أن المحيطات 
داعي للقلق من التلوث الناجم عن تسرب النفط من 

  الناق8ت.

          

            أرى أن الخوف من نقص المياه أمر مبالغ فيه.  - 37

38 -  

يجب زيادة عدد المصانع بالقرب من السواحل 
  حتى نوفر كلفة تصدير المواد بالخارج.

          

 
  



 
 

 احملور الثبلج
التلوث البيئي
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طرابلس ومدى تأثيرىا في مستوى التلوث في نطاق جامعة المستخدمة وسائل المواصالت 
 ةليبيالدولة الالبيئي في 

  رجب عبداهلل حكومة  ،محـمد فـريد القبالوي ،سراج مراد القنوني

 r.hokoma@uot.edu.ly. يابلي -شعبة اؽبندسة الصناعية، كلية اؽبندسة، جامعة طرابلس 
 

 

 الملخص
 ن وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل طبلب جامعة طرابلسالصادرة ماؼبؤثرات السلبية تستعرض ىذه الدراسة مشكلة     

بالعاصمة الليبية، حيث سبثلت اؼبشاكل والسلبيات الٍب ًب الَبكيز عليها ُب مستوى التلوث البيئي الناتج عن الكمية الكبّبة من 
مصدرىا وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل طلبة والٍب ثات الناذبة على شكل غازات سامة ومضرة باإلنساف وبالبيئة، اؼبلو 

اعتمدت ىذه الدراسة على عملية اؼبسح اؼبيداين لعينة عشوائية من طبلب اعبامعة،  وطالبات كافة كليات جامعة طرابلس.
على ربديد أداة اؼبسح اؼبيداين صيصا ؽبذا الغرض، ًب الَبكيز خبلؿ عملية تصميم استخدمت فيها استمارة استبياف ًب تصميمها خ

نوعية وسيلة اؼبواصبلت اؼبستخدمة وعمرىا بالسنوات، ذلك ألجل معرفة وربديد كمية انبعاث الغازات السامة الصادرة على ىيئة 
 عوادـ من تلك السيارات.

% من 70يبكن اعتبارىا على درجة كبّبة من األنبية، سبثل أنبها ُب أف حوارل ربليل النتائج أشار إذل معلومات ومؤشرات     
% من ىذه السيارات 40طبلب اعبامعة يستخدموف السيارات اػباصة ُب تنقبلهتم من وإذل اغبـر اعبامعي بشكل شبو يومي، 

 ،تخداـ سيارات النقل العاـ اػباصة% من الطبلب يتنقلوف باس20ذباوز عمرىا اػبمسة سنوات. إضافة إذل ذلك وجد أف حوارل 
اػبمسة سنوات أيضا. عليو أشارت الدراسة بكل وضوح إذل أمر ُب غاية اػبطورة، وىو أف كمية عمرىا % ذباوز 90منها حوارل 
ا ة الناذبة من عوادـ وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل طلبة وطالبات جامعة طرابلس يشكل نسبة ال يستهاف هبملوثات البيئ

ىذه الدراسة، واعتمادا على النتائج اؼبتحصل عليها، اقَبحت بدائل أخرى  ُب مستوى اؼبلوثات الصادرة من رقعة األرض الليبية.
لوسائل مواصبلت ليست مستخدمة وال متاحة ُب الفَبة اغبالية، من شأف توفّبىا واستخدامها أف يساىم وبشكل كبّب ُب إهباد 

واء ُب األراضي الليبية، والعمل على خفض مستوى انبعاث الغازات السامة الصادرة من استخداـ حلوؿ فعالة ؼبشكلة تلوث اؽب
وسائل مواصبلت النقل الطبليب بشكل خاص، وشبكة اؼبواصبلت اؼبستخدمة من كافة شرائح اجملتمع بشكل عاـ، إذل حد يبكن 

 اعتباره من األنبية ألف يؤخذ األمر بكامل اعبدية.

 ائل اؼبواصبلت، استمارة استبياف.وسالتلوث البيئي، جامعة طرابلس،  ية:داللالكلمات ال
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   المقدمة. 1

عندما يتجوؿ اإلنساف ُب العاصمة الليبية سيدرؾ بديهيًا أنو شبة شيء ما وبتاج للتوقف عنده، حيث االختبلؼ الكبّب عما     
لتنقل من مكاف إذل آخر داخل العاصمة بالرغم من أف مدينة يدركو خبلؿ ذبوالو ُب أغلب عواصم العادل. يتمثل ذلك ُب صعوبة ا
تعداد السكاف. سبب ذلك قد يرجع إذل القصور ُب زبطيط بطرابلس ال تعترب من العواصم الكبّبة، ال من حيث اؼبساحة وال 

لسوء التنظيم اؼبروري وعدـ وعي اؼبدينة عمرانيا، إضافة إذل انتشار اؼبباين العشوائية خاصًة ُب ضواحي اؼبدينة، أو قد يكوف نتيجة 
واحَباـ اؼبواطن لئلشارات اؼبرورية. أو قد يكوف من أىم أسباب ذلك عدـ توفر وسائل مواصبلت مناسبة لكافة األغراض، حيث 
يعتمد اؼبواطن وبشكل كبّب علي استخداـ سيارتو اػباصة لعدـ وجود وسيلة أخري تؤدي الغرض اؼبطلوب بالشكل البلئق والعملي 

 .(2015القنوين  )
كل ذلك يؤثر سلبيا على كافة مستخدمي الطرقات وخاصة مع ازدياد التعداد السكاين باؼبدينة، وما يستخدمونو من مركبات     

آلية ذباوز عددىا اؼبليوف ونصف اؼبليوف مركبة آلية مسجلة ُب مدينة طرابلس لوحدىا، األمر الذي يبدو أنو سيكوف أكثر تعقيداً 
لزمن. ينتج عن ذلك االزدحاـ اؼبروري الذي هبعل ما يبكن أف ينجز ُب وقت قصّب نسبيًا يستغرؽ أضعافا من الوقت. مع مرور ا

ية ىذا اؼبؤشر يبدو على درجة من اػبطورة دبكاف فبا هبعل إدراكو ذا أنبية لكافة اؼبهتمْب بأمور البيئة والتلوث البيئي ُب الدولة الليب
 .(2015 ، اعبامعةالتوثيق)

تلوث اؽبواء يعُب وجود غازات غّب مرغوبة ُب اؽبواء اعبوي، ومن أىم مسببات ذلك وسائل اؼبواصبلت الٍب عادة ما تعترب     
. لذلك سيكوف اؽبدؼ الرئيسي ؽبذه الدراسة ىو (2010 ؾبلة البيئة العربية للتلوث)لوثات اؼباؼبسببات الرئيسية ؽبذا النوع من 

الضرر واآلثار السلبية الناذبة عن االستخداـ اؼبفرط للمركبات اآللية، بل ؿباولة إيقافو إف أمكن ذلك. ؿباولة اغبد من أثار ىذا 
سيتم ُب ىذه  الدراسة تناوؿ الواقع اغبارل لوسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل القطاع الطبليب ُب مدينة طرابلس بغرض معرفة  

ئل اؼبستخدمة استنادا على معرفة ودراسة خط السّب اؼبستخدـ ومستوى معدالت كمية الغازات السامة اؼبنبعثة من كافة الوسا
انبعاث الغازات اؼبلوثة، ومن ٍب ؿباولة وضع اقَباح يشمل بعض اغبلوؿ ولو بشكل جزئي. حيث تعترب دراسة مشكلة اؼبواصبلت 

من اؼبؤثرات السلبية. وعلى ىذا األساس يبكن واسعة اعبوانب فاؼبشاكل عدة ولكن عندما يتم ربديد مشاكل بعينها يبكن التقليل 
 إبراز أىداؼ ىذه الدراسة ملخصة ُب النقاط التالية:

 .التعرؼ على كمية اؼبلوثات اؼبنبعثة من وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل طلبة جامعة طرابلس 
  اؼبواصبلت.اقَباح وسائل مواصبلت بديلة من شأهنا اغبد من كمية اؼبلوثات اؼبنبعثة من وسائل 
 .ؿباولة نشر ثقافة اغبفاظ علي البيئة بْب كافة شرائح اجملتمع 

 نظام المواصالت المستخدم في مدينة طرابلس .2
مدينة طرابلس ىي اؼبكاف الذي توجد بو كليات اعبامعة ؿبور ىذه الدراسة، وىي إحدى أقدـ وأىم العواصم العاؼبية من     

اؼبدينة ال تتوفر فيها أية شركة حافبلت تتبع الدولة، ولكن الدولة مكنت اؼبواطنْب من استخداـ . (2015)القنوين  الناحية التارىبية
 وسيلة مواصبلت استجلبها اؼبواطنوف علي حساهبم اػباص وازبذوىا كوسيلة مواصبلت عامو أعطيت تراخيص مزاولة مهنة
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(Hokoma 2004)دعي بالػ. اغبافبلت الٍب تستخدـ بشكل كبّب ُب مدينة طرابلس تIVECO   وىو اسم الشركة اؼبصنعة
ؽبذا النوع من اغبافبلت، حيث اتضح من خبلؿ متابعة أدائها وتتبع مسارات عبورىا ُب شوارع اؼبدينة، أهنا تتميز بصغّب حجمها 

ب عمليات الصيانة وأهنا قديبة الطراز فبا هبعلها تتطل هبا، وسهولة حركتها، ولكن يعاب عليها أهنا مسببة لتلوث البيئة احمليطة
القدًن منها واغبديث، وتعد الوسيلة  كل أنواعهااؼبتكررة. يستعمل أيضا بشكل أساسي ُب التنقل ُب اؼبدينة السيارات اػباصة ب

األكثر استخداما ُب كافة أرجاء اؼبدينة وىي مناسبة ومتاحة ألغلب شرائح اجملتمع. لكنها ُب اؼبقابل تسبب اختناقات مرورية 
 (.(Hokoma 2004بيئة نظرا لكثرة األعداد اؼبستخدمة منها ُب اؼبدينة وتلوت لل

 تجميع البيانات .3
لرظبي ىو حـر جامعة طرابلس حيت لوحظ ُب مدينة طرابلس أف أكرب ذبمع يومي للبشر وبصفة مستمرة ُب أوقات الدواـ ا    
ىيئة التدريس والعاملْب دبختلف إدارات إضافة إذل أعضاء  (.2015)إرباد الطلبة  طالب وطلبة 75,000م أكَب من ضي

وأقساـ اعبامعة. عملية ذبميع البيانات البلزمة إلجراء ىذه الدراسة سبت عن طريق استمارة استبياف ًب تصميمها خصيصا ؽبذا 
مع الَبكيز  الغرض ًب فيها طرح ؾبموعة من األسئلة من شأهنا التمكْب من التعرؼ على الوضع اغبارل لنظاـ اؼبواصبلت اؼبستخدـ،

 بشكل ؿبدد على النقاط التالية:
 وبالعكس معرفة الزمن اؼبستغرؽ للوصوؿ من ؿبل إقامة الطالب إرل اعبامعة. 
 .معرفة نوع وسيلة اؼبواصبلت اؼبستخدمة للوصوؿ للجامعة 
 .ربديد العمر الزمِب  لوسيلة اؼبواصبلت اؼبستخدمة للوصوؿ للجامعة 
  السكن  إذل اعبامعة والرجوع منها.اؼبسافة البلزمة للوصوؿ من ؿبل 

% من االستمارات الٍب 95ًب استبلـ حوارل دبساعدة ارباد الطلبة بكلية اؽبندسة، حيث ًب توزيع واستبلـ استمارة االستبياف     
 أو غّب كاملة. وزعت وىي نسبة مرضية جداً مع مراعاة إقصاء النماذج  الغّب معبئة أو اؼبعبأة تعبئو غّب منطقيو

 لتحليل ومناقشة النتائجا .4
% من اؼبشاركْب ُب ىذه الدراسة غّب راضيْب علي نظاـ اؼبواصبلت 96بداية التحليل أوضحت بشكل جلي أف حوارل     

% علي اعتقاد بأف وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة ُب اؼبدينة ىي اؼبسبب الرئيسي للتلوث البيئي  92اغبارل باؼبدينة، منهم حوارل 
بلس. وىذا دليل واضح على أف مشكلة التلوث ُب اؼبدينة مشكلة واضحة وظاىرة ألغلب اؼبشاركْب ُب ىذه ُب مدينة طرا
أف مستخدمي السيارات اػباصة كبّب جدًا مقارنة دبستخدمي باقي وسائل اؼبواصبلت  البيانات كما أوضحتالدراسة.  

 .1اؼبستخدمة من قبل زمبلئهم ُب اعبامعة، وكما ىو موضح بالشكل رقم 
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 ( يوضح النسبة اؼبئوية ؼبختلف وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة ُب نطاؽ جامعة طرابلس1شكل )

أشارت النتائج بشكل جلي وواضح إذل أف أغلبية وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من طراز قدًن فبا يؤثر سلبًا على البيئة ويزيد     
( يوضح 1اعبدوؿ رقم ) تم التحقق منو بإجراء التحليبلت ذات العبلقة.من معدالت انبعاث الغازات اؼبلوثة للهواء وىذا ما سي

بشكل مفصل وواضح أف االختناقات اؼبرورية سببها الرئيسي االستخداـ اؼبفرط للسيارات اػباصة والذي وجد فيو أف حوارل 
ماكن تلقي العلـو واؼبعرفة % من طبلب اعبامعة ىم من مستخدمي السيارات اػباصة ُب تنقبلهتم من ؿببلت سكناىم إذل أ72

 باعبامعة.

 (  يوضح بيانات وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة1جدوؿ )

 النسبة نوع وسيلة المواصالت

 عمر وسيلة المواصالت المستخدمة

 سنوات 10أكتر من  سنوات 5أكتر من  سنوات 5أقل من 

 النسبة النسبة النسبة
 %10 %30 60% 72% السيارة الخاصة

TAXI %06 %16 %28 %56 

IVECO 57% 37% %6 17% ركاب 

 Mazda36% 55% 9% 03% ركاب 

 ----- ------ ------ 02% أخرى
 

مع اإلشارة إذل أف عدد الطالبات اؼبستخدمات للسيارات اػباصة أكرب من عدد الطبلب اؼبستخدمْب لنفس وسيلة اؼبواصبلت     
من وإذل اعبامعة فبا يؤدي إذل إرىاؽ مواطن أخر  ندبرافقتهلبات يقـو ذويهم (، حيث أنو من اؼبعروؼ أف أغلب الطا2)اعبدوؿ 

وتأخره عن العمل، أما بالنسبة ؼبستخدمي سيارات األجرة اػباصة فكلهم من الطلبة وذلك ػبصوصية اؼبدينة ووضع مواطنيها 
 الديِب واالجتماعي والعرؼ السائد ُب اجملتمع اللييب اؼبسلم.  
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 اعبنسْب وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة ونسبة كل من( يوضح 2جدوؿ ) 

 

 
كيلومَب، يستغرؽ ذلك   9أف متوسط اؼبسافة اؼبقطوعة من قبل كل طالب ىي حوارل  تائج االستطبلع أوضحت أيضا إذلن    

دقيقة.  63دقيقة تقريباً، بينما يستغرؽ الطالب للرجوع من اعبامعة ولقطع نفس اؼبسافة حوارل  41قدومًا للجامعة ما متوسطو 
دقيقة ُب كل رحلة من بيتو إذل  52منها ىو يتضح أف متوسط الزمن الذي يستغرقو الطالب للوصوؿ للجامعة وللرجوع  بذلك

أما فيما ىبص حساب معدالت انبعاث الغازات اؼبلوثة الناذبة من عوادـ وسائل اؼبواصبلت اؼبستعملة من قبل  الكلية ذىابا وإيابا.
 مدينة طرابلسطبلب اعبامعة فقد ًب االعتماد على مصادر عاؼبية ًب استخدامها كمرجع يبكن إسقاطو على الوضع السائد ُب 

 .3(. كما ىي موضحة باعبدوؿ رقم 2015)شركة مليثا 
 

 يوضح معدالت االنبعاث من ـبتلف أنواع السيارات (3جدول )

 نسبة االستخدام من نوع وسيلة المواصالت المستخدمة
 قبل الطلبة %

نسبة االستخدام من    
 قبل الطالبات %

 %65 %35 السيارة الخاصة

TAXI 100% - 

IVECO ركاب   61% 39% 

Mazda ركاب   81% 19% 

 نوع وسيلة المواصالت
 وسيلة المواصالت المستخدمة ومعدالت انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون منها

سنوات 5أقل من  سنوات 5أكتر من   10أكتر من   سنوات   
لسيارة الخاصةا  g/km 75 g/km 100 g/km 140 

TAXI g/km 75 g/km 100 g/km 140 
IVECO ركاب    g/km 125 g/km 175 g/km 200 
Mazda    ركاب  g/km 90 g/km 105 g/km 165 

 g/km 60 g/km 90 g/km 130 الحافالت
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ًب حساب معدالت االنبعاث الصادر عن وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل طبلب جامعة طرابلس استنادا إذل  وومن    
ؿبيط اغبـر اعبامعي ؿبل  لغازات اؼبنبعثة من عوادـ السيارات اؼبستخدمة ُب( يوضح كمية ا4نوعيتها وتاريخ صنعها. اعبدوؿ رقم )

 الدراسة
من قبل طبلب جامعة طرابلس يتوجب معرفة  وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمةوؼبعرفة معدالت االنبعاث الصادرة عن كامل     

إرل ذلك من خبلؿ البيانات الٍب ًب أعداد وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل الطبلب بالكامل، حيث يبكن الوصوؿ 
استنتاجها واغبصوؿ عليها من ربليل البيانات السابقة، وعلى أساس أف العدد اإلصبارل ألعداد الطلبة باعبامعة ككل ىو حوارل 

 طالب وطالبة وفقا إلحصائية قسم التوثيق واؼبعلومات باعبامعة.  75000

 

 تلف أنواع وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمةيوضح معدالت انبعاث العوادـ من ـب (4جدول )

بناءا على ذلك ًب استخداـ النسب اؼبئوية ألعداد الطلبة والطالبات اؼبستخدمْب ؼبختلف أنواع وسائل اؼبواصبلت )جدوؿ رقم     
الواردة  (. وباستخداـ اؼبعلومات4(، وعليو ًب إسقاط ذلك على إصبارل عدد الطبلب باعبامعة، كما ىو موضح باعبدوؿ رقم )1

باعبداوؿ السابقة ًب حساب معدالت انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربوف الناتج من عوادـ وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل 
 طلبة جامعة طرابلس.

وبناءا على البيانات الواردة بكافة اعبداوؿ السابقة، وكافة البيات ذات العبلقة بتحليل النتائج اؼبتحصل عليها من ىذه     
 لدراسة، فإنو يبكن إبراز النقاط التالية:ا

  سػػواء قػدوما إذل اعبامعػػة أو خػػبلؿ  كيلػػومَب ُب كػػل رحلػة  9متوسػط عػػدد الكيلػومَبات  الػػٍب يقطعهػػا الطالػب ىػػو حػوارل
 .الرجوع منها

 عدد المستخدمين نوع الوسيلة
 ت انبعاثهامعدال× عدد مستخدمي الوسيلة من ىذا العمر 

 سنوات 10أكتر من  سنوات 5أكتر من  سنوات 5أقل من 

 kg/km 2,426.6 kg/km 1,617.7 kg/km 754.95 53,925 السيارة الخاصة

TAXI 4,200 أجرة kg/km 50.4 kg/km 117.6 kg/km 329.28 

IVECO (16 )13,050 راكب kg/km 5.19 kg/km 53.66 kg/km 93.14 

 Mazda(12 )1,800 راكب kg/km 1.21 kg/km 8.58 kg/km 8.98 

  kg/km2,483    kg/km 1798        kg/km1186   72,975 اإلجمالي
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  يػػة حسػػب % مػػن األعػػداد الكليػػة اؼبسػػجلة بػػالقوائم الرظب25أعػػداد الطلبػػة القػػادمْب يوميػػاً إذل اغبػػـر اعبػػامعي ىػػو حػػوارل
 بيانات ارباد الطلبة جبامعة طرابلس.

  عػػػدد اؼبػػػرات  2× كيلػػػومَب   9معػػػدؿ اؼبسػػػافة اؼبقطوعػػػة بػػػْب ؿبػػػل سػػػكن الطػػػبلب مػػػن ـبتلػػػف أحيػػػاء اؼبدينػػػة إذل اعبامعػػػة
 كيلومَب.   900يساوي  0.25 ×يـو دراسة ُب الشهر  25× أشهر دراسة سنوياً  8× اؼبقطوعة ُب اليـو 

 يساوي سنوات  10واألقل من سنوات  5وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة والٍب عمرىا أقل من  معدؿ انبعاث الغازات من 
 طن سنويا. 2234.7

  سنويا. طن 1618.2سنوات يساوي  5معدؿ انبعاث الغازات من وسائل اؼبواصبلت الٍب عمرىا أكَب من 
  سنويا. طن 1067.4وي سنوات يسا 10معدؿ انبعاث الغازات من وسائل اؼبواصبلت الٍب عمرىا أكَب من 
  وبذلك يكوف حجم إصبارل االنبعاث من عوادـ ـبتلف وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل طلبة جامعة طرابلس

 طن سنويا.  4920.3  يساوي 
كل أي أف نظاـ اؼبواصبلت اؼبستخدـ حاليا من قبل طبلب وطالبات أكرب جامعة ُب الدولة الليبية واؼبتجو ذىابا وإيابا وبش    

من كامل ربوع  الصادر% من إصبارل حجم التلوث  8.3يومي من مناطق ـبتلفة تقع كلها ُب نطاؽ مدينة طرابلس يساىم حبوارل 
أف إذل الدولة الليبية، ذلك استنادا ؼبنشورات األمم اؼبتحدة اػباصة بالتلوث ُب كافة دوؿ العادل، حيث أشارت تلك اؼبنشورات 

معدالت االنبعاث وفق مهتمْب دبعدالت االنبعاث الصادرة عن وسائل اؼبواصبلت ) ن سنوياط 59035ليبيا تنتج حوارل  
 (. 2http://www.carpages.co.uk/co/باؼبملكة اؼبتحدة، متاح من الرابط:

لوحدىا وأدخلت ُب التصنيف العاؼبي من ناحية  لة مستقلةدو فلو اقَبضنا جدال أف جامعة طرابلس ونظاـ مواصبلهتا يشكبلف     
دولة حوؿ العادل. حيث أف  155من أصل ما يقارب  عالمياً  119حجم اؼبسانبة ُب التلوث العاؼبي، لتم تصنيفها ُب اؼبرتبة 

وحدىا يتساوي مع حجم معدؿ االنبعاث الصادر من عوادـ وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل طلبة وطالبات جامعة طرابلس 
طن سنويا. لعل ىذه اؼبؤشرات تقودنا بكل  5,075بإنتاج  119، اؼبصنفة ربت رقم البارغوايمعدؿ االنبعاث الصادر من دولة 

وضوح غبقيقة نظاـ اؼبواصبلت اؼبستخدـ باؼبدينة، وتدعم رأي اؼبواطن من ناحية استيائو وعدـ رضاه علي مستوى وسائل 
 اؼبدينة حالياً، وذلك وفقا ؼبا ًب التوصل إليو مسبقا خبلؿ طيات ىذه الدراسة اؼبهمة.اؼبواصبلت اؼبستخدـ ُب 

 المقترحات البديلة لحل مشكلة المواصالت في المدينة: .5
قد تكوف مدينة طرابلس ال ربتوي ذلك الكم الكبّب من اؼبصانع،  ولكنها تعترب مدينة حيوية جداً فبا يعِب أف هبا حركة وتنقل     

، وبالتارل ىذا يعُب اغباجة إذل تصحيح مسار قطاع اؼبواصبلت وما وبتاجو من تعديل ػبطوط السّب، إضافة إلدخاؿ وسيلة مستمر
مواصبلت جديدة، اقتصادية للطاقة، صديقة للبيئة، سريعة الوصوؿ، ؽبا ؿبطات مستقلة ال يبكن عرقلتها بسهولة، منتظمة اغبركة 

 ائل اؼبوجودة حاليا باؼبدينة.مع إمكانية تصحيح مستوي أداء الوس
أف حل اؼبشكلة هبب  إذل  كانت وإذل وقت قريب بعيدة عن اغبسباف، أصبح اإلدراؾ  ،اآلف وبعد ما اتضح من نتائج  مبهرة    

ؼبقارنة أف يتم فيو الَبكيز على اغبفاظ علي البيئة وؿباولة إهباد مناخ خارل من الغازات الضارة بصحة اإلنساف. عليو وبعد البحث وا

http://www.carpages.co.uk/co2/
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فيما بْب وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة داخل اؼبدف، وجد أف نظاـ اؼبواصبلت دبدينة طرابلس غّب مكتمل وينقصو الكثّب من 
أف ىنالك عدة وسائل مواصبلت تستخدـ داخل اؼبدف دبختلف دوؿ العادل غّب موجودة دبدينة طرابلس، وأنبها حيث التحديث، 

، وبناءا على ذلك ًب دراسة الوضع اغبارل فيما لو ًب إضافة ىذه الوسائل للمدينة )ولو بشكل اغبافبلت وقطار اؼبدف )اؼبَبو(
 جزئي( وما مقدار التغيّب الذي فبكن أف وبدث على مقدار التلوث البيئي الصادر عن وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة حاليا.

جداً ُب أغلب مدف العادل، وىي غّب موجودة دبدينة طػرابلس، وكمػا اغبافبلت العامة تعترب من وسائل اؼبواصبلت اؼبعروفة واؼبتداولة 
إتضػح جليػا مػػن نتػائج ىػذه الدراسػػة أف وضػع اؼبواصػبلت دبدينػػة طػرابلس يعػاين مػػن عػدة مشػاكل أنبهػػا معػدالت االنبعػاث العاليػػة 

األمػػر الػػذي يشػػّب لعػػدـ وجػػود  اسػػتخداـ السػػيارات اػباصػػة.علػػى مقارنػػة بالتعػػداد السػػكاين للمدينػػة وذلػػك ؼبواظبػػة أغلػػب السػػكاف 
وسػيلة مواصػبلت عامػة الئقػة ومناسػبة. فػػإذا مػا ًب اسػتخداـ اغبػافبلت كبػديل السػػتخداـ السػيارات اػباصػة ُب تنقػل الطػبلب فػػإف 

 حجم التلوث البيئي سينخفض بشكل ملحوظ، وستكوف نتائجو ؿبل اىتماـ. ذلك يبكن الوصوؿ إليو وفقا للعبلقة التالية: 
معدؿ االنبعاث الصادر عن عوادـ اغبافبلت × متوسط عدد الكيلومَبات اؼبقطوعة ُب السنة من وإذل اعبامعة × بلت ]عدد اغباف

 الٍب عمرىا أقل من طبس سنوات[، فسيكوف حجم التلوث كالتارل: 
سبة تواجد الطبلب ، ون4باألخذ ُب االعتبار إصبارل عدد الطلبة اؼبستخدمْب لوسائل اؼبواصبلت ُب اعبامعة )جدوؿ رقم     

اؼبتواجدين بشكل يومي ُب حـر اعبامعة، إضافة إذل ضبولة كل حافلة من اغبجم الكبّب من الركاب، يكوف العدد اؼبناسب 
 حافلة من اغبجم الكبّب.  375لبلستخداـ من اغبافبلت ىو حوارل 

كيلو جراـ من ثاين   20250 يساويلومَب جراـ ثاين أكسيد الكربوف لكل كي 60× كيلومَب ُب السنة   900× حافلة  375    
أكسيد الكربوف سنويا. فلو أف صبيع الطلبة توفرت ؽبم اغبافبلت ُب التنقل من وإذل اعبامعة بداًل من استخدامهم لباقي وسائل 

ا تصل إذل اؼبواصبلت اغبالية، فإنو سوؼ تنخفض نسبة انبعاث الغازات السامة الصادرة ُب نطاؽ جامعة طرابلس بنسبة كبّبة جد
( يوضح مستوى انبعاث اؼبلوثات باستخداـ وسائل اؼبواصبلت اغبالية 2% فبن ما ىو عليو الوضع اغبارل. الشكل رقم )99

 مقارنة دبا سيكوف عليو الوضع إذا ما ًب اعتماد الوضع اؼبقَبح. 
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 ية واؼبقَبحةالصادرة من استخداـ وسائل اؼبواصبلت اغبال مستوى انبعاث اؼبلوثات( يوضح 2)ل شك

 االستنتاجات: .6
 استنادا إذل ما ًب اغبصوؿ عليو من نتائج يبكن استخبلص النقاط التالية:    

  أشػارت نتػائج الدراسػة إذل أف أكثػر مػن ثلثػي طػبلب جامعػة طػرابلس يسػتخدموف السػيارات اػباصػة ُب التنقػل فيمػا بػػْب
 ؿبل سكناىم واعبامعة.

 يعػادؿ مقػدار االنبعػاث بدولػة جامعة طػرابلس واصبلت اؼبستخدمة من قبل طبلب  مقدار الغازات اؼبنبعثة من وسائل اؼب
 البارغواي.

  استخداـ اغبافبلت كوسيلة مواصبلت بديلة لنقل الطبلب بدال من استخداـ وسائل اؼبواصبلت اغبالية سينتج عنو
 %.99بنسبة البفاض ُب مستوى انبعاث الغازات السامة اؼبلوثة للهواء ُب نطاؽ اغبـر اعبامعي 

  ُب حالة اعتماد نظاـ النقل الطبليب باغبافبلت كبديل عن الوضع اغبارل، سينتقل التصنيف العاؼبي للدولة الليبية من
 عاؼبيا.  59دولة األوذل اؼبسببة ُب التلوث البيئي العاؼبي، ليصبح ُب اؼبستوى  54مستوى 

 التوصيات: .7
اؼبستخدـ من قبل طلبة جامعة طرابلس، وصوال إذل تقييم الوضع اغبارل، يبكن  بعد استعراض ودراسة مشكلة نظاـ اؼبواصبلت    

 سرد النقاط التالية ُب صورة توصيات يبكن أف تكوف أساسا للتحسْب والرقي دبستوى نظاـ اؼبواصبلت ؿبل الدراسة:
 فبػا يسػاىم بشػكل كبػّب ُب إدراج نظاـ التنقل باغبافبلت حبيث يغطى نسبة كبّبة من مستخدمي وسائل اؼبواصبلت األخرى ،

 التقليل إذل حد كبّب ُب البفاض مستوى التلوث البيئي الصادر من عوادـ وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة.
  إنشػػاء مواقػػف وؿبطػػات خاصػػة تتناسػػب مػػع كافػػة وسػػائل اؼبواصػػبلت اؼبختلفػػة، وبأبعػػاد قياسػػية مناسػػبة بكافػػة منػػاطق وأرجػػاء

 داد وسائل اؼبواصبلت اؼبستخدمة.اؼبدينة اعبامعية ودبا يتناسب وأع
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  العمل على نشر ثقافة جديدة دبا يساىم ُب الرقي دبستوى اؼبواطن عن طريق التوعية والتعريػف دبقػدار ومسػتوى التلػوث الػذي
ينتج عن استخداـ وسائل اؼبواصػبلت اؼبسػتخدمة ُب الوضػع الػراىن، وجعلهػم علػى درايػة تامػة بكافػة اؼبخػاطر واآلثػار السػلبية 

  قد يسببها التلوث البيئي على الصحة والسبلمة لكافة اؼبواطنْب.الٍب

 المراجع:
 .شؤوف الطلبة 2015 ارباد طلبة جامعة طرابلس، 

 . جامعة طرابلس  2015 لتوثيق واؼبعلومات،ا إدارة
لناذبة عن وسائل رؤية ىندسية لواقع اؼبؤثرات السلبية ا"  2015 سراج القنوين & ؿبػمد القببلوي & رجب عبداهلل حكومة،

، العلـو اإلنسانية والتطبيقية، ورقة حبثية مقبولة للنشر دبجلة "اؼبواصبلت اؼبستخدمة من قبل طبلب جامعة طػػػػػػرابػػػلػػس
 .ألظبرية اإلسبلمية، زليًب، ليبيااعبامعة ا

 . دارة الشركة بذات العماد، طرابلس، إ 2015 شركة مليتا للنفط والغاز،
 .معة الدوؿ العربية، العدد الرابعجا، 2010 عربية للتلوث،ؾبلة البيئة ال

 معدالت االنبعاث وفق مهتمْب دبعدالت االنبعاث الصادرة عن وسائل اؼبواصبلت باؼبملكة اؼبتحدة، متاح من الرابط:
/2http://www.carpages.co.uk/co 

 

Hokoma Rajab & Bindra, "Challenges & Opportunities of Automobile Pollution Control 

in Developing Countries", Proceedings of the International Conference on 

Industrial and Commercial Use of Energy Conference 2004, Western Cape, South 

Africa, 2004. 

Hokoma Rajab & Bindra, "Challenges & Opportunities of Automobile Pollution Control 

in Developing Countries", Proceedings of the International Conference on World 

Renewable Energy Congress VIII (WREC VIII), Denver, Colorado, USA, 2004. 

http://www.carpages.co.uk/co2/
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في ىواء نبعاثات الغازية والجسيمية لمجمع الحديد والصلب بمصراتو ومعدالت انتشارىا اال
 .المدينة

 3 ، محمد محمد الصل2، مختار سالم االطرش1علي يوسف عكاشة 
1)

 قسم علـو البيئة، كلية اؼبوارد البحرية، اعبامعة االظبرية االسبلمية 
2)

، جامعة اؼبرقب   قسم علـو البيئة، كلية العلـو
3)

 ولية التقنية الطبية، مصراتك 

 الملخص:
سبت ىذه الدراسة بإجراء قياسات عملية على تراكيز الغازات اؼبشار اليها مباشرة ُب مداخن اؼبصانع اؼبذكورة ٍب ؿباكاة عملية 

و برنامج انتشار ىذه اؼبلوثات ُب البيئة باستخداـ احد الربامج اغباسوبية اؼبتخصصة ُب ؿباكاة عملية انتشار اؼبلوثات وى
DISPAR  وذلك ربت تأثّب الظروؼ اؼبناخية السائدة ُب حالة كوف الرياح هتب باذباه اؼبدينة، بعد اف قسمت منطقة الدراسة

بوروية، الدافنية، جنوب اؼبصادر، الغّباف، السكت، أمواقع ىي قصر اضبد، وسط اؼبدينة، زاوية احملجوب،  10وفقا ؼبوقعها اذل 
 .2والسكت  1السكت 

النتائج اؼبتحصل عليها أف كل اؼبصادر الٍب سبت دراستها انتجت ىذه اؼبلوثات مع فارؽ ُب الَبكيز باختبلؼ اؼبصادر  هرتأظ
اكرب اؼبصادر إنتاجًا ألكاسيد النيَبوجْب كانت ومواصفاهتا وظروفها التشغيلية وكذلك نوعية الوقود اؼبستخدـ حيث وجد اف 

(، وأكرب اؼبصادر 3ملجم/ـ 203قل اؼبصادر إنتاج ؽبذه اؼبلوثات ىي مصنعي الصلب ) (، وأف أ3ملجم/ـ 660مصانع اعبّب )
(، وإف اقل 3ملجم/ـ 352إنتاج لغاز ثاين أكسيد الكربيت ىي ؿبطة توليد الكهرباء التابعة للشركة الليبية للحديد والصلب )

(، كما كاف مصنعي الصلب أكثر اؼبصادر إنتاج 3ملجم/ـ 4) اؼبصادر إنتاج ؽبذا الغاز ىي مصانع الدرفلة اؼبسطحة وؿبطة التحلية
 (.3ملجم/ـ 0.95(، واقل اؼبصادر إنتاج ؽبذا النوع من اؼبلوثات ىي ؿبطة التحلية ) 3ملجم /ـ 227.3للجسيميات بَبكيز )

لى تراكيز ؽبذه اؼبلوثات ُب وجود تراكيز عالية ؽبذه اؼبلوثات ُب اؼبدينة وكانت أعاحتماؿ كما تنب من نتائج عملية ؿباكاة االنتشار 
 104.8و  3ميكروجراـ /ـ 366.2( و  3ميكروجراـ /ـ 1079.8منطقة وسط اؼبدينة حيث كانت تتعرض لَباكيز ) 

 على التوارل. واعبسيماتمن أكاسيد النيَبوجْب و غاز ثاين أكسيد الكربيت  3ميكروجراـ /ـ
 

 المقـــــــدمة 
الوقود بنوعيو الثقيل واػبفيف  احَباؽالناذبة عن عملية  االنبعاثاتادل إذل أف تشّب معظم األحباث العلمية حوؿ الع

والغاز الطبيعي وحرؽ بعض اػبامات ) كمواد أولية ( تتسبب ُب تأثّبات سلبية على الصحة العامة و تؤدي إذل تدين مستوى البيئة 
باؼبعايّب القياسية، ويرجع السبب ُب اإلصابة بالعديد من  ُب اؼبواصفات مقارنة واختبلؿاحمليطة وربدث خلل ُب األنظمة البيئية 

الَبكيب الكيميائي للملوثات اؼبنبعثة من األمراض مثل أمراض اعبهاز التنفسي والسرطاف واغبساسية وبعض حاالت الوفاة إذل 
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% من حاالت الوفيات ُب 3يقارب من  فوفقاً لربنامج اؽبندسة والعلـو البيئية بكلية الصحة العامة جبامعة ىارفارد فإف مااؼبداخن، 
 (.USEPA, 2008)الواليات اؼبتحدة يبكن أف يرجع سببها إذل تلوث اؽبواء 

تعتمد التأثّبات السمية للملوثات الصناعية على الَبكيب الكيماوي ؽبا وكذلك تركيزاهتا ُب اؽبواء اعبوي والذي بدوره  
ذه الصناعات والعمليات الصناعية واؼبراحل الٍب سبر هبا وكمية ونوعية الوقود يعتمد ُب األساس على طبيعة اؼبواد الداخلة ُب ى

وأقطارىا وكذلك الطاقة اإلنتاجية ؽبذه  وارتفاعهااؼبستخدـ والظروؼ التشغيلية كدرجة االحَباؽ وكمية اؽبواء الزائد وعدد اؼبداخن 
تكوف معدالت االنتشار ؽبذه اؼبلوثات ودرجة تركيزىا  الوحدات وعدد ساعات التشغيل ومدى توفر اؼبصفيات من عدمها، بينما

وترسبها وسبوضعها معتمدة ُب األساس على اػبواص الفيزيائية ) قطر وحجم  انتقاؽبادبكونات اؽبواء األخرى وكيفية  واختبلطها
روؼ اؼبناخية وحالة الطقس الذي ووزف اؼبلوثات(، والذي تتحكم فيو العديد من العوامل ومن أنبها وأكثرىا تأثّباً ىي العوامل والظ

وفَبات ركودىا ودرجة اغبرارة  والرطوبة النسبية  واذباىهايسود اؼبنطقة حسب فصوؿ السنة واؼبتمثلة ُب حركة الرياح وسرعتها 
ل تركيزىا ُب ( تقـو بتصريف اؼبلوثات إذل مسافات متفاوتة وبالتارل فأهنا تقلواذباىهاإذ أف الرياح )وفقًا لسرعتها  والضغط اعبوي،

اعُبسيمية يبتد مداىا إذل  االنبعاثاتاؽبواء باؼبنطقة احمليطة دبصادر ىذه اؼبلوثات )اؼبداخن(، حيث ُتشّب بعض القراءات إذل أف 
ميل كلما ازدادت حالة عدـ االستقرار اعبوي وتتقلص بناء عليها تركيز اؼبلوثات فوؽ اؼبناطق  47 - 11مسافات تَباوح من 

ؿبدودة وتكوف  االنبعاثات انتشاراؼبصدر، أما ُب حاالت االستقرار اعبوي ودبا يعرؼ حبالة الركود تكوف ربتها عملية القريبة من 
ُعرضًة لَباكيز أعلى من اؼبلوثات فبا يزيد من آثارىا السلبية وخاصة على العاملْب ُب بيئة  االنبعاثالبيئة القريبة واحمليطة دبصدر 

 (. 2002العمل)مقيلي، 
، (SO2ها غاز ثاين أكسيد الكربيت )منمن اؼبلوثات عدد الصناعية اؼبختلفة  اؼبنشآت اؼبدف القريبة من تشر ُب ىواءين
عدًن اللوف ذو رائحة نفاذة يبكن اإلحساس بوجوده ُب اؽبواء احمليط بواسطة الشم إذا أصبحت تراكيزه ُب نطاؽ وىو غاز 
3ميكروجراـ/ـ 3,000–1,000

(Nicholas, 2002)،  وتتمثل تأثّباتSO2  الدور الوظيفي  البفاضعلى صحة اإلنساف ُب
للرئتْب وازدياد حاالت امراض اعبهاز التنفسي وحساسية العيوف واألنف واغبنجرة باإلضافة إذل الوفيات اؼببكرة. وتُعد أكاسيد 

كمرض الربو وتُعزى تلك األمراض إذل   الكربيت أكثر خطورة على كبار السن واألطفاؿ الذين يُعانوف من أمراض اعبهاز التنفسي
يذوب ثاين أكسيد ، و ,(WHO, 2005)دقائق  10فَبات زمنية تفوؽ  امتدادعلى  3ميكروجراـ/ـ 1,000تراكيز تصل إذل 

 الكربيت الػُمستنشق مع اؽبواء ُب السوائل اؼبائية اؼبتواجدة ُب اعبهاز التنفسي الُعلوي ٍب يتم امتصاصو ُب ؾبرى الدـ. 
د النيَبوجْب ىي األخرى تضر باألداء الوظيفي للجهاز التنفسي لئلنساف وعلى األخص لدى مرّضى الربو من أكاسي

من ملوثات اؽبواء الشائعة ُب اؼبناطق  NOxكما تعد اكاسيد النيَبوجْب الكبار و الصغار حٌب ُب وجود تراكيز غّب عالية.  
الصحة العاؼبية إذل أف األداء الوظيفي للجهاز التنفسي ؼبصايب الربو يتأثر وُتشّب إحدى التقارير الصادرة عن منظمة الصناعية، 

 ,WHO)( 3ميكروجراـ/ـ 560دقيقة وبَباكيز تُعد منخفضة ) 30بتواجد ثاين اكسيد النيَبوجْب ُب اؽبواء الػُمستنشق وؼبدة 

لفَبات تَباوح   NO2عرض اغبيوانات لػػػكما تُبْب الدراسات الٍب ُأجريت على اغبيوانات اف ت  (.World Bank, 1998؛ 2000
لو تأثّبات سلبية على اداء الرئتْب ووُبدث هبا تغّبات   3ميكروجراـ/ـ 1,880من عدة أسابيع إذل عدة شهور بَباكيز ُب حدود 

عاين من وؼبدة ستة أشهر تُ  NO2من  3ميكروجراـ/ـ 990قد ُوِجد أف اغبيوانات الٍب تتعرض إذل تراكيز تصل إذل ف ،كيموحيوية
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 ,USEPA, 2008; Nicholas)سبزؽ ُب جدار اغبويصبلت اؽبوائية وازدياد ُب إصابات اعبهاز التنفسي بالتهابات بكتّبية 

2002). 
عبسيمات الصلبة وخاصة الدقائق من اؼبلوثات االكثر مبلحظة ُب اؼبناطق الصناعية، واايضا عبسيمات الصلبة وتعد ا
( 2( السعاؿ وصعوبة التنفس  1قا اذل الرئتْب مسببة سلسلة من اؼبشاكل الصحية من انبها اف تدخل عمييبكن الصغّبة اغبجم 

( 7( امراض القلب 6( اضطراب ُب اداء القلب 5( ظهور التهاب حاد ُب الشعب اؽبوائية 4( الربو 3ضعف ُب وظائف الرئتْب 
ؽبواء حسب الَبكيب الكيميائي للغبار وطوؿ فَبة . و تتأثُر صحة اإلنساف بالغبار العالق با(WHO, 2005)اؼبوت اؼببكر. 

ميكروف يبكنو الوصوؿ إذل رئٍب اإلنساف  10أصغر من  جسيماتالتعرض للغبار وحجم اعبسيميات إذ أف الغبار اؼبكوف من 
شّب الدراسات العلمية الغّب ُمكتمل من بْب تلك اعُبسيميات. ىذا وتُ  االحَباؽليُلحق هبما أضراراً، وتُعد اؼبواد الناذبة من عمليات 

إذل أف ىناؾ عبلقو إحصائية بْب التعرض عبُرعات ـبتلفة من الَباكيز اعُبسيمية ومعدؿ الوفيات ومن بْب تلك الدراسات ما ُتشّب 
 ارتباط( ؽبا PM10ميكروف ) 10من اؼبلوثات اعٌبسيمية بأحجاـ أدىن من  3ميكروجراـ/ـ 18إذل أف تراكيز منخفضة ُب حدود 

. ووفق لنتائج (USEPA, 2010)عدد الوفيات. وىذا الَبكيز ىو أدىن من القيمة اغبدية للمعايّب القياسية األمريكية  بازدياد
 3ميكرو جراـ /مَب 12.5فانو توجد ـباطر متشاهبة ُب اؼبدف الٍب تسجل تراكيز اقل من  (Dockery et al., 1993دراسة )

( وتشّب النشرات اؼبتعلقة 3ميكروجراـ/مَب 15عند التعرض لَبكيزات اعلى )اي  بينما كانت ـباطر حدوث اثار صحية سيئة اعلى
بدالئل منظمة الصحة العاؼبية لنوعية اؽبواء اف خطر االصابة بالوفاة نتيجة ألمراض القلب والرئة يبكن اف تبدأ ُب الظهور عند 

 على التوارل. 2.5و 10للجسيميات 3ميكروجراـ/مَب 10و 20التعرض الطويل االمد لَباكيز 
سبثل النماذج اغباسوبية والرياضية عبودة اؽبواء عمليات النقل واالنتشار والتموضع الٍب يبكن اف ربدث ؼبلوثات اؽبواء 
ربت تأثّب الظروؼ اؼبناخية احمللية وكميات االنبعاثات من اؼبصادر اؼبختلفة، وتستخدـ مباذج ؿباكاة انتشار اؼبلوثات لتقدير 

اؼبختلفة ُب كمية اؼبلوثات اؼبوجودة ُب اؽبواء اعبوي عند اي نقطة، توقع تأثّب حجم التغيّب الذي يبكن اف وبدث  مسانبة اؼبصادر
ُب تأثّب اي مصدر لبلنبعاثات كعمليات اؼبعاعبة على جودة اؽبواء اعبوي ُب اؼبناطق اؼبتأثرة هبذا اؼبصدر، كما يبكن استخدامها 

مصدر تلوث على جودة اؽبواء اعبوي ُب اي فَبة زمنية او منطقة ُب حاؿ تعطل او غياب اجهزة لتقدير حجم التأثّب اؼبتوقع ألي 
مراقبة جودة اؽبواء. وؽبذا تعد احملاكاة اغباسوبية احد الطرؽ اؼبكملة لعمليات القياس الفعلية ُب تقدير حجم تأثّب مصادر التلوث 

 (Bosanquet, 1936)التدابّب اؼبقَبحة ُب زبفيف ىذا التأثّب.  اؼبختلفة على البيئة والصحة العامة وتوقع مدى مبلئمة
 .(Boubel et al, 1994و)

اؼبنبعثة من مصانع الشركة الليبية ت ااعبسيمغاز ثاين اكسيد الكربيت واكاسيد النيَبوجْب و هتدؼ ىذه الدراسة إلىقياس تركيز 
 تقدير ل واؼبتغّبات اؼبناخية وحالة الطقس السائدة باؼبنطقة واؼبلوثات ربت تأثّب العوام انتشاررصد معدالت و للحديد والصلب 

 تراكيزىا ُب مواقع ـبتلفة من منطقة الدراسة.
 المواد والطرق .2
 موقع الدراسة:  1. 2

الشماؿ والشرؽ وتقع على خط الطوؿ  اذباىيدينة مصراتة الٍب تطل مباشرًة على شاط  البحر من دبسبت ىذه الدراسة 
أمتار على مستوى سطح البحر، يسودىا مناخ البحر األبيض  6مشاالً، وترتفع اؼبدينة حبوارل 32.23ائرة العرض شرقًا ود 15.6
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اؼبتوسط، وهتب عليها ُب الشتاء رياح باردة تسمى )الغريب( أما ُب فصل الصيف فتهب عليها رياح حارة تسمى رياح )القبلي(،  
ُب درجات اغبرارة، أما من حيث التضاريس فأف معظم  اعتداؿتؤدي إذل  كما هتب عليها رياح شرقية لطيفة ُب فصل الصيف

أراضيها منبسطة ذبري هبا بعض الودياف ُب موسم األمطار وتوجد ُب مشاؿ اؼبدينة بعض الكثباف الرملية وُب جنوهبا الشرقي توجد 
 .2كم3637.2، وسبتد اؼبدينة على رقعة جغرافية تقدر حبوارل السباخبعض 

 جة انتشار الملوثاتمعال 2. 2
لتقػػدير انتشػػار  Air pollution dispersion modeling softwareDISPER V:4.0))اسػػتخدـ برنػػامج 

لغػرض ، و اكاسيد النيَبوجْب وثاين اكسيد الكربيت وكميات اعبسيميات ُب اؽبواء اعبوي اؼبنبعثة من مصػانع ؾبمػع اغبديػد والصػلب
تلفػػة مػػن منطقػػة الدراسػػة ًب التعامػػل مػػع خريطػػة االقمػػار الصػػناعية اؼبمثلػػة لكامػػل مدينػػة اغبصػػوؿ علػػى تراكيػػز اؼبلوثػػات ُب مواقػػع ـب

( ومنهػػا ًب إعػػداد اػبػػرائط التفصػػيلية الػػٍب 1شػػكل)((Google mapامج اػبػػرائط العاؼبيػػة نػػمصػػراتة والػػٍب ًب اغبصػػوؿ عليهػػا مػػن بر 
 ُب برنامج ؿباكاة عملية االنتشار. استخدمت

 
 امة ؼبنطقة الدراسة الٍب ًب استخدامها ُب عملية احملاكاة اغباسوبية النتشار اؼبلوثات.(: اػبريطة الع1شكل )

 البيانات المستخدمة في معالجة االنتشار 3. 2
 صادر االنبعاثات ؼبالقياسات اغبقلية   1. 3.2

ط اؼبدينة دبسافة جوية وتبعد عن وس مدينة مصراتوُب منطقة قصر أضبد شرؽ اغبديد والصلب تقع اؼبصانع التابعة لشركة 
كم، وزبتص ىذه الشركة ُب إنتاج معظم الصناعات اغبديدية من خاـ مكورات اغبديد بطريقة االختزاؿ اؼبباشر   12تقدر حبوارل 

من خبلؿ العديد من اؼبصانع )مصنعْب لبلختزاؿ، مصنعْب للجّب، مصنعْب للصلب، مصنع للدرفلة على الساخن، مصنعْب 
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 مدخنة 30على وتشتمل ىذه اؼبصانع  ،ومصنع للقطاعات، ؿبطة توليد الكهرباء وؿبطة ربلية اؼبياه(لؤلسياخ والقضباف 
 (.1جدوؿ)

 ( يبْب توصيف وعدد اؼبداخن ؼبصانع الشركة الليبية اغبديد والصلب1)جدوؿ 

درجة حرارة الغاز  عدد اؼبداخن الوحدة االنتاجية ر.ـ
 Coالعادـ

 ارتفاع اؼبدخنة
M 

 قطر اؼبدخنة
M 

 3 35 400 3 مصنعي االختزاؿ  1
 1 45 75-65 2 مصنعي اعبّب  2
 4 40 130 2 مصنعي الصلب  3
 2.5 50 350 3 مصنعي القضباف واألسياخ 4
 2.5 50 350 2 مصنع القطاعات  5
 1.5 64 350 4 مصنع الدرفلة على الساخن  6
 2 110 350 6 ؿبطة الكهرباء  7
 1.3 85 350 8 ؿبطة ربلية  اؼبياه 8

 
مباشرًة من  واعبسيماتًب قياس تراكيز اؼبلوثات موضوع الدراسة واؼبتمثلة ُب ثاين أكسيد الكربيت وأكاسيد النيَبوجْب      

 .Testo-350XLمداخن اؼبصانع التابعة للشركة الليبية للحديد والصلب ميدانياً وذلك باستخداـ جهاز 

 

   البيانات اؼبناخية ؼبنطقة الدراسة 2. 3.2
واؼبتحصل  12/2012/ 31اذل  1/1/2000سنة من  12استخدمت ُب ىذه الدراسة بيانات مناخية حقيقية سبثل 

الرياح )مَب/ثانية( ودرجة  واذباهعليها من ؿبطة االرصاد اؼبوجودة دبدينة مصراتة واؼبتمثلة ُب درجة حرارة اؽبواء اعبوي وسرعة 
 (2013نسبية وكمية األمطار وغّبىا من اؼبعلومات، )ؿبطة االرصاد مصراتة، االستقرار اعبوي والضغط اعبوي والرطوبة ال

 
 . النتائج والمناقشة3

نظػػراً لوجػػود العديػػد مػػن اؼبعػػايّب العاؼبيػػة والدوليػػة وكػػذلك احملليػػة، فأننػػا سػػنعتمد ُب ربليػػل ومناقشػػة النتػػائج اؼبتحصػػل عليهػػا ُب       
أحد اؼبعػايّب العاؼبيػة اؽبامػة وقػد أُنِتجػت مػن خػربات مَباكمػة،  باعتبارىا (  ECE, 2010) ةدراستنا ىذه دبقارنتها باؼبعايّب األوروبي

 كانت النتائج كما يلي:و  ،(WHO, 2010)  أما جودة اؽبواء فسيتم مقارنتها دبعايّب منظمة الصحة العاؼبية
 كمية االنبعاثات 1. 3
 ( SO2نبعاثات ثاين أكسيد الكربيت ) ا 1. 1. 3

بلؿ القراءات اؼبتحصل عليها لَباكيز غاز ثاين أكسيد الكربيت اؼبنبعث مػن اؼبػداخن اػباصػة دبصػانع اغبديػد والصػػػػػػػلب من خ     
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( يتضح أف أكرب اؼبصادر الٍب سبت دراستها إنتاجاً لغػاز ثػاين أكسػيد الكربيػت ىػي ؿبطػة توليػد الكهربػاء 2واؼببينة ُب الشكل رقم )
(، ومصػػػانع الدرفلػػػة الطوليػػػة 3ملجػػػم/ـ 330(، ويليهػػػا مصػػػنعي اعبػػػّب ) 3ملجػػػم/ـ 352ديػػػد والصػػػلب)التابعػػػة للشػػػركة الليبيػػػة للح

( وإف أقل اؼبصادر إنتاج ؽبذا الغاز ىي مصانع الدرفلة اؼبسطحة 3ملجم/ـ  301والقطاعات( كانت بَباكيز ) واألسياخ)القضباف 
ربيػت اؼبنبعػػث مػن مصػػانع االختػزاؿ ومصػػانع الصػلب كانػػت (، كمػػا نبلحػظ أف غػػاز ثػاين أكسػػيد الك3ملجػم/ـ 4وؿبطػة التحليػػة )

قارنتهػػػا باؼبعػػػايّب األوروبيػػػة ( علػػػى التػػػوارل، وعنػػػد مناقشػػػة ىػػػذه النتػػػائج دب3ملجػػػم / ـ 140و 3ملجػػػم/ ـ 150تػػػَباوح فيمػػػا بػػػْب )
ة كانت الَباكيز هبا أعلى ( قبد اف ؿبطة توليد الكهرباء ومصنعي اعبّب ومصانع الدرفلة الطولي3ملجم/ـ 300نبعاثات الصناعية)لبل

 اسػتخداـبقليل من اغبدود اؼبسموح هبا وىذا االرتفاع النسيب ُب تراكيز ثاين أكسػيد الكربيػت ُب ىػذه اؼبػداخن يبكػن أف يرجػع إذل 
، بينمػا كانػت مصػانع االختػزاؿ ومصػػانع (Ibrahim et al, 2012الوقػود الثقيػل الػذي وبتػوي علػى نسػبة أعلػى مػن الكربيػت )

الغػػاز الطبيعػػي ُب ىػػذه  اسػػتخداـمن اغبػػدود اؼبسػػموح هبػػا، وكانػػت الَباكيػػز دبحطػػة التحليػػة قليلػػة وىػػذا يرجػػع غالبػػاً إذل الصػػلب ضػػ
 احملطة. 

 
 300)اقصى تركيز مسموح بو  ( : تراكيز ثاين اكسيد الكربيت اؼبنبعثة من كل مصدر من اؼبصادر الٍب سبت دراستها2شكل )

 .حسب اؼبعايّب االوروبية( 3لجم/ـم
 

 ( NOXأكاسيد النيَبوجْب )  انبعاثات 2. 1. 3
مػن اؼبػداخن الصػناعية الػٍب الناذبػة ( والػذي يبثػل تراكيػز االنبعاثػات الصػناعية ألكاسػيد النيَبوجػْب 3من خػبلؿ الشػكل )

وأف ىػذه الَباكيػز كانػت صبيعهػا أعلػى مػن  ،يَبوجػْبأكاسػيد الن انبعثػت منهػاسبت دراستها، فأف النتائج تشّب إذل أف صبيع اؼبصادر 
(، ولكنهػػػا زبتلػػػف مػػػن مصػػػدر إذل أخػػػر، حيػػػث كانػػػت ُب مصػػػنعي 3ملجػػػم/ـ 150اغبػػػدود اؼبسػػػموح هبػػػا وفػػػق اؼبعػػػايّب األوروبيػػػة )

( 3ملجػػػم/ـ 653( وُب ؿبطػػػة ربليػػػة اؼبيػػػاه )3ملجػػػم/ـ 619( وُب مصانعاألسػػػياخ والقضػػػباف والقطاعػػػات )3ملجػػػم/ـ 660اعبػػػّب)
( وىي اعلى بكثّب من اغبدود اؼبسموح هبا وفق اؼبعايّب االوروبية) ُب حدود ثبلثة اذل اربعػة 3ملجم/ـ 571وؿبطة توليد الكهرباء )
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اضعاؼ(، ويبكن مبلحظة ىذه الَباكيز بالعْب اجملردة من خبلؿ مشاىدة الدخاف االصفر اؼبنبعث من بعض ىذه اؼبداخن، أمػا ُب 
( على التوارل وىػي أعلػى بقليػل مػن القػيم 3ملجم/ـ 203( و)3ملجم/ـ 260لصلب فكانت بَباكيز )مصانع االختزاؿ ومصانع ا
 اغبدية ُب اؼبعايّب األوروبية. 

 

 
تركيز مسموح بو وفقا قصى )أ( : تراكيز أكاسيد النيَبوجْب اؼبنبعثة من كل مصدر من اؼبصادر الٍب سبت دراستها  3شكل )

 .(3ملجم/ـ 150وروبية ىو لمعايّب األل
 

 

 اعُبسيميات  3. 1. 3
والػػػذي يبثػػػل تراكيػػػز اعبسػػػيميات اؼبنبعثػػػة مػػػن اؼبػػػداخن الصػػػناعية الػػػٍب سبػػػت  (4يظهػػػر مػػػن النتػػػائج اؼبوضػػػحة ُب الشػػػكل )

 80.3ء )( وتليهػػا ؿبطػػة توليػػد الكهربػػا3ملجػػم/ـ 227.3دراسػػتها أف أكػػرب اؼبصػػادر إنتػػاج للجسػػيميات ىػػي مصػػنعي الصػػلب )
(، وعند مناقشة ىذه النتائج دبقارنة الَباكيز بالقيم اغبدية ُب اؼبعايّب اؼبستخدمة نبلحظ اف تركيز اعبسيميات الناذبة عن 3ملجم/ـ 

( حبػوارل الضػعف، امػا فيمػا 3ملجػم/ـ 100مداخن مصنعي الصلب أعلى مػن أقصػى تركيػز مسػموح بػو حسػب اؼبعػايّب األوروبيػة )
من اؼبصػادر )مصػانع  اعبسيمات انبعاثات، أما األوروبية هرباء فكانت ضمن اغبدود اؼبسموح هبا وفق اؼبعايّبىبص ؿبطة توليد الك

( وىػي تعتػرب أيضػاً ضػمن اغبػدود 3ملجػم/ـ  30-10اعبّب ومصانع الدرفلة اؼبسطحة والدرفلػة الطوليػة( فكانػت تػَباوح فيمػا بػْب )
( وأعلى ىذه 3ملجم/ـ 0.95ت ؿبطة التحلية ىي أقل اؼبصادر إنتاجاً للجسيمات)، وملخصاً فكاناالوروبية اؼبسموح وفق اؼبعايّب

 (.3ملجم/ـ 227.3اؼبصادر ىي مصنعي الصلب )
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قصى تركيز مسموح بو وأ ( من كل مصدر من اؼبصادر الٍب سبت دراستها3( : تراكيز اعبسيميات اؼبنبعثة )ملجم /ـ 4شكل )

 . (3ملجم/ـ 100وروبية ىو يّب األعاحسب اؼب
 
 تأثير الملوثات على جودة الهواء  2. 3
 سيد الكربيت أكثاين  1. 2. 3

( ُب اؼبنػاطق 5بشكل عاـ كاف اجملموع الكلػي لَباكيػز غػاز ثػاين أكسػيد الكربيػت مػن صبيػع اؼبصػادر واؼببينػة ُب الشػكل )
( ودبقارنتهػا دبعػايّب منظمػة 3ميكروجػراـ/ـ 366.28قة وسػط اؼبدينػة )( ومنط3ميكروجراـ/ـ 301.49القريبة كمنطقة قصر أضبد)
ساعة( فنجد أف ىذه الَباكيز تعترب عاليػة جػداً وخاصػة أف الريػاح اؼبتجهػة  24ؼبدة  3ميكروجراـ/ـ 20الصحة العاؼبية والٍب كانت)

)ؿبطػة ارصػػاد سػاعة متواصػػلة  75ارل مػن اؼبصػػادر كبػو اؼبدينػػة ُب بعػض أشػػهر السػنة كانػػت تسػتمر لفػػَبة مكػوت قػػد تصػل إذل حػػو 
سػػاعة اؼبقَبحػػة مػػن  24أضػػعاؼ مػػدة  3فبػػا يعػػِب أف الَبكيػػز اؼبتحصػػل عليػػو يبكػػن أف يسػػتمر ؼبػػدة أطػػوؿ مػػن ( 2013مصػػراتو، 

اؼبعايّب الدولية وىػذا يبكػن أف يػؤدي إذل ـبػاطر صػحية علػى صػحة السػكاف وكػذلك أضػرار بيئيػة كبػّبة جػداً علػى اؼبنطقػة، كمػا أف 
 3ميكروجػراـ/ـ 500دقػائق وىػو  10الَباكيز تكاد تقارب أقصى تركيػز مػن ثػاين أكسػيد الكربيػت مسػموح بػالتعرض لػو ؼبػدة ىذه 

ثاين أكسيد الكربيت األخرى كعمليات اغبرؽ العشوائي للمخلفات الصػلبة ووسػائل  انبعاثوىذا يعِب أنو ُب حاؿ أضفنا مصادر 
د كبصل على تراكيز تتجاوز ىذه القيمة وىذا يبكن أف يؤدي إذل اإلضرار باعبهاز التنفسي النقل و اؼبصانع واؼبخابز وغّبىا فأننا ق

ووظػػػائف الرئػػػة وعلػػػى األغشػػػية اؼبخاطيػػػة للعػػػْب، إذ يػػػؤدي إذل ضػػػيق ُب التػػػنفس واِلتهػػػاب اجملػػػرى األنفػػػي والرئػػػوي ويسػػػبب السػػػعاؿ 
الفم والبلعـو كما يبكن أف يؤثر على القلب واعبهاز  احتقافو الشديد، كما يفاقم حاالت الربو وحاالت االلتهاب اؼبزمن للقصبات 

الػػٍب أجريػػت علػػى عينػػة مػػن اؼبصػػابْب بػػالربو إذل حػػدوث تغػػّبات ُب وكمػػا تشػػّب الدراسػػات (، WHO, 2005العصػػيب لئلنسػػاف )
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 ,WHO)دقػائق10زوظيفة الرئتْب وأعراض تنفسية لدى بعض ىؤالء اؼبصابْب بعد تعرضهم لثاين أكسػيد الكربيػت ؼبػدة ال تتجػاو 

2010). 
( وُب منطقػة أبورويػة والػٍب 3ميكروجراـ/ـ 114.7أما ُب منطقة زاوية احملجوب فأننا نبلحظ أف الَبكيز كاف ُب حدود ) 

( وىذا يعترب 3ميكروجراـ/ـ 36.52كم نبلحظ أف تركيز غاز ثاين أكسيد الكربيت وصل إذل )  25تبعد عن منطقة اؼبصادر قرابة 
سػاعة وفػق  24ؼبنطقتْب السابقتْب ومع ذلك فإف ىذه الَباكيز الزالت أعلى من اغبدود اؼبسموح بالتعرض ؽبا ؼبػدة أقل فبا ىو ُب ا

كػػػػم عػػػػن مصػػػػػادر التلػػػػوث نبلحػػػػظ أف الَبكيػػػػػز    35منظمػػػػة الصػػػػحة العاؼبيػػػػػة، وباالنتقػػػػاؿ إذل منطقػػػػة الدافنيػػػػػة والػػػػٍب تبعػػػػد حػػػػػوارل 
سموح بو من قبل اؼبنظمة العاؼبية، وىذا يعِب أف اؼبنطقة ردبا تكوف ُب مأمن ( وىو يعترب ربت اغبد اؼب3ميكروجراـ/ـ 13.59كاف)

 من تأثّبات ىذا الغاز ولكن فقط من اؼبصادر الٍب سبت دراستها.

 
ن اؼبصادر الٍب سبت ( الناذبة م3اجملموع الكلي ألقصى تراكيز لثاين أكسيد الكربيت ُب منطقة الدراسة )ميكروجراـ/ـ (5شكل)

 دراستها.
( وىو اقل من اغبد  3ميكروجراـ/ـ 15.07ُب حْب أف تراكيز ثاين أكسيد الكربيت كانت ُب منطقة جنوب اؼبصادر )

كم (   5االعلى اؼبسموح بو من قبل منظمة الصحة العاؼبية بالرغم من أف ىذه اؼبنطقة ال تبعد كثّبًا عن منطقة اؼبصادر) حوارل 
حركة الرياح الذي ًب  اذباهإذل أف ىذه اؼبنطقة تقع تقريبًا إذل اعبنوب الغريب من اؼبصدر وبالتارل فأهنا ليست ُب وىذا يرجع 
الرياح اؼبتجهة من اؼبصدر كبو مركز اؼبدينة، ونبلحظ ُب باقي اؼبناطق  استخدمتُب عملية ؿباكاة االنتشار، حيث  استخدامو

( 3ميكروجراـ/ـ 20هبا دل تتجاوز القيمة الدالة اؼبوصى هبا من منظمة الصحة الدولية ) األخرى أف تراكيز ثاين أكسيد الكربيت
 2عن مصدر التلوث اذل أف تصل اذل تراكيز قليلة جدًا كما ُب منطقة السكت  ابتعدناحيث كانت تراكيز ىذا اؼبلوث تقل كلما 

 ـ ُب الدراسة.الرياح الذي أُستخدِ  اذباهوالٍب تعترب بعيد ُب اؼبسافة وبعيدة عن 
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 أكاسيد النيَبوجْب  2. 2. 3
دبقارنة الَباكيز اؼبذكورة دبعايّب منظمة الصحة العاؼبية نبلحظ أف أعلى تركيز ؼبلوثات أكاسيد النيَبوجْب كانت ُب منطقة 

 907.71جوب )( وكانت الَباكيز ُب منطقٍب قصر أضبد وزاوية احمل3ميكروجراـ/ـ1081.45وسط اؼبدينة وكاف الَبكيز فيها )
( وىي أعلى بكثّب من اغبدود اؼبوصي هبا من قبل منظمة 6(على التوارل ) شكل  3ميكروجراـ/ـ 350.08و  3ميكروجراـ/ـ

 75(، وحيث أف ساعات مكوث الرياح تصل اذل 3ميكروجراـ/ـ 200الصحة العاؼبية للتعرض ؽبا ؼبدة ساعة واحدة والٍب كانت )
واقع فإف ىذا سوؼ يهدد سكاف ىذه اؼبنطقة باإلصابة باألمراض التنفسية كما أشارت بعض ىذه اؼب اذباهساعة متواصلة ُب 

الدراسات العلمية، ويتجلى تأثّب أكاسيد النيَبوجْب بشكل عاـ على اإلنساف واغبيوانات باػبلل الذي وُبدثو على الوظائف 
ألغشية اؼبخاطية بالقناة التنفسية، وقد يؤدي أيضًا عند بعض التنفسية وتضخم اغبويصبلت اؽبوائية بالرئة وردبا تؤدي إرل زبريب ا

(، وتزداد التأثّبات WHO, 2005الَباكيز  إذل إحداث خلل ُب تركيب الدـ واػبمائر  وردبا يؤدي إذل اؼبوت عند الَباكيز العالية )
ف األداء الوظيفي للجهاز التنفسي ؽبؤالء الضارة ألكاسيد النيَبوجْب على أداء اعبهاز التنفسي لئلنساف عند مرضى الربو، حيث أ

اؼبرضى وخاصًة األطفاؿ منهم يتأثر تأثرًا سلبيًا واضحًا عند تعرضهم حٌب لَباكيز منخفضة من ثاين أكسيد النيَبوجْب)عفيفي، 
غبيوية ُب بعض الوظائف ا واضطراباتيؤدي وجود أكاسيد النيَبوجْب ُب اؽبواء اعبوي بشكل عاـ إذل إحداث خلل و (، 2000

للنبات أو تلف لبعض األجزاء ويؤدى إذل تساقط األوراؽ ، وقد يودي ُب بعض االحياف اذل ظهور أعراض النقص الشديد واغباد 
،  (1995ُب كل الوظائف اغبيوية للنبات )الصطوؼ،  اضطرابُب مادة اليخضور)الّبقاف( والٍب سوؼ تؤدي بدورىا إذل خلل و 

وىي أقل من أقصى تركيز مسموح بالتعرض لو  3ميكروجراـ/ـ 115نت تتعرض لَباكيز أقل من ما نبلحظ أف باقي اؼبناطق كاك
 ؼبدة ساعة إال أهنا تبقى أعلى من الَبكيز اؼبسموح بالتعرض لو ؼبدة سنة حسب دالئل منظمة الصحة العاؼبية.

 
( الناذبة من اؼبصادر الٍب سبت 3َبوجْب ُب منطقة الدراسة) ميكروجراـ/ـ( اجملموع الكلي ألقصى تراكيز ألكاسيد الني6)شكل 

 .دراستها
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 اعُبسيميات  3. 2. 3
بالنظر اذل الَباكيز اػباصة دبعايّب منظمة الصحة العاؼبية قبد أف أقصى تركيز من اعبسيميات مسموح بالتعرض لو ؼبدة 

النتائج اؼبتحصل عليها لَباكيز اعبسيميات ُب اؽبواء اعبوي ؼبنطقة (، ودبقارنة ىذه القيمة ب3ميكروجراـ/ـ 50ساعة ىو)  24
( وأف وسط اؼبدينة 3ميكروجراـ/ـ 94.85( فأننا نبلحظ أف منطقة قصر أضبد تتعرض لَبكيز )7الدراسة واؼببينة ُب الشكل)

ؽ اغبد االعلى اؼبسموح بالتعرض ( وىذه الَباكيز تعترب عالية وتفو 3ميكروجراـ /ـ 104.74يتعرض لَبكيز من اعبسيميات يبلغ )
( على التوارل  3ميكروجراـ /ـ 10.24و  32.24فيها )  اعبسيماتلو، كما نبلحظ أف منطقة زاوية احملجوب وأبوروية كاف تركيز 

صيات ساعة إال أهنا أعلى من الَبكيز السنوي اؼبسموح بالتعرض لو وفقا لتو  24وىذه الَباكيز تقع ُب اغبدود اؼبسموح هبا ؼبدة 
منظمة الصحة العاؼبية، وأف باقي اؼبناطق ربتوي على تراكيز قليلة ىي أيضاً، وبالتارل فإهنا ردبا تكوف ُب مأمن من ىذه اؼبخاطر لو 

 Dockeryأخدنا ُب االعتبار زمن التعرض وعدـ وجود مصادر أخرى قد تزيد من ىذه الَباكيز، فوفقاً لنتائج إحدى الدراسات )

et al ,1993)3ميكروجراـ/ـ 12.5توجد ـباطر على صحة السكاف ُب بعض اؼبدف حٌب الٍب تسجل فيها تراكيز اقل من  فأنو. 

 
 ( من اؼبصادر الٍب سبت دراستها .3( اجملموع الكلي ألقصى تراكيز للجسيميات ُب منطقة الدراسة) ميكروجراـ/ـ7شكل )

 
ربتوي على تراكيز عالية من صبيع أنواع اؼبلوثات موضوع الدراسة وىذا يعطي مؤشر بأف بشكل عاـ فإف منطقة اؼبصادر 

بْب كل ىذه اؼبلوثات ويبكن  اختبلطبيئة العمل احمليطة هبذه اؼبصادر ردبا يتعرض العاملْب فيها اذل ـباطر صحية وخاصة ُب وجود 
(، وبالتارل فأف التأثّبات الصحية 2013اعبوي )عكاشة واخروف أف يزداد االمر سواًء ُب حاالت ركود الرياح وظروؼ االستقرار 

سوؼ تكوف أشد فبا لو كانت عليو ىذه اؼبلوثات منفردة، ولكن يبكن التغلب عن ىذه اؼبلوثات أو التقليل من آثارىا على االقل 
 ُب حالة إتباع إجراءات السبلمة اؼبهنية واللباس الواقي.

الٍب توصلنا اليها ُب دراستنا ىذه قد ًب حساهبا فقط من اؼبصادر التابعة للشركة الليبية للحديد  ذبدر االشارة ىنا بأف ىذه القيم
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والصلب داخل منطقة الدراسة، ولكن كما ىو معروؼ بأف منطقة الدراسة ربتوي باإلضافة إذل ىذه اؼبصادر على عدد كبّب من 
لدراسة تصنف أيضًا من اؼبدف التجارية وبالتارل فانو يبر هبا يوميًا عدد  اؼبصانع اؼبتوسطة والصغّبة باإلضافة إذل ذلك فأف منطقة ا

كبّب من وسائل نقل البضائع والشاحنات دبختلف األشكاؿ واألحجاـ وكذلك وسائل اؼبواصبلت االخرى والٍب تعترب صبيعها 
تمعة ىي األخرى على ضخ كميات كبّبة اؼبصدر االساسي ؼبثل ىذه اؼبلوثات )اؼبصادر الغّب ثابتة( والٍب بدورىا سوؼ تعمل ؾب

 .وزيادة ُب نسب وتراكيز ىذه اؼبلوثات ُب اؼبنطقة
 االستنتاجات 4

أف  واستنتاج استخبلصمن خبلؿ النتائج الٍب توصلت إليها الدراسة ُب ـبتلف مواضيعها ومناقشة تلك النتائج وربليلها يبكن 
ؾبمع اغبديد والصلب ىي ؿبطة توليد الكهرباء التابعة ؼبصنع اغبديد، وإف األقل أكرب اؼبصادر إنتاجاً لغاز ثاين أكسيد الكربيت ُب 

إنتاجاً ىي ؿبطة التحلية وباقي اؼبصادر تَباوح فيما بْب ىذه الَباكيز، وحٌب الَباكيز الكبّبة تعترب أعلى بقليل من اغبدود اؼبسموح 
ا تنتج غازات أكاسيد النيَبوجْب بَباكيز أعلى من اغبدود اؼبسموح هبا هبا ُب اؼبعايّب األوروبية، وإف كل اؼبصادر الٍب سبت دراسته

وفق اؼبعايّب األوروبية مع وجود الفارؽ ُب الَبكّب، حيث أف بعض اؼبصانع التابعة جملمع الصناعات اغبديدية تصل إذل أعلى من 
عي الصلب، ومصنعي االختزاؿ( وتعترب ضمن الضعفْب وفق ىذه اؼبعايّب، بينما اؼبصادر األقل إنتاجًا من ىذه الغازات )مصن

اغبدود، وإف أكرب منتج للجسيمات ىي مصنعي الصلب وبَباكيز أعلى من اغبدود اؼبسموح هبا وفق اؼبعايّب األوروبية ، بينما  
يبكن اف تؤدي  كانت اؼبصادر األخرى ُب حدود اؼبعايّب األوروبية، كما تبْب ايضا أف االنبعاثات الناذبة عن ؾبمع اغبديد والصلب

 اذل تدين جودة اؽبواء ُب اؼبنطقة وزيادة الَباكيز عن اغبدود اؼبسموح هبا وفقاً ؼبعايّب منظمة الصحة العاؼبية.
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Abstract 

Air quality models are typically used to predict the fate and transport of air emissions from 

industrial sources to comply with environmental standards, as well as to determine pollution 

control requirements. 

 For many years, environmental protection agencies over the world used several gas  

dispersion based models  in air quality impact assessment.  

As an air pollutant is transported from a source to a potential receptor the pollutant 

disperses into the surrounding air so that it arrives at a much lower concentration than it was 

on leaving the source. Strict environmental regulations worldwide resulted in an ever growing 

concern about the validity and reliability of air quality dispersion models. 

In Mellita Gas Plant, gas emission due to the location of  gas  monitoring  station, 

specification of gas detectors, analysis of tail gas emissions, deposition rates of H2S,  SO2 and 

CO2 or similar gases on vegetation areas.  

Keywords: Air pollution; Dispersion of Air Pollutants; Gaussian plume model  
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الغبزيت والجسيميت ألفران مصىعي اسمىج زليخه على جىدة الهىاء في حأثير االوبعبثبث 

 المذيىت
 

 2السالم علي خليل، عبد 1، ىشام جهاد ابراىيم1علي يوسف عكاشة
1)

 اعبامعة االظبرية االسبلمية، زليًب، ليبيا. -كلية اؼبوارد البحرية 
2)

 مصراتو، ليبيا. –األكاديبية الليبية  
 

 الملخص
البحث استخداـ عمليات موازنة الكتلة والطاقة غبساب معدالت انبعاثات غاز ثاين اكسيد الكربيت واكاسيد  اًب ُب ىذ

ن مصنع زليًب لئلظبنت ومصنع اظبنت الربج دبدينة زليًب، ٍب اجريت ؿباكاة عملية انتشار ؽبذه ناذبة عالنيَبوجْب واعبسيميات وال
وذلك  DISPARاؼبلوثات ُب البيئة باستخداـ احد الربامج اغباسوبية اؼبتخصصة ُب ؿباكاة عملية انتشار اؼبلوثات وىو برنامج 

رياح هتب باذباه اؼبدينة لكل مصنع على حده، كما ًب اعادة تكرار عملية ربت تأثّب الظروؼ اؼبناخية السائدة ُب حالة كوف ال
 ؿباكاة االنتشار باستخداـ تكرارات اذباه ىبوب الرياح  غبساب اؼبعدالت السنوية للَباكيز الناذبة عن اؼبصنعْب ُب اؼبدينة.

ذبة عن مصنع اظبنت زليًب مقارنة باالنبعاثات واظهرت النتائج اؼبتحصل عليها وجود ارتفاع نسيب بشكل عاـ ُب االنبعاثات النا
الناذبة عن مصنع اظبنت الربج، وكانت االنبعاثات اعبسيمية اعلى من اؼبعايّب الدولية اؼبسموح هبا ُب كبل اؼبصنعْب بينما كانت 

اؼبعايّب ؼبصنع اظبنت  انبعاثات اكاسيد الكربيت ضمن اغبدود اؼبسموح هبا ُب اؼبصنعْب اما اكاسيد النيَبوجْب  فقد كانت ضمن
الربج واعلى من اغبدود القياسية عبميع اؼبعايّب باستثناء اغبدود اؼبصرية ؼبصنع اظبنت زليًب، واف أكاسيد النيَبوجْب اؼبنبعثة من 
  اؼبصنعْب لوحدىا قد ال تشكل خطرا على صحة السكاف ُب اؼبدينة ألهنا ضمن اؼبعدؿ اؼبسموح بو من اؼبنظمة الدولية للصحة،
كما كانت اكاسيد الكربيت اؼبنتشرة ُب منطقة الدراسة نتيجة النبعاثات ىذين اؼبصنعْب ضمن اغبدود اؼبسموح هبا على اؼبدي 

دقائق( وفقا للمعايّب الدولية ؼبنظمة الصحة العاؼبية، ومع ذلك يتوقع اف تشكل ىذه االنبعاثات خطرا على السكاف  10القصّب )
تراكيز اعبسيمات الناذبة عن انبعاثات مصنعي االظبنت ُب اؼبدينة اذل  أشارت نتائج الدراسة الرتفاع حيثالقريبْب من اؼبصانع، و 

معدالت كبّبة مقارنة باؼبعايّب الدولية ؼبنظمة الصحة العاؼبية فبا قد يتسبب ُب تأثّبات صحية وبيئية سيئة على سكاف اؼبدينة 
 وخاصة ُب اؼبناطق القريبة من اؼبصانع.

 
 ة:المقدم

ي صحب الثورة الصناعية اذل إحداث ضغط ىائل على كثّب من اؼبوارد الطبيعية، خصوصا تلك ذاؽبائل ال أدى التطور الصناعي
اؼبوارد غّب اؼبتجددة مثل: الفحم، وزيت البَبوؿ، وبعض اػبامات اؼبعدنية واؼبياه اعبوفية، وقد صحب ىذا التقدـ اؽبائل الدي 

ديدة من اؼبواد الكيميائية دل تكن تعرفها البيئة من قبل، فتصاعد بعض الغازات الضارة من مداخن أحرزه االنساف ظهور أصناؼ ج
 اؽبواء، وألقت ىده اؼبصانع دبخلفاهتا ونفاياهتا الكيميائية السامة ُب البحّبات وُب االهنار تسببت ُب تلوثمئات اؼبصانع، و 
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اخن اؼبصانع يتأثر بالظروؼ اؼبناخية وال يبكن التنبؤ بأماكن ترسبها ف إنتشار تلك اإلنبعاثات من مدأكما . (1990)اسبلـ، 
من مصدر اإلنبعاث، أما  ميل  47ميل إذل  11وُتشّب الدراسات إذل أف اإلنبعاثات اعُبسيمية يبتد مداىا إذل مسافات تَباوح من 

ة والغازية ؿبدودة تكوف البيئة القريبة واحمليطة اإلنبعاثات اعًبسيمي ُب حاالت اإلستقرار اعبوي والٍب تكوف ربتها عملية إنتشار
 (2003عبد اؼباجد واخروف دبصدر اإلنبعاث ُعرضو لَباكيز أعلى من اؼبلوثات وآثار سلبية بليغة. )

ـ. 1980ُب ليبيا، حيث بدأ ُب تنفيذ مصنع اظبنت زليًب خبلؿ عػاـ  اؼبصانع  أكرب زليًب من دبدينة عد مصنعي اإلظبنتيُ كما و 
كػم ، 12إنتاجية تقدر حبوارل مليوف طن سنويا، ويقع اؼبصنع جنوب غرب مدينة زليًب حيث يبعػد عػن مركػز اؼبدينػة حبػوارل  بطاقة

طػػن( سػػنويا، ويعمػػل بزيػػت الوقػػود  1.400.000ـ، وتقػػدر الطاقػػة االنتاجيػػة للمصػػنع ) 2005أمػػا مصػػنع الػػربج فقػػد افتػػتح عػػاـ 
( ىكتار، ويبعد 84) ينة زليًب قريبا من احملاجر دبنطقة ماجر ؿبلة مدوره دبساحة اصباليةالثقيل، وًب اختيار موقع مصنع الربج ُب مد

 (.1984)الشركة العربية لئلظبنت،  كم  15عن وسط اؼبدينة حبوارل 
ي انتاج االظبنت مشكلة بيئية عاؼبية. حيث حددت الدراسات األخّبة العبلقة بْب التلوث اعبو  الناجم عنالتلوث اعبوي دبا أف 

 ووجد أف التلوث من مصانع االظبنت يسبب ُب تأثّب ضار على صحة االنساف والبيئة. ،لبلظبنت واالمراض الصحية لبلنساف
اعبسيمات وخاصة الدقائق الصغّبة اغبجم يبكن اف تدخل الناذبة عن صناعة االظبنت وىذه  اىم اؼبلوثاتتعد اعبسيمات الصلبة و 

ظهور  ،الربو ،ضعف ُب وظائف الرئتْب، صعوبة التنفس، السعاؿ) اؼبشاكل الصحية من انبها عميقا اذل الرئتْب مسببة سلسلة من
(. و تتأثُر صحة WHO, 2005) (اؼبوت اؼببكر ،امراض القلب ،اضطراب ُب اداء القلب ،التهاب حاد ُب الشعب اؽبوائية

التعرض للغبار وحجم اعبسيميات إذ أف الغبار اؼبكوف  اإلنساف بالغبار العالق باؽبواء حسب الَبكيب الكيميائي للغبار وطوؿ فَبة
ميكروف يبكنو الوصوؿ إذل رئٍب اإلنساف ليُلحق هبما أضراراً، وتُعد اؼبواد الناذبة من عمليات  10من ُجسيميات أصغر من 

ائية بْب التعرض عبُرعات اإلحَباؽ الغّب ُمكتمل من بْب تلك اعُبسيميات. ىذا وُتشّب الدراسات العلمية إذل أف ىناؾ عبلقو إحص
 18ُتشّب إذل أف تراكيز منخفضة ُب حدود  ـبتلفة من الَباكيز اعُبسيمية ومعدؿ الوفيات ومن بْب تلك الدراسات ما

بإزدياد عدد الوفيات. وىذا الَبكيز ىو  ( ؽبا إرتباطPM10ميكروف ) 10من اؼبلوثات اعٌبسيمية باحجاـ أدىن من  3ميكروجراـ/ـ
. ووفق لنتائج دراسة (Doclery et al., 1993; USEPA, 2010)مة اغبدية للمعايّب القياسية األمريكية أدىن من القي

(Dockery et al., 1993 فانو توجد ـباطر متشاهبة ُب اؼبدف الٍب تسجل تراكيز اقل من )بينما   3ميكرو جراـ /مَب 12.5
( وتشّب النشرات اؼبتعلقة 3ميكروجراـ/مَب 15اعلى )اي  كانت ـباطر حدوث اثار صحية سيئة اعلى عند التعرض لَبكيزات

بدالئل منظمة الصحة العاؼبية لنوعية اؽبواء اف خطر االصابة بالوفاة نتيجة ألمراض القلب والرئة يبكن اف تبدأ ُب الظهور عند 
شّب دراسة أخرى على التوارل. كما تُ  2.5و 10للجسيميات  3ميكروجراـ/مَب 10و 20التعرض الطويل االمد لَباكيز 

WHO, 2005) 10% لكل زيادة قدرىا 1.6% إذل 0.3( إذل أف الزيادة ُب معدالت وفيات اإلنساف تَباوح من 
ميكروف( على أوراؽ  10. كما اف ترسب اعُبسيميات اػبشنة )مثبًل أكرب من PM10ُب اؼبتوسط السنوي لَباكيز  3ميكروجراـ/ـ

لتمثيل الضوئي فبا يتسبب ُب إلبفاض معدالت النمو للنباتات وعلى األخص إذا ماترسبت النباتات يُعيق تبادؿ الغاز وعملية ا
معادف ثقيلة على الَببة فهي األخرى تتداخل لتقلل من دور العملية الٍب توفر مغذيات النباتات ُب الَببة وتساىم بشكل أكرب ُب 

 .(Ray et al, 2013و  2004)مسلماين والعودات  إعاقة مبو النبات وتُقلل من إنتاجيتو
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رائحة العدًن اللوف ذو ال( SO2غاز ثاين أكسيد الكربيت )كما ينتج عن صناعة االظبنت بعض الغازات اؼبلوثة مثل 
 3,000–1,000يبكن اإلحساس بوجوده ُب اؽبواء احمليط بواسطة الشم إذا أصبحت تراكيزه ُب نطاؽ ، الذي نفاذةال

على صحة اإلنساف ُب إلبفاض الدور الوظيفي للرئتْب وازدياد  SO2تتمثل تأثّبات ( و Nicholas, 2002)  3ميكروجراـ/ـ
حاالت امراض اعبهاز التنفسي وحساسية العيوف واألنف واغبنجرة باإلضافة إذل الوفيات اؼببكرة. وتُعد أكاسيد الكربيت أكثر 

مرض الربو وتُعزى تلك األمراض إذل تراكيز تصل إذل خطورة على كبار السن واألطفاؿ الذين يُعانوف من أمراض اعبهاز التنفسي ك
يذوب ثاين أكسيد الكربيت حيث . (WHO, 2005) دقائق 10على إمتداد فَبات زمنية تفوؽ  3ميكروجراـ/ـ 1,000

يد النيَبوجْب الػُمستنشق مع اؽبواء ُب السوائل اؼبائية اؼبتواجدة ُب اعبهاز التنفسي الُعلوي ٍب يتم امتصاصو ُب ؾبرى الدـ. و أكاس
ىي األخرى تضر باألداء الوظيفي للجهاز التنفسي لئلنساف وعلى األخص لدى مرّضى الربو من الكبار و الصغار حٌب ُب وجود 

. وُتشّب إحدى التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العاؼبية إذل أف األداء الوظيفي للجهاز التنفسي ؼبصايب الربو )منخفضة(تراكيز 
( 3ميكروجراـ/ـ 560دقيقة وبَباكيز تُعد منخفضة ) 30د ثاين اكسيد النيَبوجْب ُب اؽبواء الػُمستنشق وؼبدة يتأثر بتواج

(WHO,1987 ؛Raczynski and Watson 1999) وُتربىن الدراسات العلمية على أف إرتفاع معدالت .SO2 
ت بعض انواع النباتات ُب مراحل مبكرة. وتظهر أثار ُب اؽبواء يتسبب ُب تدين معدالت إنتاج احملاصيل الزراعية وتؤدي إذل مو 

طواؿ  3ميكروجراـ/ـ 40بعد تعرضها ؼبدة شباين ساعات او  3ميكروجراـ/ـ 1850اإلصابات على النباتات عند تراكيز ُب حدود 
 . ىذا وتتأثر األشجار حبسب نوعها بَباكيز ـبتلفة من ثاين اكسيد(Smith, 1981; NAPAP, 1990)موسم النمو 

وعلى مدى عشرة سنوات يَبؾ أضراراً  3ميكروجراـ/ـ 44الكربيت فمثبًل تعُرض أشجار غابات الصنوبر ؼبتوسط تراكيز ُب حدود 
 . (Canada, 1987; Nicholas, 2002)ملموسة عليها 

 عدة شهور لفَبات تَباوح من عدة أسابيع إذل NO2تُبْب الدراسات الٍب ُأجريت على اغبيوانات اف تعرض اغبيوانات لػػػ
لو تأثّبات سلبية على اداء الرئتْب ووُبدث هبا تغّبات كيموحيوية. لقد ُوِجد أف  3ميكروجراـ/ـ 1,880بَباكيز ُب حدود 

وؼبدة ستة أشهر تُعاين من سبزؽ ُب جدار اغبويصبلت  NO2من  3ميكروجراـ/ـ 990اغبيوانات الٍب تتعرض إذل تراكيز تصل إذل 
. وُب وجود ثاين (USEPA, 2010; Nicholas, 2002)ابات اعبهاز التنفسي بالتهابات بكتّبية اؽبوائية وازدياد ُب إص

% 70جزء ُب اؼبليوف( تتسبب ُب صدأ األؼبونيـو عند مستويات رطوبة تفوؽ  280اكسيد الكربيت ُب اؽبواء بَباكيز ُب حدود )
. كما أف تعرض النحاس ُب  اؼبفاتيح الكهربائية لكربيتيد اؽبيدروجْب يزيد من مقاومتها وتكوف بودرة بيضاء من كربيتات األؼبونيـو

 ..(Boubel, et al., 1994)الكهربائية فبا يؤدي إذل فاقد ُب الطاقة الكهربائية أثناء إنتقاؽبا عرب األسبلؾ النحاسية 
ن اف ربدث ؼبلوثات اؽبواء سبثل النماذج اغباسوبية والرياضية عبودة اؽبواء عمليات النقل واالنتشار والتموضع الٍب يبك

ربت تأثّب الظروؼ اؼبناخية احمللية وكميات االنبعاثات من اؼبصادر اؼبختلفة، وتستخدـ مباذج ؿباكاة انتشار اؼبلوثات لتقدير 
وبدث  مسانبة اؼبصادر اؼبختلفة ُب كمية اؼبلوثات اؼبوجودة ُب اؽبواء اعبوي عند اي نقطة، توقع تأثّب حجم التغيّب الذي يبكن اف

ُب تأثّب اي مصدر لبلنبعاثات كعمليات اؼبعاعبة على جودة اؽبواء اعبوي ُب اؼبناطق اؼبتأثرة هبذا اؼبصدر، كما يبكن استخدامها 
لتقدير حجم التأثّب اؼبتوقع ألي مصدر تلوث على جودة اؽبواء اعبوي ُب اي فَبة زمنية او منطقة ُب حاؿ تعطل او غياب اجهزة 

اء. وؽبذا تعد احملاكاة اغباسوبية احد الطرؽ اؼبكملة لعمليات القياس الفعلية ُب تقدير حجم تأثّب مصادر التلوث مراقبة جودة اؽبو 
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 اؼبختلفة على البيئة والصحة العامة وتوقع مدى مبلئمة التدابّب اؼبقَبحة ُب زبفيف ىذا التأثّب.
صحة السكاف والناذبة عن اؼبصادر الصناعية اؼبختلفة بسبب  تفتقر منطقة الدراسة اذل عمليات تقييم حقيقة غبجم اؼبخاطر على

افتقارىا اذل ؿبطات رصد ومراقبة للملوثات اؼبختلفة ُب اؽبواء اعبوي باإلضافة اذل وجود قصور حقيقي ُب االرشفة لؤلمراض 
فمن الضروري ُب ىذه اغبالة اؼبختلفة وظهور او زيادة ُب معدالت االصابة باألمراض ذات العبلقة باؼبلوثات البيئية. وعليو 

استخداـ مباذج احملاكاة اغباسوبية حملاولة تقييم التأثّبات الصحية والبيئية اؼبختلفة ؼبصادر التلوث ُب اؼبنطقة. وعليو فاف ىذه 
ربت ىا مصنعي االظبنت دبدينة زليًب ومعدالت انتشار اؼبلوثات الغازية واعبسيمية الناذبة من  كميات  الدراسة هتدؼ اذل تقدير
 تأثّب عوامل الطقس احمللية.

 
 المواد والطرق .2

 موقع الدراسة 1.2
اؼبواقع اؼبستهدفة ُب ىذه الدراسة تشتمل علػى مصػنع إظبنػت زليػًب )التػابع للشػركة االىليػة لؤلظبنػت( ومصػنع إظبنػت الػربج )التػابع 

 لشركة اإلرباد العريب للمقاوالت( ويقع كليهما ُب مدينة زليًب.

 
 ( : خريطة لموقع الدراسة وعليها موقع مصنعي االسمنت1شكل  )

 
 . موازنات المادة والطاقة لمصنعي اإلسمنت2.2

ًب إجراء اغبسابات لكميات اؼبواد الناذبة من العمليات الصناعية اؼبستهدفة بالدراسة وذلك بتطبيق قانوف حفظ الكتلة 
 Coluson) ػبارجة من العملية الصناعية وتكتب موازنة اؼبواد كما يليحيث تتضمن موازنة اؼبواد ربديد كميات اؼبواد الداخلة وا
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& Richardson, 2004): 
 (         1.......)..........    اؼبدخبلت  +  التولد  =  اؼبخرجات  +  اإلستهبلؾ

مليات، تركيبها وتعتمد اؼبوازنات على إستخداـ ؾبموعة من البيانات التشغيلية مثل كمية اؼبواد اػباـ الداخلة للع
 الكيميائي، نسبة التحوؿ داخل الوحدات الصناعية،.....إخل، والٍب ًب ذبميعها لكبل اؼبصنعْب.

وتعطي حسابات موازنة الكتلة الكميات الدقيقة للمواد وتوزيعها بْب االنبعاثات ُب اؽبواء وُب اؼبنتجات النهائية لتلك الوحدات. 
ة البيانات التشغيلية اؼبتحصل عليها من اؼبصادر وخصوصًا كميات مواد التغذية وتعتمد مدى دقة ىذه اغبسابات على صح

 للوحدات الصناعية باإلضافة لكفاءة أداء اؼبعدات واألجهزة الصناعية خصوصًا معدات الفصل والضاغطات دبصانع اإلظبنت.
ية هبدؼ إهباد كميات لبعض اؼبواد الغّب السابقة بشكل قيم للطاقة على بعض الوحدات الصناع ( أيضاً 1عادلة )اؼب واستخدمت

كانت ضمن اؼبواد الداخلة اـ اػبارجة من النظاـ. وىذا التداخل بْب موازنٍب اؼبادة والطاقة يتم على أساس    معلومة الَبكيب سواءاً 
لة على تموازنة الك ًب حساب، كما البيانات التشغيلية اؼبتحصل عليها، والٍب يتم اإلستفادة منها ُب حساب كميات بعض اؼبواد

البيانات والظروؼ التشغيلية لكبل اؼبصنعْب. اعبدوؿ ( ودبعلومية Steady Stateأساس أف اؼبصنعْب يعمبلف حبالة اإلستقرار )
  .الذين يتكوف كل منهما من خطي انتاج اؼبصنعْب لكبلالتغذية واإلنتاج  اتيبْب كميوالذي ( 1)
 

 .البرجزليتن ومصنع لمصنع أسمنت والتصميمية الظروف التشغيلية و  (: كميات التغذية واإلنتاج1الجدول )
 مصنع زليًب مصنع الربج وحدة القياس البيانات

 133.33 179 طن كلنكر/ساعة معدؿ اإلنتاج
 230 300 طن/ساعة كمية التغذية للفرف
 الغاز الطبيعي الوقود الثقيل -- نوع الوقود اؼبستخدـ
 9.3 14 ن/ساعةط كمية الوقود اؼبستهلكة

 K 1723 1773 درج حرارة االحَباؽ بالفرف
 100 100 موؿ% نسبة التحوؿ للوقود

 40 4.25 % وزناً  اؽبواء الزائد
 84.2 126 ـ ارتفاع اؼبدخنة
 4 3.35 ـ قطر اؼبدخنة

 
 معالجة انتشار الملوثات 3. 2

لغػرض اغبصػوؿ علػى تػأثّب  (Air pollution dispersion modeling software  "DISPER V:4.0)يسػتخدـ برنػامج 
عوامػل الطقػس احملليػة، وقػد اسػتخدـ ىػذا الربنػامج ُب  تػأثّبمصادر االنبعاث اؼبختلفة على تراكيز للملوثػات ُب اؽبػواء اعبػوي ربػت 

ؼبنبعثػة مػن مصػنعي دراستنا اغبالية لتقػدير انتشػار اكاسػيد النيَبوجػْب وثػاين اكسػيد الكربيػت وكميػات اعبسػيميات ُب اؽبػواء اعبػوي ا
 ( وذلك ربت تأثّب الظروؼ اؼبناخية احمللية. 1االظبنت ُب مدينة زليًب كما يظهر ُب اػبريطة اؼببينة ُب شكل )
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 البيانات المستخدمة في معالجة االنتشار 1. 3. 2

عػػن عمليػػات موازنػػة الكتلػػة  اسػػتخدمت ُب عمليػػة ؿباكػػاة االنتشػػار معػػدالت انبعػػاث اكاسػػيد الكربيػػت والنيَبوجػػْب والغبػػار الناذبػػة
ًب ُب ىػذا كمػا (.1اؼبصػنعْب كمػا ىػو موضػح ُب اعبػدوؿ )  والطاقة، باإلضافة اذل بيانات حقيقية عن ابعاد اؼبداخن اػباصة بكػبل

ة البحث استخداـ البيانات اؼبناخيػة الػواردة ُب السػجبلت الشػهرية حملطػة ارصػاد اػبمػس والػٍب تعػد االقػرب ؼبدينػة زليػًب، وذلػك ؼبػد
 :كما يلي  2013حٌب سنة  2004سنوات من سنة  10
 سبػػت عمليػػة احملاكػػاة لبلنتشػػار عػػن طريػػق لَباكيػػز اؼبلوثػػات اؼبختلفػػة ُب اؽبػػواء اعبػػوي دبنطقػػة الدراسػػة  غبسػػاب اؼبعػػدؿ السػػنوي

مػػػع كػػػل ملػػػوث لتمثيػػػل اشػػػهر السػػػنة اؼبختلفػػػة للمعػػػدالت  (DISPER)نقطػػػة ٍب طبػػػق برنػػػامج   18تقسػػػيم اؼبنطقػػػة اذل 
مػرة لكػل مػن اذبػاه وسػرعة الريػاح حبيػث يبثػل كػل  50الشهرية لدرجة اغبرارة ودبتوسػط لعمليػة التكػرار للبيانػات اؼبناخيػة تبلػغ 

( اؼبعدالت الشهرية البيانات اؼبناخية الٍب ًب استخدامها  2% بتكرار واحد،  ويوضح اعبدوؿ ) 2رياح تبلغ نسبة تواجدىا 
 ُب الدراسة. 

 ل مصدر من مصادر االنبعاثات على اؼبناطق القريبة منو ًب تطبيق الربنامج على  كل مصدر من غبساب حجم تأثّب ك
مصادر االنبعاثات على حده ومع اؼبلوثات اؼبختلفة الناذبة عنو والٍب كانت اكاسيد الكربيت والنيَبوجْب والغبار لكل من 

 لرياح و معدؿ سرعة الرياح السائدة ُب اؼبنطقة.وباستخداـ اذباه واحد ل لئلظبنتمصنع اظبنت زليًب ومصنع الربج 

 
 . النتائج والمناقشة 3

 . تراكيز الملوثات المنبعثة من المصانع1.3
 والظروؼ التشغيلية باألفرافإلحَباؽ مكونات الوقود بناءاً على قانوين حفظ الكتلة وحفظ الطاقة، وإستناداً للمعادالت الكيميائية 

ًب  ُب دراستهم حوؿ تقييم اؼبلوثات الناصبػة عػن مصػانع االظبنػت دبدينػة اػبمػس. حيػث (Ibrahim et al, 2012)والٍب بينها 
 .حساب كمية اؼبلوثات اؼبنبعثة من األفراف، وتقدير تركيز اإلنبعاثات الصادرة  من مداخن اؼبصانع
الثقيػل والغػاز الطبيعػي اؼبسػتخدمْب  عملية اإلحَباؽ ؼبكونات الوقود ىي عملية إحَباؽ كاملػة حيػث تتحػوؿ صبيػع مكونػات الوقػود

بػػاألفراف إذل غػػازي ثػػاين اكسػػيد الكربػػوف وخبػػار اؼبػػاء، إضػػافة لتكػػوف كميػػات مػػن غػػاز ثػػاين اكسػػيد النيَبوجػػْب  النػػاتج عػػن عمليػػة 
إضػافة  ـ.o 1000إستخداـ كميات كبّبة من اؽبػواء الزائػد لعمليػة اإلحػَباؽ وبسػبب  ذبػاوز  درجػة حػرارة اإلحػَباؽ بػالفرف لقيمػة 

لتكوف كميات كبّبة من غاز ثاين أكسيد الكربيت وغاز ثاين أكسيد الكربوف الناتج عن عملية التحلل اغبراري ػباـ اإلظبنت ونبا  
 . (Ibrahim et al, 2012)كربيتات اؼباغنيسيـو وكربونات الكالسيـو وكربونات اؼباغنيسيـو على التوارل 

ر الناذبة من اؼبدخنة الرئيسية لكبل اؼبصنعْب تتفاوت قيمها بشكل كبػّب جػداً حيػث قبػد أف  وذبدر اإلشارة ىنا إذل أف كميات الغبا
 كمية الغبار الناتج من العملية الصناعية =

 ثاين اكسيد الكربيت –كمية ثاين أكسيد الكربوف   –كمية الكلنكر الناتج   –كمية التغذية للفرف    
 كجم/ساعة 33322.80= 334-03403-300000.00 – 203333= كمية الغبار الناذبة من مصنع اظبنت زليًب
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ىواء خارج )ىشاـ  3جم غبار لكل مَب  10من اؽبواء ُب اؼبربد لكل كجم كلنكر متكوف فسوؼ يتشكل  3ـ 2.5عند إستخداـ 
 (.2012واخروف،

 كجم/ساعة(  3333.33/ساعة )3ـ 333333.33ودبا أف كمية الغبار اؼبفقود مع ىواء التربيد = 
تعمػػل ويعتمػػد فقػػط علػػى عمليػػة الَبشػػيح بإسػػتخداـ األكيػػاس اؽبوائيػػة والػػٍب تقػػل   اؼبصػػنع البأف غرفػػة الَبسػػيب الكهربػػائي  حيػػثو 

 %75حػػوارل كفػػاءة عمليػػة الفصػػل ىنػػا ىػػي   سػػنفَبض اف كفاءهتػػا ُب ىػػذه اغبالػػة بنسػػبة كبػػّبة دبػػرور الوقػػت والتشػػغيل، عليػػو فإننػػا 
  5346.5ؼبصػنع زليػًب = كميػة الغبػار اؼبتصػاعد مػن اؼبدخنػة ،  لػذا فػإف  ضػع اؼبصػنع حاليػاً ، وىي نسبة عالية مقارنة بو طواؿ العاـ
 كجم/ساعة
حبيػث تعمػل   ؾبموعة فبلتر تنقية عقب أجهزة الَبسيب الكهربائية لكػل خػط إنتػاجياظبنت الربج وبتوي على  مصنعبينما قبد أف 

%، لػذا فإنػو ال 99.99اإلنبعاثات الغازية وتصػل كفاءهتػا إذل حػوارل ، والٍب تعمل على إزالة الغبار اػبارج مع كل منها على حدا
  1.65وتقػػػػدر قيمػػػػة الغبػػػػار اؼبتصػػػػاعدة مػػػػن اؼبدخنػػػػة حبػػػػوارل  ، خػػػػروج غبػػػػار مػػػػع الغػػػػازات اؼبتصػػػػاعده مػػػػن اؼبدخنػػػػةتقريبػػػػاً يبلحػػػػظ 

 %(.99.99كجم/ساعة )بكفاءة فصل حوارل 
 

ة اإلحػَباؽ داخػل الفػرف الػدوار لصػناعة اإلظبنػت. حيػث يبلحػظ إرتفػاع كميػة ( اؼبكونات الغازيػة الناذبػة عػن عمليػ2يبْب اعبدوؿ )
غاز ثاين أكسيد الكربوف الناذبة من مصنع الربج عنو ُب مصنع زليًب ويعود السبب ُب ذلك إلرتفاع كمية تغذية اػباـ للفػرف. كمػا 

يػػًب وذلػك بسػػبب إسػتخداـ كميػة ؿبػػددة مػن اؽبػػواء قبػد أف كميػة اكاسػػيد النيَبوجػْب اؼبتكونػة ُب مصػػنع الػربج أقػػل منػو ُب مصػنع زل
الزائد كنتيجة للتحكم اعبيد ُب عملية اإلحَباؽ داخل الفرف، بينما قبد أف كمية ثاين أكسيد الكربيت الناذبة من زليًب كبّبة مقارنة 

ز ثػاين أكسػيد الكربيػػت دبصػنع الػربج والػذي الينػتج أي كميػػة مػن غػاز ثػاين أكسػػيد الكربيػت والسػبب ُب ذلػك يعػود ألف كميػػة غػا
(، حيػث سبػرر الغػازات الناذبػة مػن preheaterاؼبتكونة يتم إمتصاصها على سطح التغذية الداخلة للفػرف ُب اؼبسػخنات األوليػة )

، فتعمػػل التغذيػػة  القاعديػػة كأسػػطح إمتصػػاص ؽبػػذا الغػػاز اغبمضػػي، وىػػذا اإلحػػَباؽ علػػى التغذيػػة الداخلػػة هبػػدؼ تسػػخينها مبػػدئيا
 . (Ibrahim et al, 2012)دأ اإلزالة ينطبق مع مب

 

 (: النواتج الغازية المنبعثة من المدخنة والناتجة عن عملية اإلحتراق2جدول )
 مصنع البرج لالسمنت مصنع اسمنت زليتن المادة

 /ساعة3متر كجم/ساعة /ساعة3متر كجم/ساعة
 1341.775 1916.821 10136.78 14481.11 األكسجْب
 128215.3 160269.1 133858.3 167322.9 النيَبوجْب
 20070.4 16128 24743.29 19883 خبار اؼباء

 78539.47 154274 53227.96 104554.9 ثاين أكسيد الكربوف
 132.432 177.365 133.925 179.364 أكسيد النيَبوجْب

 0.0 0.0 10.740 30.687 ثاين اكسيد الكربيت
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ثػػاين أكسػػيد الكربيػػت، أكاسػػيد النيَبوجػػْب، الغبػػار( اؼبنبعثػػة مػػن مػػدخنٍب كػػبل اؼبصػػنعْب مقارنػػة كميػػة اؼبلوثػػات )( 3يبػػْب اعبػػدوؿ )
باؼبعايّب العاؼبية. حيث نبلحظ أف مصنع الربج يقع ضمن اغبدود الدولية عبميع اؼبلوثات ماعدا اؼبعيار السعودي بالنسػبة ألكاسػيد 

%. بينمػا باؼبقابػل قبػد أف مصػنع إظبنػت زليػًب تقػع 123.3بنسبة  النيَبوجْب حيث ذباوز اؼبعيار القياسي ؼبلوثات األساسية وىي
تراكيز إنبعاثاتو خارج اغبدود الدوليػة اؼبسػموح هبػا بالنسػبة ألكاسػيد النيَبوجػْب، والغبػار، بينمػا يقػع ضػمن اغبػدود اؼبعياريػة بالنسػبة 

صػػناعة اإلظبنػػت دبصػػنع الػػربج عنهػػا ُب مصػػنع  لثػػاين أكسػػيد الكربيػػت. وُتشػػّب ىػػذه النتػػائج ؼبػػدى قباعػػة الطػػرؽ اغبديثػػة ُب عمليػػة
 إظبنت زليًب.

 
 بالمعايير العالميةالملوثات المنبعثة من مدخنتي أفران مصنعي أسمنت زليتن والبرج (: مقارنة تراكيز 3جدول )

 الجسيمات الصلبة ثاني اكسيد الكبريت اكاسيد النيتروجين الملوث

مصنع  المقارنة* المعايير
 البرج

مصنع 
 نزليت

مصنع 
 البرج

مصنع 
 زليتن

مصنع 
 البرج

مصنع 
 زليتن

 االمريكية
(USEPA,2010) 

 22819 6.075 0.5 0 2.96 0.14 حسايب
 120 120 1.33 1.33 1.5 1.5 قياسي
% 90.67- 97.33 100- 62.4- 94.94- 18916 

 االوروبية
(EU, 2005) 

 22819 6.075 138.16 0 807.54 108.74 حسايب
 100 100 300 300 150 150 قياسي
% 27.5- 438.4 100- 53.9- 93.93- 22719 

 الكندية
(CanadianEPA,2005) 

 22819 6.075 0.23 0 1.35 0.14 حسايب
 50 50 4.6 4.6 2.3 2.3 قياسي
% 93.9- 41.3- 100- 95- 87.85- 45539 

 اؼبصرية
 (2005القانوف اؼبصري، )

 22819 6.075 138.16 0 807.54 108.74 حسايب
 300 300 2500 2500 3000 3000 قياسي
% 96.4- 73.1- 100- 94.5- 97.98- 7507 

 السعودية
 (2003رئاسة األرصاد وضباية البيئة، )

 23.25 0.0055 0.15 0 0.87 0.67 حسايب
 0.2 0.2 2.3 2.3 0.3 0.3 قياسي
% 123.3 190 100- 93.5- 99.73- 11525 

 ار القياسي  )+( النسبة أعلى من المعيار القياسي( النسبة تحت المعي-* )
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 تراكيز الملوثات في المدينة 2.4
 اقصى تراكيز من الملوثات الناتجة عن مصنعي االسمنت 1.2.4

تعد صغّبة جدا وتبلغ قرابة الصفر ثاين اكسيد الكربيت من مصنع الربج انبعاثات اف  (  2اعبدوؿ ) نبلحظ من النتائج اؼببينة ُب 
التارل فإننا نبلحظ اف لن يكوف ىناؾ تراكيز لثاين اكسيد الكربيت ُب اؼبناطق اجملاورة للمصنع ُب حاؿ كاف اؼبصنع ىو اؼبصدر وب

 .الوحيد لبلنبعاثات
كيلومَب من اؼبصنع   1( على مسافة 2يصل أقصى تركيز لثاين اكسيد الكربيت اؼبنبعث من مصنع زليًب كما ىو مبْب ُب الشكل )

( وىذا يعترب أقل من أقصى تركيز مسموح التعرض لو ؼبدة عشر دقائق وفق معايّب منظمة الصحة 3ميكروجراـ/ـ 25.38اذل )
، ولكنها أكرب بقليل من الَباكيز اؼبسموح التعرض ؽبا ؼبدة ساعة حسب مواصفات منظمة الصحة (3ميكروجراـ/ـ 500)العاؼبية

 اكسيد الكربيت الناذبة عن مصنع اظبنت زليًب لوحده ال يشكل خطرا كبّبا على العاؼبية، ومن خبلؿ النتائج يتضح أف تراكيز ثاين
، السكاف القاطنْب باؼبنطقة، ولكن مع وجود مصادر أخرى ؽبذا الغاز بالقرب من اؼبنطقة يبكن اف نرتفع تراكيز ىذا الغاز اؼبلوث

ا لتأثّبات صحية سيئة ناذبة عن انبعاثات اكاسيد وىذا يعِب أف االشخاص القاطنْب بالقرب من ىذا اؼبصنع يبكن أف يتعرضو 
ساعة ُب نفس االذباه ُب بعض الفَبات من  24الكربيت من ىذا اؼبصنع خاصة وأف الرياح يبكن أف تستمر ؼبدة طويلة أكثر من 

 .السنة

 
 ( تراكيز ثاني اكسيد الكبريت في الهواء الجوي على مسافات مختلفة من مصانع االسمنت 2) شكل 

 
( أف ىذه الَباكيز تكوف مرتفعة عن معدؿ التعرض اليومي حسب منظمة الصحة العاؼبية ؼبسافة 2يبلحظ أيضا من الشكل )ما ك
كيلومَب، وتشّب الدراسات اذل امكانية اف تتسبب تراكيز عالية نسبيا من ثاين اكسيد الكربيت اذل حدوث اضرار جسيمة على   7

 Jensen and Kozlowskiو  Roberts, et al (1971) اجراىا كل من احملاصيل النباتية وفقا للدراسة الٍب
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ؼبدة طويلة يبكن أف  ppm 0.05و 0.1حيث وجدوا أف تعرض الغطاء النباٌب لثاين أكسيد الكربيت بَباكيز  (1974)
على عملية البناء الضوئي يتسبب ُب إعاقة مبو العديد من األنواع النباتية، ويعتقد باف تأثّب اكاسيد الكربيت يكوف اكثر وضوحا 

، كما بينت الدراسات أف بعض األنواع النباتية يبكن أف تتأثر  (Killer, 1979) وبالتارل معدالت مبو النباتات ُب فصل الربيع
من ثاين أكسيد الكربيت وكذلك تتأثر بعض األنواع  3ميكروجراـ/مَب 100ساعة، لَباكيز أعلى من  24بشدة عند التعرض ؼبدة 

 .(WHO, 2000)من ثاين أكسيد الكربيت كمعدؿ سنوي  3ميكروجراـ/مَب 50ى عند التعرض لَبكيز األخر 
 119.23يبكن أف تصل أقصى تركيز ؽبا )( 3واؼببينة ُب شكل )أما بالنسبة لَباكيز اكاسيد النيَبوجْب اؼبنبعثة من ىذا اؼبصنع 

 200لو ؼبدة ساعة حسب مواصفات منظمة الصحة العاؼبية ) ( وىذا الَبكيز أقل من اؼبعدؿ اؼبسموح بالتعرض3ميكروجراـ/ـ
(، وىذا قد يعِب أف ىذا اؼبصدر لوحده قد ال يشكل خطرا على صحة السكاف ُب اؼبنطقة اجملاورة بالرغم من أنو 3ميكروجراـ/ـ

ذباه ؼبدة سنة كاملة إال أنو أعلى من أقصى تركيز مسموح بالتعرض لو ؼبدة سنة وىذا يرجع اذل استحالة استمرار الرياح ُب نفس اال
ُب حاؿ وجود مصادر أخرى ألكاسيد النيَبوجْب ُب اؼبنطقة اجملاورة مثل مصانع أخرى، وسائل نقل، واغبرؽ العشوائي للقمامة 

 فإف الَباكيز يبكن أف تفوؽ أقصى تركيز مسموح بالتعرض لو ؼبدة ساعة وىذا قد يشكل خطورة على صحة السكاف.

 
 يز اكاسيد النيتروجين في الهواء الجوي على مسافات مختلفة من مصانع االسمنت( تراك3شكل  )

 
فنجد  (4وعند حساب تراكيز الدقائق اعبسيمية الناذبة عن مصنع اظبنت الربج على مسافات ـبتلفة كما ىو موضح ُب الشكل )

(، وىذا الَبكيز أكثر من ضعف الَبكيز 3ـ/ـميكروجرا 110.95كيلومَب من اؼبصنع قد يصل اذل )  1أف أقصى تركيز ؽبا على بعد 
 ( حسب معايّب منظمة الصحة العاؼبية.3ميكروجراـ/ـ 50ساعة ) 24اؼبسموح بالتعرض لو ؼبدة 

وىذا يعِب أف السكاف القريبْب من ىذا اؼبصنع يبكن أف يتأثروا صحيا من ىذه االنبعاثات وخاصة عند استمرار الرياح ُب نفس 
( أف ىذه الَباكيز تكوف مرتفعة عن معدؿ 4ساعة ُب أوقات من السنة ويبلحظ من الشكل ) 24تفوؽ االذباه ؼبدة طويلة 

 كيلومَب.  3التعرض اليومي حسب منظمة الصحة العاؼبية ؼبسافة 
كن أف ( أف تراكيز أكاسيد النيَبوجْب ُب اؼبنطقة والناذبة عن الغازات اؼبنبعثة من مصنع اظبنت زليًب يب3كما يتبْب من الشكل )
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( وىو أقل من اؼبعدؿ اؼبسموح التعرض لو ؼبدة ساعة حسب مواصفات منظمة الصحة 3ميكروجراـ/ـ 148.32تصل اذل )
العاؼبية، ومن ذلك نستنتج أف ىذا اؼبصدر لوحده ال يبثل خطرا على صحة سكاف اؼبنطقة اجملاورة للمصنع بالنسبة الكاسيد 

( وذلك نظرا إلستحالة 3ميكروجراـ/ـ 40تركيز مسموح بالتعرض لو ؼبدة سنة ) النيَبوجْب، بالرغم من أنو أعلى من أقصى
استمرار الرياح ُب نفس االذباه ؼبدة سنة كاملة، ولكن عند تواجد مصادر اخرى النبعاث ىذا اؼبلوث فإف تراكيزه يبكن اف تزداد ُب 

 القرب من اؼبصنع.اؽبواء عن اغبد اؼبسموح بو ؼبدة ساعة فبا يسبب مشاكل صحية للقاطنْب ب
 4500قرابة يصل أقصى تركيز اذل يبكن اف ( أف تراكيز الدقائق اعبسيمية اؼبنبعثة من ىذا اؼبصنع كبّبة جدا و 4من الشكل ) يتبْب

، (3ميكروجراـ/ـ 50ساعة ) 24وىذا أعلى بكثّب وال يقارف باؼبعدؿ اؼبسموح بو من منظمة الصحة العاؼبية ؼبدة  3ميكروجراـ/ـ
لذلك فإف السكاف القاطنْب بالقرب من ىذا اؼبصنع يبكنهم التعرض لتأثّبات صحية ناصبة عن الدقائق اعبسيمية اؼبنبعثة ونتيجة 

ساعة ُب نفس االذباه ُب بعض الفَبات من السنة ويبلحظ  24من ىذا اؼبصنع، وخاصة عند استمرار الرياح ؼبدة طويلة أكثر من 
 .(Okasha, 2014) كيلومَب  20اذل مسافات بعيدة جدا أكثر من  لكن اف تص( أف ىذه اعبسيمات يب4من نفس الشكل)

 
 ( تراكيز الجسيمات في الهواء الجوي على مسافات مختلفة من مصانع االسمنت4شكل  )

 
 المعدالت السنوية لتركيز الملوثات في المدينة 2.2.4

اة االنتشار لبلنبعاثات الناذبة عن مصنعي االظبنت دبدينة تبْب من خبلؿ خرائط النتائج اؼبتحصل عليها باستخداـ برنامج ؿباك
زليًب وباستخداـ البيانات اؼبناخية وتكرارات اذباه الرياح ؼبدة سنة كاملة اف تراكيز اؼبلوثات اؼبستهدفة بالدراسة ُب مدينة زليًب  

 كانت على النحو التارل:
تراكيز غاز ثاين اكسيد الكربيت ُب اؽبواء اعبوي والناذبة عن مصنعي والذي يبثل خريطة ؼبدينة زليًب وعليها  5يبلحظ من الشكل 

( وىو يعترب أقل من الَبكيز 3ميكروجراـ/ـ 18.80اظبنت زليًب اف أعلى تراكيز ؽبذا الغاز بالقرب من مصنع الربج ويصل اذل )
( ،وىذا لوحده ال يسبب أضرارا 3ـميكروجراـ/ 20ساعة حسب مواصفات منظمة الصحة العاؼبية ) 24اؼبسموح التعرض لو ؼبدة 
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لسكاف اؼبنطقة إال إذا توفرت مصادر انبعاث أخرى ؽبذا الغاز مثل اؼبصانع اؼبختلفة ووسائل النقل، عندىا قد يفوؽ اغبد اؼبسموح 
بو وبذلك قد يسبب مشاكل صحية للسكاف، أما على اؼبناطق االخرى للمدينة فإف نسبة تراكيز ىذا الغاز ضعيفة ودوف 

 واصفات العاؼبية ؼبنظمة الصحة العاؼبية وتعترب غّب مؤثرة.اؼب

 
 ( الناتج عن انبعاثات مصنعي االسمنت3( تراكيز ثاني اكسيد الكبريت في مدينة زليتن )ميكروجرام/متر5)شكل  

 
ة زليًب قليلة حيث اؼبنبعث من مصنعي الربج و زليًب لبلظبنت ُب معظم مناطق مديناكاسيد النيَبوجْب  يتوقع اف تكوف تراكيز
( وىذا أقل من 3ميكروجراـ/ـ 27.12بالقرب من مصنع زليًب يبكن اف يصل اذل ) ا( اف أقصى تركيز ؽب6يظهر من الشكل )

تركيز ىذا اؼبلوث (، ويعترب 3ميكروجراـ/ـ 40الَبكيز اؼبسموح بالتعرض لو حسب مواصفات منظمة الصحة العاؼبية ؼبدة سنة )
على الصحة والبيئة إال إذا بشكل كبّب غّب مؤثر وقد يكوف  حدود مواصفات منظمة الصحة العاؼبية ُب الناتج عن اؼبصنعْب

ازدادت نسبة تراكيزه خاصة ُب اؼبنطقة القريبة من مصنع زليًب نتيجة توفر مصادر اخرى النبعاث الغاز فبا قد يؤدي اذل ارتفاع 
 تراكيزه اذل ما فوؽ اؼبعدؿ اؼبسموح التعرض لو.

مصادر اخرى لثاين اكسيد النيَبوجْب ُب اؼبنطقة اجملاورة للمصنع سيؤدي اذل ارتفاع تراكيزه ُب اؽبواء اعبوي اذل معدالت قد  وجود
تشكل خطرا على صحة السكاف، كما تشّب الدراسات اذل انو يبكن اف يؤدي وجود اكاسيد النيَبوجْب ضمن اؼبلوثات الٍب يبثها 

 ,Adaros)سليب لثاين أكسيد الكربيت على مبو األنواع النباتية اؼبختلفة وخاصة اغبشائش واألعشاب اؼبصنع اذل زيادة التأثّب ال
1991; McLeod &Skeffington, 1995; Alvarez et al., 2009). 
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 ( الناتج عن انبعاثات مصنعي االسمنت3( تراكيز اكاسيد النيتروجين في مدينة زليتن )ميكروجرام/متر6شكل )

 
أف الغبار اؼبعلق فوؽ اؼبدف الصناعية وبتوي على دقائق غبارية معدنية ـبتلفة، وعلى دقائق ألياؼ االسبستوس اذل لدراسات اوتشّب 

 اؼبسرطنة، وكذلك على الفحـو اؽبيدوجينية )اؽبيدروكربونات( العطرية اؼبسببة للسرطاف، )اؼبركبات االروماتية اؼبسرطنة( مثل بنزوبّبين
رغم من الَباكيز الضئيلة ؽبذه اؼبواد ُب اعبو فهي تسرع ُب ظهور أنواع ـبتلفة من السرطانات ُب اؼبدف بنسب ومشتقاتو، وعلى ال

(، ووبتوي الغبار الناتج عن مصانع االظبنت على العديد من اؼبركبات والعناصر 1992أكرب منها ُب األرياؼ)صاحل وأبوقرين، 
 (Okasha et al, 2013ادف الثقيلة )الضارة حيث يبكن اف يتواجد بو كميات من اؼبع

 22.64(  تبْب أف نسبة ىذا الغبار ترتفع ُب مناطق ادواو لتصل اذل )7من خبلؿ نتائج ىذه الدراسة واؼببينة ُب شكل )
ا ( ؼبدة سنة.أم3ميكروجراـ/ـ 20( وىذا الَبكيز أعلى من الَبكيز اؼبسموح بالتعرض لو من منظمة الصحة العاؼبية )3ميكروجراـ/ـ

ُب منطقة اؼبنطرحة وماجر فإف نسبة الغبار تفوؽ ضعف اؼبعدؿ اؼبسموح بالتعرض لو من منظمة الصحة العاؼبية، ويكوف الَبكيز ُب 
(، وتعترب منطقة سوؽ اعبمعة من أكثر اؼبناطق الكبّبة اؼبتأثرة من 3ميكروجراـ/ـ 62.56منطقة كادوش اكثر حيث يصل اذل )

 (. 3ميكروجراـ/ـ 162.47تراكيزه اذل ) غبار مصنعي االظبنت حيث تصل
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 ( الناتج عن انبعاثات مصنعي االسمنت3( تراكيز الغبار في مدينة زليتن )ميكروجرام/متر7)شكل 

 
( وىذا مؤشر خطّب من شأنو 3ميكروجراـ/ـ 748.29وكاف كاف أقصى تركيز للغبار بالقرب من مصنع اظبنت زليًب حيث بلغ )

 باألمراضالكائنات اغبية وكذلك البيئة احمليطة، حيث بينت الدراسات العديدة أف زيادة الوفيات واالصابة أف يهدد حياة االنساف و 
اؼبختلفة مع تزايد معدالت ومستويات اؼبواد اؼبعلقة ُب اعبو. ومن أىم االمراض اؼبرتبطة هبذا النوع من التلوث، الٍب يشار إليها 

 (، 1992ات القصبات اؽبوائية، وتوسع الرئة، والربو وغّبىا.)صاحل وأبوقرين، عادة، أمراض اعبهاز التنفسي مثل التهاب
 االستنتاجات:

تظهر النتائج اؼبتحصل عليها من ىذه الدراسة وجود ارتفاع نسيب بشكل عاـ ُب االنبعاثات الناذبة عن مصنع اظبنت زليًب مقارنة 
ثات اعبسيمية اعلى من اؼبعايّب الدولية اؼبسموح هبا ُب كبل اؼبصنعْب باالنبعاثات الناذبة عن مصنع اظبنت الربج، وكانت االنبعا

بينما كانت انبعاثات اكاسيد الكربيت ضمن اغبدود اؼبسموح هبا ُب اؼبصنعْب اما اكاسيد النيَبوجْب  فقد كانت ضمن اؼبعايّب 
أكاسيد النيَبوجْب ، و ؼبصرية ؼبصنع اظبنت زليًبؼبصنع اظبنت الربج واعلى من اغبدود القياسية عبميع اؼبعايّب باستثناء اغبدود ا

اؼبنبعثة من اؼبصنعْب لوحدىا قد ال تشكل خطرا على صحة السكاف ُب اؼبدينة ألهنا ضمن اؼبعدؿ اؼبسموح بو من اؼبنظمة الدولية 
ذل معدالت كبّبة مقارنة يتوقع من الدراسة ارتفاع تراكيز اعبسيمات الناذبة عن انبعاثات مصنعي االظبنت ُب اؼبدينة ا، و للصحة

باؼبعايّب الدولية ؼبنظمة الصحة العاؼبية فبا قد يتسبب ُب تأثّبات صحية وبيئية سيئة على سكاف اؼبدينة وخاصة ُب اؼبناطق القريبة 
 من اؼبصانع.
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لتعليمية والرقابية في التخلص من النفايات اإللكترونية تقييم مدى كفاءة الجهات ا 
  داخل مدينة مصراتة

 2، تهاني مفتاح إطويش 2، نواره مسعود عيسى 1ميالد أحمد شلوف

 Mshalluf66@gmail.comقسم التغذية ،  كلية التقنية الطبية مصراتة.   -1

 nuwaraissa1388@gmail.comة . قسم علـو البيئة، أكاديبية الدراسات العليا دبصرات  -2         
 

 الملخص

بكثرة ُب صبيع أكباء  منتشرة استخداماهتا، لذلك قبدىاجبميع أنواعها و  واألجهزة اإللكَبونية لبطارياتا على نظراً للطلب اؼبتزايد
ياهتا السامة بالطريقة الصحيحة خاصة ُب الدوؿ النامية.وتعد ىذه  ىناؾ عدـ وعي بكيفية التخلص من نفا أفالعادل، إال 
وذلك بسبب اؼبعادف الثقيلة الداخلة ُب تركيبها مثل  بصفة خاصة، وصحة اإلنسافبصفة عامة خطرة على البيئة  النفايات

سبتاز خباصية الَباكم اغبيوي داخل  الكادميـو ، الرصاص ، الزئبق ، اؼبنغنيز ، النيكل وغّبىا من اؼبعادف اػبطرة والسامة والٍب
 أنسجة الكائنات اغبية، وتنتقل عرب السلسلة الغذائية من النبات إذل اغبيواف لتصل أخّبًا إذل اإلنساف . حيث أظهرت الدراسة

ىناؾ تقصّب  النتائج التالية )عدـ وجود طرؽ صحيحة ومناسبة للتخلص من النفايات اإللكَبونية، وكذلك اإلستبانية الٍب أجريناىا
% أجابوا 22.7حيث اتضح أف دى خطورة ىذه النفايات، دبمن قبل اعبهات التعليمية والرقابية خبصوص تثقيف اؼبواطنْب 

% أجابوا بػػػػػػػ ) ال( أي عدـ وجود توعية وتثقيف للطبلب وكافة الشرائح ُب اجملتمع، 71)بنعم ( وىي نسبة منخفضة جدًا ، 
مي كبّب ُب شروبة اجملتمع اؼبتعلمة بالطرؽ اؼبناسبة للتخلص من ىذه النفايات، وذلك من خبلؿ وكذلك اتضح وجود قصور عل

% ال 60.6% و 25.7النسب الٍب ربصلنا عليها فهي نسب منخفضة جدًا فالذين يعرفوف ىذه الطرؽ ال تتجاوز نسبتهم
ية ذات العبلقة بتوفّب الطرؽ اؼبناسبة للتخلص من عدـ قياـ اعبهات اػبدمية والرقابيعرفوف شيئًا عن ىذه الطرؽ. إضافة إذل 
، حيث أف عدد األشخاص الذين أجابوا )بنعم ( خبصوص وجود طرؽ للتخلص من النفايات اإللكَبونية داخل مدينة مصرتو

% و 55% واإلجابة بػػػػػػ ) ال، ال أدري ( كانوا بنسبة )12.5النفايات اإللكَبونية داخل مدينة مصراتة كانوا بنسبة 
% فقط أجابوا بنعم وىي نسبة منخفضة جداً 5%(على التوارل، وكذلك اعبهات ذات العبلقة جبمع النفايات اإللكَبونية 32.5

 .( % وىذه النسبة تدؿ على عدـ وجود حاويات خاصة لتجميع النفايات اإللكَبونية 87.5واإلجابة بػػػػػػ)ال( كانت 
 

 .، اعبهات التعليمية ، اعبهات ذات العبلقة بالبيئة ية ، البيئة النفايات اإللكَبون داللية:الكلمات ال
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 المقدمة . 1
نوع من التلوث البيئي، والذي يطلق عليو )اػبط اؼبخفي(، إذ من اؼبمكن كشف الكثّب من أنواع التلوث ىي النفايات اإللكَبونية 

ة اؼبنبعثة من اؼبصانع من خبلؿ الرؤية، أو الرائحة، ولكن األشد ـبلفات اؼبصانع، كاؼبواد الصلبة، أو السائلة، أو الغازي عن الناتج
كل اؼبعدات اإللكَبونية والكهربائية الٍب دل نعد   والٍب تشمل. خطورة والٍب ال يبكن ربديد خطرىا ىي النفايات اإللكَبونية

تلك الٍب ًّب إتبلفها، وىي ربتوي على كميات الٍب تعاين خلبًل أو كسراً أو دل تعد متوافقة مع التقنيات اغبديثة أو  وأنستخدمها، 
، ا» من اؼبواد السامة مثل ، الكادميـو اإلحصاءات إذل أف حجم النفايات حوؿ  تشّبو ،«لزئبق، الكرـو ... اخلالرصاص، الباريـو

مليوف  1.9إذل 1.5اػبطرة، ُب حْب ما يتم التخلص منو ال يتعدى  اؼبخلفات اإللكَبونيةمليوف طن من  50تبلغ أكثر من  العادل
 وىناؾ الكثّب من القطع األكثر ضرراً  الٍب سبق ذكرىا، سامةالواد اؼبطن من األجهزة اإللكَبونية الٍب تدخل ُب تركيبها 

والبطاريات الٍب ينجم عنها آثار سيئة على البيئة واإلنساف، بل وصل األمر إذل أف اؼبختصْب  ،واؼبكثفات،اؼبقاومات ،مثل 
ناء األجهزة اإللكَبونية اؼبنتهية الصبلحية ُب اؼبنازؿ، والٍب قد تؤدي إرل ـباطر كبّبة يأٌب ُب مقدمتها مرض ينصحوف بعدـ اقت

بأنواعها  واأللعاب ،تستخدـ ُب الكثّب من األجهزة اإللكَبونية والساعات (. كما أف البطاريات الٍب2014)شقّب  اغبساسية
، لذلك يربز لبطاريات الٍب يبكن اغبصوؿ عليها، وكوهنا من أبسط وأسهل اخداماهتااستواألجهزة احملمولة، والٍب تتنوع بتنوع 

يبكن أف ربدثو  مبعث ىذا التساؤؿ ىو التأثّب السليب الذيو . من ىذه البطاريات بعد انتهائها ىو كيف نتخلصتساؤؿ ىاـ 
التالفة، إذا ٍب رميها  بطاريات اؼبوبايل خاصةف والبيئة، إلنسابا واألضرار الٍب تلحقهاة ، نتيجة مكوناهتا الكيميائيالبطاريات اعبافة

عاـ   100( أمتار ؼبدة 6 – 5أشهر يؤدي ذلك إذل تلوث األرض على امتداد ) 6-3فَبة من  ومكثتاألرض  ُب بقعة من
ويعترب التلوث  .(2013 الذي يتأثر بأقل العوامل ) عبد الرسوؿفما باؿ اإلنساف دراسات امتدت لسنوات  أثبتتو ماكاملة وىذا 

وذلك لكوهنا ؽبا القدرة على تكوين مركبات معقدة وثابتة مع الكثّب من اؼبركبات العضوية ،هبذه اؼبعادف من أخطر أنواع التلوث 
 ولعل وجود العناصر الثقيلة .ذه النظم البيئية اغبيةفبا يؤدي إذل تراكمها داخل ى،عضوية الٍب توجد بأجساـ الكائنات اغبية الوغّب 

قصّبة وترجع ظبية ىذه األيونات إذل قدرهتا  ة تكوف سامة لقدرة أيوناهتا على االرتباط بسبلسل كربونية عضويةينُب حالتها اؼبتأ
( والٍب تغّب من اؼبراكز النشطة ُب اإلنزيبات الٍب تتحكم  SHالشديدة على االرتباط بالكربيت الذي يتواجد ُب ؾبموعة الثيو ) 

العمليات اغبيوية أي تعطيل اغبيوية اؽبامة ُب اعبسم فبا ىبرج ىذه اإلنزيبات عن دورىا الطبيعي الذي تؤديو ُب  التفاعبلتُب سرعة 
، وإمبا وجودىا بَباكيز عالية نسبيا ىو ما يعترب لكائنات اغبية قد ال يعِب التلوثإف وجود أياً من ىذه اؼبعادف ُب أجساـ ا .عملها

.وخاصة ؼبا تتمتع بو اؼبعادف الثقيلة من اختبلفات متباينة ُب خصائصها الكيميائية ولذا فقد  اعبوىر ُب مشكلة التلوث البيئي
، األمر الذي أدى إذل ظهورىا بَباكيز ونية وُب أدوات االستخداـ اليوميالصناعات  اؼبعدنية واإللكَب  وجدت مدخبًل واسعًا ُب

. وفبا يزيد خطورة (2009أبو غفة )لوث البيئي ُب العديد من اغباالت.التأكثر فبا تتحملو األنظمة البيئية وبالتارل ظهور مشاكل 
اؼبعادف الثقيلة ُب البيئة ىو عدـ إمكانية تفسخها بوساطة البكتّبيا والعمليات الطبيعية األخرى فضبًل عن ثبوتيتها والٍب سبكنها من 

الشكل والٍب  كما أف البطاريات الصغّبة الدائرية  ،(2008مصادرىا ) السعدي االنتشار ؼبسافات بعيدة عن مواقع نشؤىا أو 
تستخدـ ُب العاب األطفاؿ وبعض األجهزة االلكَبونية تعترب من أشد األجساـ الغريبة خطورة على الرغم من صغر حجمها 

 . عواقب وخيمةونعومة إطارىا وذلك ألهنا ربتوي على مواد كيميائية حارقة تتسرب من البطارية عند التصاقها باؼبريء فتؤدي إذل
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عاؼبًيا ىناؾ عدة دراسات من أنبها دراسة أمريكية بينت أف عدد اغباالت اؼبسجلة سنويا بلغت أكثر من مئة ألف حالة، اعبيد ُب 
إذل التدخل الطيب إلزالتها حيث مرت ىذه األجساـ الغريبة عرب اعبهاز  ربتج% من ىذه اغباالت دل 90-80اؼبوضوع ىو أف 

الغريب، وأقل من اعبسم ىذا % من اغباالت احتاجت للتدخل باؼبنظار إلزالة 20-10مشكلة، ولكن  اؽبضمي دوف حدوث
بل يوجد ىناؾ إحصاءات عامة فؿبليا  . أماحالة وفاة 1500ىناؾ  % احتاجت للتدخل اعبراحي. أما اػبرب السي  ىو أف1

نصفها دبدينة الرياض ا مدينة اؼبلك فهد الطبية سنويًا تستقبله حالة 50ولكن من واقع عملي ىناؾ على مستوى اؼبملكة 
 . (2011) اغبسيِبيستدعي منظار اعبهاز اؽبضمي

  مشكلة البحث 1.1
وقبده يبحث عن طرؽ  ،األمراضوالبيئة احمليطة بو للكثّب من  رض اإلنساف اليـو بالدرجة األوذلمشكلة البحث ُب تعتكمن 

، وأحد ىذه األسباب على سبيل اؼبثاؿ البطاريات غبدوث مثل ىذه األمراضالٍب أدت  للعبلج وال يهتم بالتساؤؿ عن األسباب
واألجهزة اإللكَبونية الٍب قبدىا ملقاة ُب بيتو ومزرعتو وُب متناوؿ أيدي األطفاؿ وعلى الطرقات والٍب تسبب الكثّب من األمراض 

الكادميـو مسرطن خطّب  فمثبلً ، كما ذكر سابقاً ية  سبتاز خباصية الَباكم اغبيوي داخل أجساـ الكائنات اغبخاصة وأهنا اػبطّبة 
 3مغ / ـ 5تركيز الكادميـو  العامل شباين ساعات عمل ُب جو يبلغ فيو أمضىويدخل إذل اعبسم عرب التشعبات الرئوية وإذا 

 منها األمراض الكثّب من يصاب بنوبة رئوية فبيتة نتيجة تراكم السوائل ُب الرئتْب. تسبب زيادة تركيز الكادميـو ُب اعبسم البشري 
، ض النوويةوامتضرر اغب، و سرطانات وعقم، و اضطرابات تنفسية، و أمراض العظاـ كالنخر والتلْب، و والتقيؤ ،وآالـ اؼبعدة ،اإلسهاؿ

وقطاعاتو توجد تأثّبات سلبية للتسمم بالرصاص على كافة فئات اجملتمع و  .تأثّبات على عضلة القلبو  ،زيادة ضغط الدـو 
والكالسيـو والربوتْب والزنك ُب جسم اإلنساف على زيادة قدرة اعبسم على امتصاص الرصاص الذي يسّب  د نقص اغبديد،ويساع

تأثّبه الساـ معظم أجهزة اعبسم كالكلى واعبهاز  منو ُب اؼبخ والكلى والعظاـ ويصيبويَبسب جزء كبّب  ُب الدورة الدموية،
أنو يبكن أف ينفذ من خبلؿ اؼبشيمة  كما ،ذل عدـ االستفادة الكاملة من فيتامْب دالعصيب والدـ واعبهاز التناسلي ويؤدي إ

تكوف نسبة امتصاص الرصاص عند األطفاؿ طبسة أضعاؼ امتصاصو عند الكبار كما أف األطفاؿ و ويسبب الضرر للجنْب. 
تعرض األطفاؿ للرصاص ولو بنسب  اإذ ، أمايعانوف عادة من نقص ُب اغبديد والكالسيـو فبا يزيد من نسبة امتصاص الرصاص

ضئيلة يؤدي إذل العديد من اؼبشاكل الصحية ترتبط بنواحي التطور والنمو لديهم مثل نقص مستوى الذكاء وصعوبة التعلم 
النيكل خطرا على الصحة  يشكلو .وتأخر النطق وزبلف عاـ ُب النمو حاسة السمع ونقص ،ومشاكل متعلقة بسلوكيات الطفل

ؿ دخولو إذل اعبسم حيث يتم ذلك عن طريق تناوؿ الطعاـ واؼباء واستنشاؽ اؽبواء اؼبلوث، كما أف التعرض اؼبزمن لو العامة ُب حا
حيث قدرت نسبة السكاف اؼبصابوف باغبساسية  وىو أكثر اؼبعادف اؼبسببة للحساسية ،ىو احد العوامل اؼبسببة لسرطاف الرئة

اجملوىرات واالكسسوارات الٍب ربوي  نب غالبية النساء باالكزيبا نتيجة استعماؽبحيث تصا ،لعنصر النيكل لتعرضهم% نتيجة 12
يعد االمتصاص اؼبعوي اؼبعدي من الغذاء كما  ،لعمبلت االوربية اعبديدةا ُب صناعة على النيكل لذلك ًب استبعاد سبائك النيكل

(، أما الزئبق بسبب 2013)عبد الرسوؿ  الناس.اؼبَبسب ُب اعبسم والغالب بْب عمـو  أو اؼباء اؼبصدر األساسي للنيكل
وكيماوية مثل  ،وكهربائية مثل إنتاج اؼبصابيح والبطاريات ،كصناعة الورؽ وغاز الكلورمنها   صناعية كالاستعماالتو العديدة مثل  
وإلنتاج  ،ومَباتوصيدالنية مثل صناعة العقاقّب وُب طب األسناف وعلمية مثل الَبمومَبات والبار  ،صناعة الذىب واألصباغ
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يضعف اعبهاز ، دى الطويل للجهاز العصيب اؼبركزيكثّبة منها تأثّبه اؼبدمر على اؼبال هأضرار  من ىنا يتضح لنا .مبيدات الفطريات
تراكمو ُب خبليا مقدرتو الكبّبة على قتل اػببليا اغبية وسهولة  ، كما أفاؼبناعي لئلنساف وينتج عن ذلك أمراض اغبساسية والربو

 ينتقل عرب اؼبشيمة إذل اعبنْبحيث  ،تشوىات اغبيوانات اؼبنويةيسبب ُب على اعبهاز التناسلي الذكري و  يؤثر ،دماغ واألعصابال
السعدي يؤثر على القلب واألوعية الدموية . )، و بب اضطرابًا ىرمونيًا لدى الذكورس، و يفيؤدي إذل تشوىات وإعاقات ذىنية

2008).            
  البحثوىدف  أىمية 1.1.1

خاصة وأف البطاريات  واألجهزة اإللكَبونية عامةتكمن أنبية البحث ُب أف اإلنساف اليـو يستهلك عدد كبّب جداً من البطاريات 
منها بإلقائها ُب  القمامة اؼبنزلية أو على األرض  ويتخلصسبتاز ببساطتها وسهولة استعماؽبا ورخص شبنها مقارنة باؼبولدات مثبًل 

ريقة وتصل حٌب للمياه اعبوفية دوف معرفتو بالط ،األمر الذي يؤدي إذل ربللها وترسبها ُب الَببة ،رعة أو غّبىامز  مباشرة ُب
البيئة ألهنا  التعريف خبطورة البطاريات واألجهزة اإللكَبونية  على، كما هتدؼ ىذه الدراسة إذل الصحيحة لكيفية التخلص منها

، النيكل، الرصاص، دف ثقيلة منها :تعترب نفايات سامة إلحتوائها على معا  وىذه عناصر خطرة وسامة . اؼبنغنيز الزئبق، الكادميـو
عدد قليل من اؼبستهلكْب اللذين يقرؤوف العبلمات التحذيرية على البطاريات واألجهزة الكهربائية والٍب تنص خاصة  وأنو ىناؾ 

للتخلص من البطاريات اؼبستهلكة الصغّبة  اؼبثلىهباد الطريقة إ ة.على عدـ رمي البطاريات التالفة ودؾبها مع النفايات اؼبنزلي
    . و تأثّبىا ُب البيئةواألجهزة اإللكَبونية  اغبجم 

                                  

 البحث المواد وطرق .2

  تقسيم الدراسة إذل قسمْب نية عبمع اؼبعلومات والبيانات حوؿ موضوع الدراسة حيث ٍبااعتمدت ىذه الدراسة الطريقة اإلستب

لتابعْب لبعض كليات جامعة وىم أعضاء ىيئة التدريس ا ،ستهدؼ جهات التعليم العارلت تكان   -: األوذل ةاالستبان 
  .التقِب والفِب داخل مدينة مصراتة، وأعضاء ىيئة التدريس لبعض كليات التعليم مصراتة

مديرية صبارؾ مصراتة ( و اعبهات ، ) مركز صبرؾ ميناء مصراتة البحري إذل اعبمارؾ وموجه تكان   -: ةالثاني ةنااالستب
اؼبختصة والٍب ؽبا عبلقة مباشرة بالنفايات اإللكَبونية ) الشركة العامة ػبدمات النظافة مصراتة ، مكتب اإلصحاح البيئي 

 .ببلدية مصراتة ، اؽبيئة العامة للبيئة (
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 النتائج والمناقشة.3
عليمية : ) أعضاء ىيئة التدريس بجهات التعليم العالي (الجهات الت  1.3  

.مدى معرفة الجهات التعليمية بمعنى النفايات اإللكترونية 1.1.3  

 

 

 النفايات اإللكَبونية.ب( : يوضح عدد أعضاء ىيئة التدريس باعبهات التعليمية الذين يعرفوف اؼبقصود 1الشكل )
 

أعضاء ىيئة التدريس ُب جهات التعليم العارل الذين يعرفوف اؼبقصود بالنفايات (  يتضح بأف عدد 1من خبلؿ الشكل رقم )
عضو، ( 22% وىذا ضعف عدد الذين ال يعرفوف تقريبًا وىم )60.606( عضو ىيئة تدريس أي بنسبة 40اإللكَبونية ىم )

جهات   مرضية، ألف%، وىذه النتيجة غّب6.06أي بنسبة أعضاء، ( 4% ،وعدد الذين ال يدروف )33.333أي بنسبة 
 ُب اجملتمع. من ضبلة الشهادات العليا ماجستّب ودكتوراهو التعليم العارل ىي الشروبة اؼبتعلمة 

 

. مدى معرفة الجهات التعليمية بطرق التخلص من البطاريات واألجهزة اإللكترونية 2.1.3  

 

لديهم علم بطرؽ التخلص من البطاريات واألجهزة  ( . يوضح عدد أعضاء ىيئة التدريس جبهات التعليم العارل الذين2الشكل)
 اإللكَبونية.
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ىو يوضح عدد أعضاء ىيئة التدريس جبهات التعليم العارل الذين يعرفوف طرؽ التخلص من النفايات اإللكَبونية  (2الشكل رقم )
والذين ،%60.6بة ( عضو أي بنس40ف عددىم )والذين ال يعرفوف كا،%25.758( عضو أي بنسبة 17وىم )  ،قليل  عدد

، ومن ىذه النتيجة يتضح قصور علمي كبّب ُب شروبة اجملتمع اؼبتعلمة %13.636( أعضاء أي بنسبة 9ددىم )ال يدروف ع
 .بالطرؽ اؼبناسبة للتخلص من ىذه النفايات

 .دور الجامعات والكليات في توعية طالبها وكافة الشرائح في المجتمع 3.1.3

 

 بتوعية الطبلب وكافة الشرائح ُب اجملتمع .باعبهات التعليمية الذين يقوموف ضاء ىيئة التدريس ( : يوضح عدد أع3الشكل) 
 

% ومن ىنا 71أي بنسبة اً،عضو  47 ) ال( كافػػػػػػ ( بأف عدد أعضاء ىيئة التدريس الذين أجابوا ب3يتبْب من الشكل رقم )
وىذا  ،اجملتمع داخل مدينة مصراتةطبلهبا، وكافة الشرائح ُب ُب توعية  ةهات التعليمىناؾ تقصّب كبّب جداً من قبل اعب نستنتج بأف

لعدـ توعية أعضاء ىيئة التدريس جبهات التعليم العارل داخل  يعود، وىذا (2، 1خبلؿ مناقشة الشكلْب رقم ) واضح أيضًا من
  مدينة مصراتة  خبطورة النفايات اإللكَبونية .

 

انة األجهزة اإللكترونية باستالم األجهزة التالفة من الجهات التعليمية عند الشروع دور الشركات ومراكز بيع وصي 4.1.3
 .بطلب أجهزة جديدة

 
(:  يوضح ما إذا كاف للشركات ومراكز بيع وصيانة األجهزة اإللكَبونية دور باستبلـ األجهزة التالفة من اعبهات 4الشكل)

 التعليمية عند الشروع بطلب أجهزة جديدة.
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( يتضح بأف جهات التعليم العارل داخل مدينة مصراتة عند شروعهم بطلب أجهزة إلكَبونية جديدة ال 4الشكل رقم ) من خبلؿ
 اإلجابات واضح من خبلؿ ىذا كافيشَبطوف على الشركات واؼبراكز الٍب يشَبوف منها بأف يشَبوا  منهم األجهزة اؼبستعملة و 

 ػػػػػػالذين أجابوا ببلغ عدد بينما ،% 6.06أي بنسبة  أعضاء فقط، (4)كانوا بنعم  عدد األعضاء الذين أجابوا ف اؼبتحصل عليها،
   %.                                                                                     37.879بنسبة  ( عضو، أي 25)والذين ليس لديهم فكرة عن اؼبوضوع ،% 56.06أي بنسبة ،عضو (  37))ال( 

أف جهات التعليم العارل داخل مدينة مصراتة دورىا غّب فعاؿ ُب اؼبشاركة مع اعبهات ذات لنا يتبْب  السابقة من خبلؿ النتائج
وطرؽ التخلص منها بطرؽ عملية وسليمة للحفاظ على اؼبدينة، لنفايات اإللكَبونية داخلالعبلقة ُب إقامة ورش عمل حوؿ ا
 اؼبدينة.سبلمة وصحة اإلنساف داخل ىذه 

 
. الجهات ذات العالقة بالنفايات اإللكترونية )مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، مديرية جمارك مصراتة، الهيئة 2.3

  العامة للبيئة(.
 .. المشاكل البيئية التي تسببها النفايات اإللكترونية1.2.3

 

 

 ايات اإللكَبونية .(: يوضح مدى وعي األفراد باعبهات ذات العبلقة خبطورة النف5الشكل )
 

ف أفراد اعبهات ذات العبلقة ؽبم معرفة باؼبشاكل أ، وىذا يعِب % من اإلجابات كانت بنعم80نسبة  ( يوضح بأف5الشكل رقم )
% ( على 5، %15حيث كانت بنسبة ) ،انت منخفضة) ال وال أدري ( ك ػػػػػػ، أما اإلجابات بلٍب تسببها النفايات اإللكَبونيةا

وىذه النتائج تدؿ على وجود وعي عند األفراد العاملْب باعبهات ذات العبلقة خبطورة اؼبشاكل الٍب تسببها النفايات التوارل . 
 اإللكَبونية. 
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 المسئولة عن حماية البيئة في جمع النفايات اإللكترونية والبطاريات الجهات دور.2.2.3

 
 ا ُب توزيع حاويات خاصة لتجميع البطاريات والنفايات اإللكَبونية .( : اعبهات اؼبسئولة عن ضباية البيئة ودورى6الشكل )

 
( يتضح أف اعبهات ذات العبلقة جبمع النفايات اإللكَبونية ال يوجد لديها حاويات خاصة لتجميع 6من خبلؿ الشكل رقم )

% وىي 5بة جابة بنعم بنس، حيث كانت اإلمع حاويات ذبميع النفايات األخرىالنفايات اإللكَبونية حٌب ال يتم خلطها 
وىذه النسب تدؿ على عدـ وجود حاويات خاصة عبمع النفايات ،%87.5) ال(كانت بنسبة ػػػػ واإلجابة بػػ، منخفضة جداً 

، وىذه النتائج تؤكد بأف ياـ بتجميع النفايات اإللكَبونيةالق ُبدور اعبهات ذات العبلقة  ،كما تدؿ على ضعفاإللكَبونية
عن ضباية البيئة واعبهات الٍب تقـو بتجميع القمامة داخل مدينة مصراتة ال تقـو بتجميع النفايات اإللكَبونية مع  اعبهات اؼبسئولة

 معرفتهم باؼبخاطر الٍب تسببها ىذه النفايات.
 

ن . معرفة ما إذا كان ىناك تعاون مشترك وتنسيق دائم بين مركز حماية البيئة والجمارك مع الشركات المسئولة ع3.2.3
 .استيراد وبيع األجهزة اإللكترونية

  
 

 
 
 
 
 

 (: يوضح مدى تعاوف مركز ضباية البيئة واعبمارؾ مع الشركات اؼبسئولة عن استّباد وبيع األجهزة اإللكَبونية .7الشكل ) 



 

الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                               

المؤتمر الثانً لعلوم البٌئة ، زلٌتن،  لٌبٌا            

 5151دٌسمبر  51-51

_________________________________________________________________________________________ 

470   |  

 

%(، وىذه 42.5% ، 20%، 37.5) نعم ، ال ، ال أدري ( على التوارل كانت ) ػػػػػػػػىذا الشكل يوضح أف نسبة اإلجابة بػ
 نتيجة غّب مرضية ُب ؾباؿ التعاوف والتنسيق بْب اعبهات ذات العبلقة مع بعضها البعض داخل مدينة مصراتة .

 
  .معرفة ما إذا كانت ىناك طرق قياسية متبعة للتخلص من النفايات اإللكترونية داخل مدينة مصراتة.4.2.3

 
 .ص من النفايات اإللكَبونية داخل مدينة مصراتة(: يوضح مدى وجود طرؽ قياسية متبعة للتخل8الشكل )

 
% ( 32.5% ، 55%،  12.5) نعم ، ال ، ال أدري ( كانت بنسبة )  ػػػػػػػ( تبْب أف اإلجابات بػػ8من خبلؿ الشكل رقم )

اؼبتبعة للتخلص  وىذه النتيجة تبْب أف اعبهات ذات العبلقة داخل مدينة مصراتة ليس لديهم معرفة بالطرؽ القياسية ،على التوارل
 من النفايات اإللكَبونية . 

 

 الخالصة
ىم على علم ودراية باؼبشاكل الٍب تسببها  من خبلؿ النتائج الٍب ربصلنا عليها تبْب أف اعبهات ذات العبلقة بالنفايات اإللكَبونية

ع ىذه النفايات ُب حاويات خاصة ىذه النفايات، وىذا على عكس ما كاف ُب اعبهات التعليمية ، ومع ىذا ال يوجد  تطبيق عبم
البعض ، وأيضًا عدـ  وىذا يعود لعدـ التنسيق اعبيد بْب اعبهات ذات العبلقة مع بعضهاوالزالت زبلط مع النفايات العامة ، 

ُب  أف اعبهات التعليمية داخل مدينة مصراتة ليس ؽبا دورأظهر ىذا البحث معرفتهم بالطرؽ القياسية البلزمة للتخلص منها،كما 
مساعدة اعبهات ذات العبلقة بالنفايات اإللكَبونية ُب ازباذ القرارات اؼبناسبة للتخلص من النفايات اإللكَبونية بطرؽ سليمة 
للحفاظ على صحة اإلنساف والبيئة، كما بْب ىذا البحث أيضًا أف اعبهات ذات العبلقة داخل مدينة مصراتة ال تقـو بتجميع 

 دويرىا أو تصديرىا.ىذه النفايات وكذلك عدـ ت

 التوصيات 
 خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها ُب ىذه الدراسة ، نوصي دبا يلي:من 
على اعبهات التعليمية مساعدة اعبهات ذات العبلقة بالنفايات اإللكَبونية للتعامل بشكل صحيح مع  (1
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دارس والكليات للتنبيو عن ىذه النفاية اػبطرة،وذلك عن طريق إقامة الندوات واؼبؤسبرات وورش العمل لطلبة اؼب
 اؼبخاطر الٍب قد يتعرض ؽبا اإلنساف من جراء تلويثو للبيئة .

هبب على اعبهات ذات العبلقة بالنفايات اإللكَبونية زبصيص مكاف معْب للبطاريات الصغّبة ُب براميل  (2
 خاصة .القمامة ، فهي ليست مادة عضوية واؼبواد الكيميائية اؼبوجودة بداخلها تتطلب معاعبة 

هبب على اعبهات ذات العبلقة بالنفايات اإللكَبونية زبصيص مراكز لتجميع النفايات اإللكَبونية  (3
 السامة ) البطاريات اؼبستهلكة واألجهزة اإللكَبونية الصغّبة وما شابو ذلك(.

 ها .أف تتحمل الدولة واعبهات ذات العبلقة اؼبسؤولية العظمى لتدوير ىذه النفايات وإعادة استخدام (4
 إصدار قوانْب ربد من استّباد األجهزة اإللكَبونية اؼبستعملة والرديئة . (5
التوعية واغبث اؼبستمرين كبو استخداـ البطاريات القابلة للشحن بديبًل عن البطاريات الغّب قابلة للشحن   (6

 واغبد من استخدامها .
ية بياف إمكانية إسهامها ُب سبويل ضرورة البحث مع الشركات اػباصة باستّباد و بيع األجهزة اإللكَبون (7

نشاطات هبدؼ رفع الوعي خبطورة البطاريات ، ومنح خصومات ؿبددة لقاء استعادة البطاريات التالفة من 
اؼبستهلكْب ، وكذلك استبلـ األجهزة التالفة من اؼبدارس والكليات وغّبىا من اؼبراكز عند  شروعهم بطلب 

   أجهزة جديدة .   
 

 :المراجع 
، " التخلص من أيونات الرصاص والزئبق ُب أوساطها اؼبائية باستخداـ ألياؼ سيليلوزية مستخلصة 2009غفة ، إبراىيم ،  أبو

 من أفرع نبات الربسيم " ، كلية الزراعة ، جامعة الفاتح .
غّبة والقطع اؼبغناطيسية دراسة أمريكية عن  ابتبلع األطفاؿ لؤلجساـ الغريبة... البطاريات الص، "2011اغبسيِب، عبد الرضبن،

 .15852: العدد  اإللكَبونية من جريدة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية النسخة"،
 األردف . –، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عماف  2008، الطبعة العربية  علم البيئةالسعدي ، حسْب ،  

ؾبلة  التكنولوجيا اػبضراء" علـو البيئة ":اإللكَبونية ..وـباطرىا على الصحة والبيئة"، ،"النفايات 2014عبد اغبميد،  شقّب،
 .(3-1ص ) ، 373، العدد  الكويت

 ،"التأثّبات البيئية للبطاريات وبعض األجهزة الكهربائية الصغّبة ُب النفايات والسمية الناذبة عنها"،2013عبد الرسوؿ ، نرباس، 
 وث السوؽ وضباية اؼبستهلك .جامعة بغداد / مركز حب
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 المصادر المختلفة للضوضاء داخل البيوت
 ، الصديق عبداهلل غازي  عزام محمد حلمي ، مفتاح فرج العًماري

مركز البحوث النووية تاجوراء / طرابلس، ليبيا.  –مؤسسة الطاقة الذرية 
azzamly@yahoo.com 

 

 خصالمل 

تعد الضوضاء داخل البيوت نوعاً من أنواع الضوضاء البيئية الٌب هبهلها الكثّب من الناس نظراً ألهنم يتعايشوف معها بصورة يومية ، 
ختلفة  داخل البيوت لوضاء اؼبؼبصادر امستوى الصوت  وبالتاذل يبكن القوؿ بأهنم فقدوا اإلحساس هبا . َب ىذه الورقة ًب قياس

وأجهزة  خالكهربائية اؼبختلفة من آالت مطبأجهزة اإلذاعتْب اؼبرئية واؼبسموعة  واغباسوب وألعاب األطفاؿ واألجهزة واؼبتمثلة َب: 
تكييف وأصوت جرس اؽباتف والبيت وأصوات اؼبياه اؼبتدفقة َب اؼبطابخ واغبمامات. وكاف أعلى ضغط صوت ًب تسجيلو ىو 

ديسيبل  ويليو  85ديسيبل و خبلط الفواكو  89، يليو  صوت قرع الطبل ديسيبل واؼبنبعث من آلة فـر اػبضروات 93صوت 
، وأقل ضغط صوت ًب تسجيلو ىو صوت الساعة اغبائطية وأصوات اؼبنبعثة من الثبلجة واغباسوب ، ديسيبل 84ؾبفف الشعر 

ليبيا والتوجد لدينا أى .  تكمن أنبية ىذا البحث بأنو هبرى ألوؿ مرة َب ديسبل على التوارل 51ديسبل،  51ديسبل،  49
 ستقبلية.وبالتاذل فإف ىذه القياسات يبكن أف تكوف نواة لقاعدة بيانات مرجوع اليها، مراجع ؿبلية يبكن ال

 الضوضاء اؼبهنية، اعبرعة الَباكمية، التأثّب الصحى للضوضاء : الضوضاء البيئية،الكلمات المفتاحية 

 المقدمة .1
من أنواع التلوث البي  ، وتعترب الضوضاء داخل البيوت جزًء ال يتجزأ منها والٌب دل تدرس بالصورة تعد الضوضاء البيئية نوعاً مهماً 

ورقة، وما ىذا البحث إاًل لتسليط الضوء ألوؿ مرة على البيئة اؼبنزلية لالكافية ودل تسجل فيها أى قراءات ؿبلية حٌب نشر ىذه ا
ل البيوت. وىناؾ دراسة طبية ذكرت أف التعرض اؼبستمر للضوضاء يؤثر تأثّباً  احمللية للتعرؼ على أىم مسببات ىذه الضوضاء داخ

. ويفسر ذلك بأف الضوضاء (2001)شحاتو،  كبّبًا على أجهزة اعبسم ووظائفها، سواًء كانت عضوية أـ عصبية أـ نفسية
د ومراكز اإلحساس اؼبختلفة باعبسم. ولقد ثارة اعبهاز العصيب، والذي ينقل أثره إذل القلب واألوعية الدموية والغدإستتتسبب ُب 

)شحاتو، كانت بدرجة ضعيفة، تسبب انقباض األوعية الدموية وبالتاذل تقل كمية الدـ داخلها  تأكد بأف الضوضاء حٌب ولو
2001) . 

التوتر العصيب تؤدي الضوضاء اذل اإلصابة بالصداع والطنْب ُب األذف كما تؤدي اذل فقداف السمع التدرهبي والشعور بالضيق و 
(، وىناؾ دراسة طبية تؤكد 2007، باالضافة اذل فقداف الشهية والَبكيز خاصة ُب األعماؿ الذىنية )ابراىيم اباًضا، شذى نزاؿ

 ,Mackenzieضعيفة فهي تسبب ُب انقباض األوعية الدموية وبالتارل نقص كمية الدـ داخلها ) بأف الضوضاء حٌب لو كانت

mailto:azzamly@yahoo.com
mailto:azzamly@yahoo.com
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1991.) 
ف الضوضاء ىى عبارة عن جرعات تراكمية يتعرض ؽبا الشخص خبلؿ اليـو ويبكن بذلك حساب اعبرعة الَباكمية والننسى ىنا أ

 ساعة وذلك حسب اؼبعادلة التالية: 24الٌب تعرض ؽبا الشخص خبلؿ 

Leq = 10log10 (t1x10L1/10 + t2x10L2/10 + t3x10L3/10 + ………… tnx10Ln/10) / (T). 

 ساعة. 24حصل عليها خبلؿ = اعبرعة اؼبت Leqحيث: 
       t1 .الفَبة الزمنية الٌب يبكثها الشخص َب مستوى ضوضاء معْب = 
       L1  مستوى الضوضاء اؼبتعرض ؽبا َب زمن مدتو =t1. 
        T .اؼبدة الزمنية الٌب نريد قياس مستوى الضوضاء الكلية خبلؽبا = 

الٌب نتعرض ؽبا يومياً ىى عبارة عن جرعات تراكمية تتم إضافتها إذل بعضها  من ىذه اؼبعادلة يتبْب لنا أف جرعات الضوضاء
ساعة بدقة متناىية وذلك باستخداـ أجهزة خاصة معدة ؽبذا  24البعض حٌب يبكن حساب ما ربصلنا عليو خبلؿ 

 .(Elammari,2007)الغرض

عن مصدر  نادة الصوت واؼبسافة الٌب تفصلتزداد شدة الصوت كلما اقَببنا من مصدر الصوت وىناؾ عبلقة رياضية بْب ش
الصوت، وىى عبلقة عكسية وتعرؼ بقانوف الَببيع العكسى، والذى ينص على أف شدة الصوت تتناسب عكسيًا مع مربع 

 أى أف: . (Mackenize,1991)اؼبسافة من مصدر الصوت 
I   ∞      1/D2 

 = شدة الصوت.Iحيث  
D.اؼبسافة بْب األذف ومصدر الصوت = 

ديسيبل، ولكن ىذا ال عبلقة لو إال بتأثّب  70ساعة عن  24أوصت منظمة البيئة األمريكية بأف التزيد جرعة الضوضاء  خبلؿ 
َب اإلعتبار التأثّبات األخرى الٌب تسببها الضوضاء مثل اإلجهاد، واضطراب النـو  خذالضوضاء على اعبهاز السمعى فقط وال يا

 .(US EPA, 2005)بالصحة   التأثّبات الضارةوالتأثّب على القلب وغّبىا من 
التعرض اؼبستمر ؼبستويات االسرة  الليبية بنتائج الضوضاء داخل البيوت وؿباولة توعية مصادر يهدؼ ىذا البحث إذل معرفة  

جزء من  يؤثر على حاسة السمع باإلضافة إذل اؼبشاكل الصحية األخرى كما يهدؼ أيضًا إذل تكوينالذي  ـبتلفة من الضوضاء
 قاعدة بيانات ؿبلية تشمل كافة قياسات الضوضاء البيئية واؼبهنية.

 

 مواد وطرق البحث .2
اؼبصّنع بواسطة  (Quest 2800)نوع   (Integrated sound Level Meter)أجريت القياسات باستخداـ جهاز 

أوالً ربوؿ  .ة ألذف اإلنسافوالذي يعمل بطريقة مقارب (A-weighting) واؼبدعم دبصفى (Quest Electronics) شركة
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اإلشارة الصوتية إذل إشارة إلكَبونية فباثلة بواسطة مكرب الصوت عارل اعبودة اؼبثبت على اعبهاز، وحيث أف اإلشارة صغّبة فهى 
، ٍب تضخم اإلشارة مرة أخرى لتصبح جاىزة (A-weighting) ربتاج إذل تضخيم بالطريقة اؼبناسبة ومن ٍب سبر عرب مصفي 

  (CA 12B)نوع  (Acoustic calibrator)اءة على شاشة اعبهاز الرقمية.  تتم عملية اؼبعايرة باستخداـ جهاز للقر 
ف فكرة عمل ، إللتأكد من سبلمة القراءات هبب إجراء عملية اؼبعايرة قبل إجراء القياسات وبعدىاو اؼبصّنع بواسطة نفس الشركة، 

أو تنقص قليبًل عند ذلك  ديسيبل تتم قراءتو من قبل اعبهاز فإذا كانت القراءة تزيد 110ىذا اؼبعاير ىو أنو يصدر صوتاً مساوياً 
 ,Quest electronics)  ديسيبل ومن ٍب يتم البدء ُب أخذ القراءات 110هبب استخداـ مفك خاص لضبط القراءة على 

1995). 

سات البيئية اؼبختلفة حيث يعمل بصورة جيدة يعد جهاز قياس ضغط الصوت اؼبستخدـ ُب اخذ القياسات مناسب عبميع القيا 
درجة مئوية( ولن يكوف ىناؾ أي تأثّب لدرجة اغبرارة إال إذا نقصت درجة اغبرارة عن الصفر أو  50و  0ما بْب درجٍب اغبرارة )

مية ( يعمل بطريقة رقQuest 2800روؼ كما أف اعبهاز )ظدرجة مئوية ودل يتم أخذ أي قراءة ربت ىذه ال 50زادت عن 
متكاملة حبيث يأخذ متوسط القراءات اثناء فَبة القياس، وبالتارل فإف صبيع القراءات اؼبأخوذة تعترب سبثيبًل ؼبتوسط القراءة 

(Quest electronics,1994.) 
لة أو الديسيبل ويعترب الديسيبل أشهر الوحدات اؼبستعم  2ي وات أو الداين على سملتقاس شدة الصوت بعدة وحدات منها اؼبل

والديسيبل ىو أدىن فرؽ بْب صوت وأخر تستطيع اإلذف البشرية أف ربسو ولتقريب ىذا القياس إذل الذىن يبكن القوؿ أف صوت 
تزيد قوتو عن الديسيبل والذي الاإلنساف عند اؽبمس اؼبنخفض جداً ىو اقل األصوات الٍب يبكن لؤلذف أف تسمعها 

ويبدأ مقياس الديسيبل من  ياس التفاوت ُب الشعور واإلحساس بْب شدة صوتْب.الواحد .فالديسيبل وحدة القياس العملية لق
 (.1997 )سعدالدين،حيث تكوف األصوات مسببة لؤلدل180الصفر حيث تكوف األصوات شديدة اػبفوت إذل 
السمع" ُب الَبددات الوسطى  ديسيبل يبثل تقريباً اغبد األدىن اؼبسموع "عتبة 0 يعترب مقياس الديسيبل مقياساً لوغارسبياً والذي فيو

ديسيبل. وعند زيادة الصوت دبقدار  140-120ديسيبل بينما حد األدل يقع بْب  90-85للبالغْب بينما يعترب حد اإلزعاج بْب 
 . (Singal,2000)ديسيبل فإف ذلك يعُب أف  شدة الصوت تتضاعف  3
 النتائج والمناقشة .3

 ت اؼبستعملة َب اؼبطبخمستوى ضغط الصوت الصادرة من اآلال. 1ولجدال
 مالحظات (dB A)مستوى ضغط الصوت المصدر

جهاز خفق البيض 
   (Mixer )الكهربائى

ـ 1القياس على بعد  75  

ـ 1القياس على بعد  85   (Blender )خبلط كهربائى  
 ـ 1القياس على بعد  93 فرامة اػبضروات  الكهربائية

 ـ 1القياس على بعد  51 الثبلجة
عة اغبائطيةصوت السا  ـ 1القياس على بعد  49 
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من خبلؿ ىذا اعبدوؿ نرى أف الضوضاء اؼبنبعثة من فرامة اػبضروات واػببلط الكهربائى وجهاز خفق البيض الكهربائى ىى 
باإلبقاء على باب اؼبطبخ مقفبًل عند استعماؿ ىذه األدوات ؼبنع انتشار الصوت داخل  نصحضوضاء مرتفعة جدأ داخل اؼبطبخ وي

 ديسيبل. 90البيت كما ينصح باستخداـ سدادات األذف لؤلصوات الٌب تزيد على 
 

 مستوى ضغط الصوت الصادر من األجهزة الكهربائية اؼبختلفة .2جدولال
 مالحظات (dB A)مستوى ضغط الصوت المصدر

 x 4الصوت معتدؿ، َب حجرة مقاس  60 صوت اإلذاعة مرئية 
4 

 x 4ت معتدؿ، َب حجرة مقاس الصو  56 صوت اإلذاعة مسموعة   
4 

ـ 1القياس على بعد  58 الغسالة  
 سرعة متوسطة W  72 1800ؾبفف الشعر
 سرعةعالية W 83 1800ؾبفف الشعر
 سرعة متوسطة W 74 1600ؾبفف الشعر
 سرعة عالية W 84 1600ؾبفف الشعر

اؼبكنسة الكهربائية   ـ 1القياس على بعد  75 
 ـ 1ى بعد القياس عل 51.5  السخانة

 ـ 1القياس على بعد  59 ماكينة حبلقة كهربائية
من أىم مصادر اإلزعاج داخل البيوت ىو ارتفاع أصوات اإلذاعة اؼبرئية واؼبسموعة ويبكن ؽبذه األصوات اؼبرتفعة أف تستمر لفَبات 

أخذنا َب  إذااء الناذبة عن ؾبففات الشعر كما نبلحظ ارتفاع الضوض،  هار أو الليل على حد سواء فبا يفاقم اؼبشكلةنطويلة أثناء ال
 اإلعتبار التأثّب الَباكمى للضوضاء.

 مستوى ضغط الصوت الصادر من تدفق اؼبياه داخل البيت. 3جدولال
 مالحظات (dB A)مستوى ضغط الصوت المصدر

ـ 1القياس على بعد  58 صوت اؼباء اؼبندفع من صنبور اؼبطبخ  
ـ 1القياس على بعد  72.5 اؼبرحاضصوت اؼباء اؼبندفع أثناء شطف   

ـ 1القياس على بعد  65.5 صوت اؼباء اؼبندفع لتعبئة آلة شطف اؼبرحاض  
ـ 1القياس على بعد  73 صوت اؼباء اؼبندفع من الدش  

 ـ 1القياس على بعد  57 صوت مياه تتحرؾ َب ربفة للزينة
 

ًب حساب التأثّب الَباكمى للضوضاء فاهنا سوؼ تساىم ولو  إذاة ولكن تعد الضوضاء الناذبة عن تدفق اؼبياه غّب مؤثرة بصورة كبّب 
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.  بشكل بسيط َب زيادة جرعة الضوضاء الٌب يتحصل عليها االنساف خبلؿ اليـو
 

 مستوى ضغط الصوت الصادر من ألعاب األطفاؿ. 4جدولال
 مالحظات (dB A)مستوى ضغط الصوت المصدر

 ؼبروحة فقطصوت ا 51 صوت اغباسوب ) بدوف ألعاب(
ـ 1القياس على بعد  60 اغباسوب أثناء لعب األلعاب   

ـ 1القياس على بعد  82 (Play station )صوت لعبة    
ـ 1القياس على بعد  69 صوت لعبة  أطفاؿ ناطقة ، لتعليم اللغة  

ـ 1القياس على بعد  82 صوت لعبة سيارة  باعبرس  
 ـ 1القياس على بعد  89 صوت الطرؽ على الطبل

 ـ 1القياس على بعد  79 صوت لعبة مسدس بالصوت
 على بعد عشرات األمتار 70 صوت العاب اؼبفرقعات

 
خطورة األصوات الصادرة عن ألعاب األطفاؿ وما يبكن أف ربدثو من تأثّب سلىب على  نمن النتائج اؼبتحصل عليها يبكن التنويو ع

لعب األطفاؿ الٌب تصدر ضجيجًا عاليًا كافيًا ألف يسبب للطفل تلفاً صحة األطفاؿ. كما أظهرت دراسة بريطانية أف بعض 
 .  1999)أرناؤوط،(أذنيو سيما وإف أمسكها الطفل بالقرب من المستديباً جبهازه السمعى 

 

 مستوى ضغط الصوت الصادرمن أجهزة تلطيف اؽبواء. 5جدولال
 مالحظات (dB A)مستوى ضغط الصوت المصدر
 ـ 1، على بعد x 4 4َب صالة مقاس  53 وحة فقطمكيف قطعة واحدة، مر 

 ـ 1، على بعد x 4 4َب صالة مقاس  61 مكيف قطعة واحدة، تربيد منخفض
 ـ 1، على بعد x 4 4َب صالة مقاس  61 مكيف قطعة واحدة،  تربيد عاذل
 ـ 1، على بعد x 4 4َب صالة مقاس  53 مكيف قطعة واحدة،  تدفئة عالية

 ـ 1، على بعد x 4 4َب صالة مقاس  53 تدفئة منخفضة  مكيف قطعة واحدة،
 ـ 1، على بعد x 4 4َب صالة مقاس  51.5 مكيف قطعتْب
  65 مروحة كهربائية

 
وخاصة َب فصل الصيف واستمرار تشغيلها  اتعد مكيفات اؽبواء مصدرًا أساسيًا للضوضاء داخل البيوت وذلك لكثرة استخدامه

اؼبستويات اؼبنخفضة للضوضاء ألجهزة التكييف اغبديثة يراعى فيها يتبْب اف  النتائج اؼبتحصل عليها لفَبات طويلة ، بالنظر إذل
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 احملافظة على مستويات ضغط صوت متدنية.
 

 مستوى ضغط الصوت الصادر من رنْب األجراس اؼبختلفة. 6جدولال
 مالحظات (dB A)مستوى ضغط الصوت المصدر
 ـ 1ياس على بعد الق 72 رنْب جرس اؽباتف األرضى
 ـ 1القياس على بعد  62.5 رنْب جرس اؽباتف النقاؿ

 ـ 1القياس على بعد  80 رنْب جرس البيت
 ـ 1القياس على بعد  60 رنْب اؼبنبو 

ولكن قد تتغّب ىذه القراءات من بيت  اسنالكثّب من ال نهاضوضاء يغفل عتعد الضوضاء الصادرة من أجراس البيوت واؽبواتف 
 ظراً إلختبلؼ نغمات الرنْب.آلخر ن

 
 مستوى ضغط الصوت الصادر من اؼبلدات الكهربائية. 7جدولال

 dB)مستوى ضغط الصوت المصدر
A) 

 مالحظات

 ـ باب الشرفة مقفل  1داخل اؼبطبخ على بعد  70.1 مولد بنزين
 باب الشرفة مفتوح   ـ 1داخل اؼبطبخ على بعد  79.4 مولد بنزين
 خل اؼبطبخ ، باب الشرفة والصالة مقفلْب دا 57.3 مولد بنزين
 داخل اؼبطبخ باب الشرفة مقفل وباب اؼبطبخ مفتوح  60.3 مولد بنزين
 ـ 3َب الشارع على بعد  74.2 مولد بنزين
مولد ديزؿ َب الدور الثالث ، القياس َب الشارع على بعد  74 مولد ديزؿ

 ـ 10حواذل 
اىن، القياس َب الشارع، على بعد مولد ديزؿ َب الدور الث 79 مولد ديزؿ

 ـ 7حواذل 
َب الفَبة الٌب كاف ينقطع فيها التيار الكهربائى لفَبات زمنية تزيد الكهربائية ضوضاء اؼبولدات ات أخذت قراء( 7ُب اعبدوؿ رقم )

ن شدة اغبرارة مشكلة لؤلسر الٌب ليست لديها مولدات حيث يضطروف إذل فتح نوافذىم للتقليل محبيث اصبحت ساعات  8عن 
انقطاع  وبالتاذل ستصل ضوضاء اؼبولدات إذل داخل بيوهتم وتكوف مصدرًا رئيسيًا من مصادر اإلزعاج خاصًة إدا كانت

من خبلؿ عرضنا ؽبذه النتائج الٌب كبن  بصدد توثيقها كمرجع للضوضاء الصادرة داخل فَبات اػبلود للراحة، التيارالكهربائى َب 
و ليس بالضرورة أف تكوف مستويات الضوضاء البيئية داخل البيوت متساوية بل إهنا تتفاوت من مكاف إذل آخر نفإالبيوت الليبية ، 

الفكرة ىى قياس كافة أنواع األصوات الٌب فبكن أف تسجل َب و حسب عدد أفراد األسرة  ونوعية األجهزة اؼبستخدمة َب كل بيت 
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 .الرجوع إليهاتم أى منزؿ ووضعها َب جداوؿ لكى ي
أف مستويات الضوضاء اؼبنبعثة من اؼبولدات الكهربائية وفرّامة اػبضروات واػببلط الكهربائى توضح النتائج اؼبتحصل عليها و  

وخبلط اغبلويات وؾبفف الشعر وألعاب األطفاؿ كانت من أعلى مصادر الضوضاء اؼبسجلة بينما أقلها كاف الصوت اؼبنبعث من 
 جهزة مثل الثبلجة واغباسوب.الساعة اغبائطية وأصوات بعض األ

 الخاتمة و التوصيات .4
مشكلة الضوضاء صاحبها ظهور سلبيات و الثورة الصناعية بينما دراستها صاحبت مشكلة قديبة قدـ اإلنساف  تعد الضوضاء

 .البعيد القريب و الصحية أو العقلية على اؼبدى  متعددة وضارة سواء من الناحية النفسية أو
فالضوضاء  َب العقود القليلة اؼباضية ظهور مصادر متنوعة للضوضاء مصاحبة لئلنساف أينما ذىب، وجىصاحب التقدـ التكنول

واالسَبخاء واؽبدوء يسمع األصوات الصاخبة عن طريق  متواجدة مع اإلنساف َب اؼبنزؿ الذى يعيش فيو ويذىب إليو طلبًا للراحة
 ذياع، وأجراس التليفونات واألصوات اؼبتداخلة من حولو عن طريق احملادثاتواؼب ؼبرئي ااعبهاز  اػببلط أو اؼبكنسة أو اؼبكيف أو

غّبىا من مصادر متنوعة حسب طبيعة كل عمل. اصوات السيارات القريبة من البيوت و اعبانبية وصوت اؼبكيف وغلق األبواب و 
اإلنساف وحيث أف اإلنساف ىو ؿبور البيئة تأثّبات مباشرة وسلبية على  وكل ىذه اؼبصادر اؼبتنوعة اؼبسببة للضوضاء وغّبىا ؽبا

ويتأثر هبا فإف أى تأثّب ضار كالضوضاء من احملتمل أف يؤثر سلبًا على صحتو. ومن خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها  يتفاعل معها
 يبكن أف يُوصى باآلتى:

  مصادر الضوضاء ابعاد االطفاؿ عن.  خاصة عند النـو
 اؼبرئية دبستوى صوت مناسب. اإلستماع إذل صوت اؼبذياع واإلذاعة 
 .الَبكيز على عدـ شراء لعب األطفاؿ ذات األصوات اؼبزعجة 
 .اختيار نغمات اؽباتف اؽبادئة واإلبتعاد عن األصوات اؼبنفرة 
  ديسيبل. 75ضرورة استخداـ سدادات األذف عند استخداـ األجهزة الٌب يزيد مستوى ضغط الصوت فيها عن 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out according to the surveys conducted at four major cities 

chosen as studied areas along the western Libyan coast Namely Zwara, Tripoli, Khoms 

and Misurata, to evaluate some heavy metals concentrations in sediments and seawaters. 

Sediment cores from the sea shore region were studied for the trace element contents. 

The average concentration of nickel, zinc, cadmium, lead, cobalt and chromium were 

determined. Lead, cadmium and mercury showed uniform distribution through out the 

core based on sediment quality guidelines. Results showed that sediments of the western 

Libyan coast is facing no metal pollution risks. Cadmium was found at the highest 

concentration ranged between 38.9-54.6 μg/Kg followed by Zn, Ni & Co i.e., 38.3, 35.4 & 

22.9 μg/Kg, respectively; whereas, Cd & Cr were the lowest ranging between  2.3- 3.9 

μg/Kg. Sweater heavy metals were in the range, unless they vary within limits by time.   

  

Keywords:  Heavy metals, Pollution, Mediterranean, Marine, Sediment, Libya. 

 

 

INTRODUCTION 

Sediments usually polluted with various kinds of hazardous and toxic substances, including 

heavy metals. These accumulate in sediments via several pathways, including disposal of 

liquid effluents, terrestrial runoff and leachate carrying chemicals originating from numerous 

urban, industrial and agricultural activities, as well as atmospheric deposition. The pollution 

history of aquatic ecosystem was studied by several researchers such as; (Lopez and Lluch, 

2000; Karbassi et al., 2005; Mohamed, 2005). Many researchers have used sediment cores to 

study the behavior of metals (Bellucci et al., 2003; Bertolotto et al., 2003; Borretzen and 

Salbu, 2002; Lee and Cundy, 2001; Weis et al., 2001). Currently, because of urbanization and 

industrial development environmental pollution is a major concern (Alemdaroglu et al., 2003; 

Heyvaert et al., 2000; Sadiq, 1992). Thus, understanding the transport and distribution of 

trace metals in estuaries is a goal of environmental chemists (Unnikrishnan and Nair, 2004). 

One of the most distinguishing features of metals from other toxic pollutants is that, they are 

not biodegradable. Sediments can incorporate and accumulate many metals added to a body 

of natural water. The favorable physicochemical conditions of the sediment can remobilize 

and release the metals to the water column. It has been stated that specific local sources such 

as discharge from smelters (Cu, Pb & Ni), metal based industries (Zn, Cr & Cd), paint and 

dye formulators (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Se & Zn), petroleum refineries (AS & Pb), as well as 

effluents from chemical manufacturing plants may lead to metal accumulation in sediments 

(Al-Masri et al., 2002; Bonnevie et al., 1994). In fact, there is a need of controlling both point 

and non-point discharges and especially pollution prevention by controlling at source 
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discharges of heavy metals from industries (Bakan and Ozkoc, 2007). Geochemical fractions 

such as Fe, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pd and Zn were detected in the coastal sediments of central 

south-west coast of India, in and around Cochin, the second biggest city along the west coast 

of India (Balachandran et al., 2003). Concentration of dissolved and particulate trace metals 

and their partitioning ehavior between the dissolved and particulate phases in southern 

upstream part of the Cochin estuarine system were studied (Unnikrishnan and Nair, 2004). 

Post depositional remobilization of transition metals in deepsea sediment cores from the 

Pacific, Atlantic and Indian oceans was reported (Mudholkar et al., 1993). Sedimentation due 

to erosion is a significant problem leads to the contamination of the water and sediment with 

heavy metals and other pollutants. In the recent past, there have been increasing interests 

regarding heavy metal contaminations in the environments, apparently due to their toxicity 

and perceived persistency within the aquatic systems (Tijani, et al., 2005). There are basically 

three reservoirs of metals in the aquatic environment: water, sediment and biota (Saha, et al., 

2001). The analysis of river sediment is a useful method of studying environmental pollution 

with heavy metals (Batley, 1989 & Goorzadi, et al., 2009). The occurrence of elevated 

concentrations of trace metals in sediments found at the bottom of the water column can be a 

good indicator of man induced pollution rather than natural enrichment of the sediment by 

geological weathering (Wakida, et al., 2008). Seas and oceans became suffering of pollution 

due to disposal of garbage in it, chemical materials as it is now forming a great concern and 

danger against human and environment. Libya like other countries was not away from this 

kind of disturbance in the last four decades. This study was concerned with observing the rate 

of pollution in Libyan shores by evaluating the heavy metals pollution of marine sediments of 

the western coast. 
 
 

MATERIALS AND METHODS 

Water samples were collected for 5 sites around each city (namely, Zwara, Tripoli, Khoms & 

Misurata) covering the region of western Libyan coast. Three samples were taken in 2 liters 

polyethylene containers and then filtered through 0.45 μm membrane filter, which had been 

previously washed with metal-free water and dried. The extract was digested using 6N HNO3 

near dryness then diluted with de-ionized water to 50 ml. (Standard Methods, 1998). 

Sediment samples were taken from eastern and western sites only. Samples were collected for 

5 months (Jan-May) from the east and west of each location. Samples were collected using 

clean plastic scoop and stored in polyethylene bags, dried at 105°C for metals analysis. Two 

grams of the triplicate subsamples from each site were digested with a mixture of nitric acid 

and perchloric acid at 550°C for 6 hours. Cooled, filtered and made up to 50 ml with distilled 

water. The concentrations values of Ni, Cd, Co, Pb, Cr and Zn were determined in water and 

sediments using air-acetylene flame, atomic absorption spectrophotometer: AAS, Philips, Pye 

Unicam 9100, according to Smith et al., (1981) and Abaychi & Douabul, (1985). 

 
RESULTS AND DISCUSSION: 
 

Least Significant Differences: LSD intervals results generally revealed that Tripoli sea 

sediments showing the lowest heavy metals levels; where Zwara location reflecting the 

highest concentrations, Fig (1). Interactions plots (Fig 1) proved higher levels of the eastern 

sites than the western once, except in Komes. 
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Lead (Pb): 

The highest value of lead ions concentrations on near sea shore sediment was obtained in the 

western site of Khoms 54.30 μg/Kg, while the lowest level detected on western Tripoli 

samples, i.e., 38.9 μg/Kg, Table (1). The highest values of Lead concentration were detected 

in Zwara and Khoms, i.e., 1.96 μg/L, followed by Tripoli and Misurata, Table (2). In general, 

the site 300 meters eastern of Komes showed the lowest values (0.98 μg/L). Theses obtained 

results were much lower than that reported by Rossi & Gamet (2008) of the Mediterranean 

coastal water and Abdel-khalek (2009) Alexandria coast, and in agreements with the several 

other authors, such as Cobelo et al., (2004), Pekey et al., (2006) and Guerra et. al., (2007).  

 
 

Table (1): Heavy Metals Average Concentrations in Sediment: 
 

 

Location 
(City) 

Site 
(direction) 

Heavy Metals Concentrations (μg/Kg) 

Pb Cd Co Ni Cr Zn 

Zwara 
East 50.90 3.90 22.80 35.40 3.80 26.00 

West 47.10 3.10 22.90 29.20 3.80 19.40 

Tripoli 
East 45.30 3.10 13.20 27.10 2.20 15.20 

West 38.90 3.10 14.40 25.00 2.40 12.80 

Khoms 
East 39.80 2.30 13.20 20.80 2.20 10.40 

West 54.30 2.90 22.80 28.10 3.90 12.50 

Misurata 
East 41.70 3.70 16.20 27.10 2.70 38.30 

West 44.40 3.60 18.00 18.30 3.00 26.70 

Sediment threshold values 

(mg/kg), 
Bakan and Ozkoc,  (2007) 

30.20 0.68 20.00 15.90 52.30 124.60 
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Fig (1): heavy metals concentrations in different locations and sites. 
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Table (2): Seawater heavy metals levels in the studied cities different sites: 
 

Location 
(City) 

Site 
(distance, 

direction) 

Heavy Metals Concentrations (μg/L) 

Co Ni Cd Pb Cr 

Zwara 

10W 1.55 6.63 0.230 2.83 0.195 

300W 1.71 6.48 0.283 2.72 0.195 

500 1.96 6.63 0.554 2.89 0.162 

300E 1.55 6.75 0.334 2.50 0.246 

10E 1.55 7.00 0.334 2.07 0.246 

Tripoli 

10W 1.74 6.00 0.407 2.50 0.260 

300W 1.55 7.00 0.324 2.61 0.195 

500 1.63 7.50 0.502 2.50 0.130 

300E 1.47 6.37 0.334 3.15 0.162 

10E 1.30 6.00 0.209 2.17 0.162 

Khoms 

10W 1.55 6.88 0.599 2.17 0.195 

300W 1.96 7.50 0.470 2.28 0.162 

500 1.39 6.25 0.345 2.39 0.214 

300E 0.98 7.50 0.596 2.17 0.227 

10E 1.63 6.50 0.360 3.15 0.130 

Misurata 

10W 1.79 6.63 0.334 3.26 0.227 

300W 1.55 6.48 0.324 2.50 0.162 

500 1.79 7.13 0.575 2.72 0.124 

300E 1.06 5.00 0.460 2.28 0.214 

10E 1.87 5.50 0.272 3.04 0.130 

Seawater threshold 

values (µg/ L), 
UNESCO, (1978) 

0.05 2.00 0.11 0.03 0.20 

Cadmium (Cd): 

The maximum value of cadmium ions of marine sediments was observed on the eastern site 

Zwara, 3.90 μg/Kg , where the lowest level was detected on the eastern part of Khoms site. 

Seawater cadmium values in general were higher in Komes and the lowest were in Misurata; 

they were 0.599 μg/L at 10 meters western of Khoms and 0.209 μg/L 300 meters eastern 

Khoms. These results are lower than the results reported by Rossi & Gamet (2008) 

Mediterranean coastal water and Abdel-khalek (2009) Alexandria coast. These results were in 

agreements with the of several authors, such as Lee, et al., (2008), Akan .et. al (2009) and 

Stakeniene et al., (2011). 

Cobalt (Co): 

The Cobalt ions concentrations in the marine sediments ranges from 2.20 – 3.80 μg/Kg , in all 

studied sites. Average observed seawater cobalt values in general in Zwara were about 1.664 

μg/L, followed by Misurata and Tripoli; where the levels in Khoms around 1.502 μg/L. while 

the highest value were 1.960 μg/L in Zwara and Khoms and the lowest was 0.98 μg/L at 300 

meters western of Khoms. These values were similar to that recorded by Emora, et al., (1995) 

and Hussain et al., (2010) Saudi Arabian coast line of the aqaba bay and These results were in 

agreements with the of several authors, such as Guerra et al., (2005); Thilagavathi, et al., 

(2011); Palanisamy, et al., (2007) and Baolin, et. al., (2011). 
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Nickel (Ni): 

Nickel concentrations in near sea shore sediment ranges between 20.80 - 35.40 μg/Kg. the 

highest value of Ni was detected in eastern site of Zwara (35.40 μg/Kg ), where the lowest 

was 20.80 μg/Kg in the west of Misurata. In average point of view, nickel levels showed 

nearly similar trend in all locations seawater; But it was much higher, i.e., 7.50 μg/L in 2 sites 

in Khoms and at 500 meters deep Tripoli seawater. Observations of Misurata seawater 

revealed 5.00 & 5.50 μg/L at 10 & 300 meters eastern the city. Concentrations findings were 

much higher than that of Emora et al., (1995) eastern harbor of Alexandria Abdel-khalek 

(2009) Alexandria coast but were in good agreement with that observed by Hussain et al., 

(2010) Saudi Arabian coast line of the Aqaba bay. These results were in agreements with 

several authors, such as Cobelo et al., (2004), Oyeyiola et al., (2006) and Cuculic, et al., 

(2011). 

 

Chromium (Cr): 

The highest value of Chromium ions concentrations near sea shore sediment was obtained in 

the western site of Khoms 3.90 μg/g, while the lowest level detected on eastern site of Tripoli 

& Khoms samples, i.e., 2.20 μg/g, Table (1). The lowest value detected for chromium was 

0.124 μg/L at 500 meter of Misurata deep seawaters, while the highest was at 10 western of 

Tripoli city. Where in generals, the average concentration  of Zwara was the highest (0.209 

μg/L) and around 0.171 μg/L in Misurata.  Concentrations of Cr ions obtained were much 

higher than that of the resulted reported by Emora et al., 1995 eastern harbor of Alexandria 

and Hussain et al., (2010) Saudi Arabian coast line of the aqaba bay but were relatively 

agreement with those observed by Olufemi .et al., ( 2011) Ubeji river .These results were in 

agreements with the several authors, such as El-Rayis et. al., (2005) Tankere and Statham 

(1996) and Hu NingJing et al.,( 2010). 
 

Zinc (Zn): 

The highest value of lead ions concentrations on near sea shore sediment was obtained in the 

western site of Khoms 54.30 μg/Kg , while the lowest level detected on western Tripoli 

samples, i.e., 38.9 μg/Kg , Table (1). The lead ions levels were stable on Tripoli and Misurata 

marine sediments. Fig. (2). Theses obtained results were much lower than that reported by 

Rossi & Gamet (2008) Mediterranean coastal water and Abdel-khalek (2009) Alexandria 

coast, and in agreements with the several other authors, such as Cobelo et al., (2004), Pekey 

et al., (2006) and Guerra et. al., (2007). 
 

 

According to the statistical analysis (LSD intervals results & Interactions plots), Komes 

location revealed higher levels of Pb than Ni, Co, Zn, Cr & Cd, Fig (2). These were more 

accumulated in the western sites than east, in lower differences between Cr and Cd. 

According to the statistical analysis, Misurata location revealed higher levels of Pb than Ni, 

Co, Zn, Cr & Cd. These were more accumulated in the western sites than east, in lower 

differences between Cr and Cd. According to the statistical analysis, Tripoli location revealed 

higher levels of Pb than Ni, Co, Zn, Cr & Cd. These were more accumulated in the western 

sites than east, in lower differences between Cr and Cd. According to the statistical analysis, 

Zwara location revealed higher levels of Pb than Ni, Co, Zn, Cr & Cd. These were more 

accumulated in the western sites than east, in lower differences between Cr and Cd, Fig (2). 
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a. Komes Means and 95.0 Percent LSD Intervals
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b. Misurata Means and 95.0 Percent LSD Intervals
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c. Tripoli Means and 95.0 Percent LSD Intervals
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Fig (2):  Seawater Heavy Metals Levels among the Libyan Western Coast. 

 

 In conclusion the highest values of total heavy metals showed during winter and spring 

seasons 2.943 μg/Kg & 2.848 μg/L. The level of Ni & Co ions records highest values then 
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values of Pb ions 5.522 μg/Kg & 2.318 μg/Kg &1.395 μg/Kg respectively. And other element. 

The maximum values of heavy metals detected at Musrata sea water during winter seasons 

2.901 μg/Kg which may be attributed to the effluents of industrial wastes discharged. And the 

lowest values obtained at Tripoli sea water during autumn2.841 μg/L. Highest level of Cd & 

Co and Cr ions observed during summer seasons at Alkomes sea water 0.467 μg/Kg &3.086 

μg/Kg & 0.619 μg/Kg respectively. Where the highest values of Ni & Pb ions showed during 

spring at Musrata sea water 6.585 μg/Kg &2.568 μg/Kg respectively. The concentration of 

heavy metals observed in sediment followed this order: Pb< Ni < Zn< Cr< Cd <Co. In 

conclusion the marine environment in the Libyan coastal sediments is non-polluted zone by 

the studied heavy metals. It is recommended that point and non-point pollution sources should 

be managed through several governmental and social authorities and legislations. 
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Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylenes (BTEX) in 

Produced Water by Solid Phase Microextraction with Gas Chromatography 

Flame Ionization Detector (GC-FID) 

Salem A.S. Omar ( Eljawashi),  

Abstract  

During the production of crude oil and gas, large amounts of produced water are generated. 

These waters have to be analyzed with relation to the chemical composition to figure out the 

environmental impact of its discharge. Therefore, a study was carried out to evaluate 

concentration of the BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes), in produced water 

samples taken from production facilities and the disposal pit at the oilfield, Libya. SPME with 

Gas Chromatography Flame Ionization Detector (GC-FID) methods was optimized to 

determine the target compounds. The results showed that concentrations of the target 

compounds in the produced water samples ranged from 0.13 to 1.86 ppm. In addition, BTEX 

values are much higher, (1.86 and 1.70 mg/l), at storage tank outlet (TA,) and discharged 

stream (pump) respectively, where the produced water is in the earlier steps, before 

discharging to the pits. In the pit samples (Spt1, Spt2, Spt3 and Spt4) the BTEX values range 

between 0.11 to 0.22 mg/l. In general, produced water sample taking from the disposal pit 

contained lower BTEX concentrations than those from the production facilities.  

1  Introduction 

Oilfield produced water is a term used in the oil industry to describe the water that is 

produced associated with the crude oil and/or nature gas. Basically, produced water is a 

combination of formation and injection process water that contains oil, salts, solids, trace 

elements and production chemicals. It is the largest waste product discharged into the 

surrounding environment during crude oil and gas production. The volume of PW is 

continuously increasing, as long as the oilfields reach maturity (Stephenson, 1992, Abdol- 

Hamid, et al., 2008, Yeung, et al., 2011 and Ebrahimi, et al., 2012). These waters contains 

elevated concentrations of dissolved solids, high salt content, heavy metals, dispersed oil, 

dissolved organic compounds (including hydrocarbon), organic acid, phenols, production 

chemicals and gases as well as production chemicals which use to protect the production 
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facilities from corrosion and scale deposition and in oil water separation. Besides these 

constituents, produced water may also contain low levels of Naturally Occurring Radioactive 

Material (NORM) (Stephenson, 1992, Gray, et al., 1993, Neff, 2002, Thomas, et al., 2004 and 

Ebrahimi, et al., 2012). Produced water as discussed above usually contain organic 

constituents such as dispersed droplets of crude oil, dissolved hydrocarbon (volatile 

hydrocarbon BTEX and aromatic hydrocarbon PAH). These hydrocarbons in produced water 

can be found with varying concentrations as free floating, emulsified, dissolved, or adsorbed 

to suspended solids which are discharged into the environment associated with the produced 

water (Thomas, et al., 2004 and Lu, et al., 2006). Produced water discharged to the 

environment contains large amounts of various hazardous organic compounds including 

benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) (AlSalka, et al., 2010). However, BTEX 

are toxic and the most harmful contaminants present in the produced water since it is 

recognized as a carcinogenic and has an adverse effect to human health and the environment. 

Contamination of water by these compounds is a very serious problem (Neff, 2002, AlSalka, 

et al., 2010, Deriszadeh, et. al., 2010, AlSalka, et al., 2011, Sundt, 2011 and Costa, et al., 

2012). The discharge of produced water containing these pollutants can lead to contamination 

of soil and aquifers. The chemical composition of produced water is field dependent. 

Therefore, the detailed chemical characterization of produced water from oilfield is necessary 

in order to predict the fate and effects of the produced water discharged to the open 

environment. Taking into account the above considerations and considering that, to date, no 

data on chemical composition of the oilfield produced water collected from the oilfield have 

been reported in the literature. So, this paper gives a preliminary evaluation of the levels of 

BTEX in the produced water from the production facilities and the disposal pit taken from the 

oilfield, Libya by using solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography with 

flame ionization detector (GC-FID).  

 

2. Materials and Methods 

2.1 Sample collection 

Produced water samples were collected from one of the Libyan oilfield, i.e. two from 

production facilities (TA and Pump) and the four from disposal pit (Spt1, Spt2, Spt3 and Spt4). 
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For the BTEX analysis the sample bottle was filled to capacity with produced water to avoid 

any headspace, then the bottles were sealed and transported to the laboratory and were 

preserved at a temperature of 4
o
C until analysis.  

2.2 Standard preparation 

Stock solutions of BTEX (2000 µg/ ml) were prepared at six different concentrations by 

dissolving a calculated amount of each concentration in methanol to obtain working standards. 

A series of BTEX standards solutions were prepared in water by injecting known volume of 

100 ppm BTEX in methanol to the 25 ml organic free water in the sample vial which gives 

spiked water solutions to cover the range of interested concentration (CH424 Instrumental 

Analysis Lab, 1998 and Li, et al., 2010). Six point calibrations (based on peak areas) were 

obtained over the concentration range of interest. Linear calibration curves were obtained for 

all sample concentration ranges that were determined. Calibration curve correlation 

coefficients were higher than 0.9944. The analytical calibration curves were used for 

quantification of each BTEX in produced water samples.  

2.3 BTEX Extraction Method 

In order to obtained standard BTEX calibration curves the series of standards BTEX prepared 

in water were analyzed under the same GC-FID condition as the samples. Beginning from the 

lower BTEX standard in water, a 25 ml was taken and transferred to sample vial containing 

magnetic stirrer and start starrier the solution then, a syringe needle containing the 100 µm 

polydimethylsiloxane fibre (PDMS) penetrated the vial stopper, and the fibre was then 

lowered into the headspace located above the sample solution by depressing the plunger. The 

solution was vigorously stirred at 40 °C for 15 min at 1000 rpm. When the adsorption step 

was completed, the fibre was withdrawn into the needle, and the syringe was removed from 

the vial. The final step was thermal desorption of the analytes from the solid-phase 

microextraction fibre in the GC injector at 270 °C for 2.5 min (CH424 Instrumental Analysis 

Lab, 1998, Gaujac, et al., 2008 and Li, et al., 2010). The other concentrations of BTEX 

standards prepared were then carried out under the same experimental condition in order to 

construct the calibration curves by plotting the peak area against the concentration of 

standards BTEX used. 

For produced water, a 25 ml aliquots of non filtrated produced water sample was placed into 
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the 25 ml sample vial containing a magnetic stirring which were then sealed using butyl 

rubber stoppers wrapped with Teflon sealing tape. A syringe needle containing the 100 µm 

polydimethylsiloxane fibre (PDMS) penetrated the vial stopper, and the fibre was then 

lowered into the headspace located above the sample solution by depressing the plunger. The 

solution was vigorously stirred at 40 °C for 15 min at 1000 rpm. When the adsorption step 

was completed, the fibre was withdrawn into the needle, and the syringe was removed from 

the vial. The final step was thermal desorption of the analytes from the solid-phase 

microextraction fibre into the GC injector at 270 °C for 2.5 min. The SPME was conditioned 

by desorption for 5 minutes in a GC injector in order to flush out any of the fibre impurities 

before the next sample analysis (Gaujac, et al., 2008 and Li, et al., 2010). 

2.4 GC-FID conditions  

A Varian 3800 gas chromatograph equipped with a flame ionisation detector and a splitless 

injector was used for the quantification of BTEX. A chrompack capillary column [CP. Sil-8] 

CB with 60 meter length × 0.32 mm internal diameter and 0.40 µm film thickness supplied by 

J and W Scientific (UK) was employed with helium as carrier gas at flow rate of 1.5 ml/min 

and 1µl injection volume. The column temperatures programs of the gas chromatography (GC) 

system were as the follows: initially temperature at 35
o
C for 1 min, and then the temperature 

were increased to 300 at a rate of 5
o
C/min and holding for 4 min to give a total run of 38 min. 

The injection and detector were operated at 270 and 300
o
C respectively (Gaujac, et al., 2008 

and Li, et al., 2010). 

3.0 Results and Discussion  

Monoaromatic hydrocarbon compounds are benzene, toluene, ethylbenzene, ortho-, metha-, 

and para-xylenes (BTEX) which are not strongly adsorbed by soil and are relatively highly 

soluble in water when compared to the other hydrocarbons, such as aliphatic hydrocarbons 

and aromatic hydrocarbon  (AlSalka, et al., 2010 and AlSalka, et al., 2011). 

Benzene, toluene, ethyl benzene, and Xylene isomers (BTEX) were used as target analysts in 

this investigation using SPME-GC-FID, since they are common produced water pollutants. 

Table-1 shows some properties of BTEX.  
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Table-1 Standard BTEX properties 

 

Compound 
 

Molecular Weight (g/mol) 
Density (g/cm

3
) Structure 

Benzene 78.11 0.8787 C6H6 

Toluene 92.14 0.8669 C7H8 

Ethylbenzene 106.16 0.867 C8H10 

p+m-Xylene 106.17 0.861-0.88 C8H10 

o-Xylene 106.17 0.861-0.88 C8H10 

 

To calibrate the SPME-GC-FID system an external standard was established, that is, serial 

dilutions of BTEX standard solution were prepared and each standard was measured as 

described previously. The peak area was, obtained from the chromatography of benzene, 

toluene, ethylbenzene, o−xylene, and p, m−xylene and the peak area against the concentration 

of each standard linear correlation was obtained. Calibration curves for BTEX standards over 

the concentrations range of interest were obtained. The correlation coefficients ranged from 

0.9944 to 0.9994.  

Analysis of BTEX in produced water samples collected from the area of the oilfield, Libya 

was achieved by using SPME coupled with GC-FID. For the SPME analysis, first the analytes 

were sorbed on to a fibre and then desorbed from the fibre to the GC inlet. The proposed 

method was used to quantify BTEX in produced water. The SPME was operated under the 

optimum conditions. Triplicates analyses were performed in selected produced water samples. 

SPME method was applied for the determination of BTEX in produced water samples 

collected from the study site under the optimum conditions. The results in Table-2 show a 

summary of the occurrence and the concentrations of target compound in produced water 

samples and clearly show that BTEX was present in produced water. 
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Table.2 Concentrations of BTEX in produced water samples collected from the study 

oilfield 
 

 

Sample 

Code 

 

Concentration in mg/l 

Benzene Toluene Ethylbenzene p+m-Xylene o-Xylene Total BTEX 

TA 1.38±0.12 0.39±0.012 0.020±0.009 0.04±0.008 0.03±0.008 1.86 

Pump 1.31±0.10 0.34±0.028 0.013±0.007 0.02±0.008 0.03±0.008 1.70 

Spt1 0.049 0.072 0.0033 0.010 0.0093 0.15 

Spt2 0.078 0.107 0.0038 0.016 0.0159 0.22 

Spt3 0.035 0.056 0.0019 0.011 0.0102 0.11 

Spt4 0.021 0.087 0.0025 0.0095 0.0069 0.13 

 

The values shown in Table-2 vary according to the sampling points. BTEX values are much 

higher, (1.86 and 1.70 mg/l), at storage tank outlet (TA,) and discharged stream (pump) 

respectively, where the produced water is in the earlier steps, before discharging to the pits. In 

the pit samples (Spt1, Spt2, Spt3 and Spt4), the values range between 0.11 to 0.22 mg/l, and 

are much lower due to volatilization and cracking reactions which are catalyzed by sun light 

and heat. In general, produced water taken from the pit contained lower BTEX concentrations 

than those from the areas close to oil installations (i.e. Facilities). It is clear from Figure-1 that 

the highest amounts of BTEX are found on production facilities where the place of produced 

water in the early stage of production.  
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Figure-1 Totals BTEX concentration in produced water from the study oilfield 

 

 

 

 

 
Figure 4-23 GC-FID chromatogram of BTEX compounds extracted from produced water sample at 

settled tank (TA) 
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Figure 4-24 GC-FID chromatogram of BTEX compounds extracted from produced water sample at 

Pump station (Pump) 

  
Figure 4-25 GC-FID chromatogram of BTEX compounds extracted from produced water sample at 

pit location (Spt1) 

 

 
Figure 4-26 GC-FID chromatogram of BTEX compounds extracted from produced water sample at 

pit location (Spt2) 
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Figure 4-27 GC-FID chromatogram of BTEX compounds extracted from produced water sample at 

pit location (Spt3) 

 

 
Figure 4-28 GC-FID chromatogram of BTEX compounds extracted from produced 

water sample at pit location (Spt4 

 

 

The average concentrations of BTEX in produced water ranged from 0.11 mg/l to 1.86 mg/l 

as shown in Figure-1. Concentrations of Benzene ranged from 0.021 mg/l to 1.38 mg/l. High 

concentrations of Benzene were observed in the location of TA, where the produced water is 

in the earlier steps, before discharging to the pits. Low amount of Benzene was detected at the 

pit samples Spt4, due to volatilization and cracking reactions which are catalyzed by sun light 

and heat. Sampling locations TA and Pump shows average concentrations of Toluene of 

0.39mg/l ± 0.012 and 0.34 mg/l ± 0.028 respectively (Table-2). There is considerable decrease 



 

الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                               

المؤتمر الثانً لعلوم البٌئة ، زلٌتن،  لٌبٌا            

 5151دٌسمبر  51-51

_________________________________________________________________________________________ 

499   |  

 

in concentration of the Toluene in the disposal pit of the study oilfield at sampling locations 

i.e. Spt1, Spt2 Spt3 and Spt4 (0.056 to 0.107 mg/l), Toluene had the highest concentrations 

found for BTEX compounds at pit location. Ethylbenzene concentrations at sampling 

locations TA and Pump were 0.020 mg/l ± 0.009 and 0.013 mg/l ± 0.007 respectively. The 

concentrations of Ethylbenzene at the sampling locations Spt1, Spt2, Spt3 and Spt4 ranged 

between 0.0019 and 0.0038 mg/l.  Lower concentration of Ethylbenzene was observed at 

sampling point Spt3. The highest concentrations of p-m xylene and o-xylene 0.04 mg/l ± 

0.008 and 0.03 mg/l ± 0.008 respectively were observed at sampling location TA, while the 

lowest concentration of p-m xylene and o-xylene 0.0095 mg/l and 0.0069 mg/l respectively, 

were detected at sampling point Spt4 as shows in Table-2 In general the highest 

concentrations of total BTEX at the study site were observed at the outlet of storage tank (TA), 

where the produced water is in the earlier steps before discharging to the pits. The lowest total 

BTEX was detected in the pit due to volatilization and cracking reactions which are catalyzed 

by sun light and heat. However, the levels recorded in this study for the total BTEX in 

produced water are infact much lower than those found in some other locations.  

The effluent of produced water from the Bonsucesso treatment plant located in the city of 

Carmopolis which is the most important oil and gas producer in the State of Sergipe, North-

east of Brazil has been found to have a total BTEX 3.12 mg/l, Benzene was 1397 µg/l for 

Toluene was 1263 µg /l, Ethylbenzene 148 µg /l, m+p Xylenes 216 µg /l and for o-Xylenes 96 

µg /l (Dorea, et. al., 2007).  In the Statoil operated platforms Statfjord B and Gullfaks C which 

are located in the area of the North Sea the concentration of BTEX were 8900 µg/l and 8350 

µg/l respectively (Faksness, et al., 2004).  

Utvik, 1999 has been reported that the concentrations of total BTEX in produced water from 

North Sea Norwegian oil production fields Osberg, Brage and Troll ranged from 5.8 to 9.0 

mg/l, for Benzene 3.7 to 4.5 mg/l, Toluene 1.5 to 3.5 mg/l, Ethylbenzene 0.3 to 0.6 mg/l and 

the combined concentrations of Xylenes 0.2 to 0.7 mg/l (Utvik, 1999). Jones R.J. and 

Heyward have reported that the concentrations of total BTEX in produced water collected 

from the platform of Harrlet oilfield on the Australian mainland was 33.86 mg/l. The 

concentrations of individual compounds were Benzene 2.0 mg/l. Toluene 30 mg/l, 

Ethylbenzene 0.16 mg/l and the combined concentrations of xylenes 1.7 mg/l (Jones, et al., 
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2003). All of these values are much higher than the levels measured in this study.  

In addition, Al-Salka, et al., 2011 reported significant concentrations of BTEX in produced 

water samples from the Dier Azzor area, Syria. They found Benzene 1.16 mg /l, Toluene 

0.995 mg/l, Ethylbenzene 0.131 mg/l, m+p- xylenes 0.623 mg/l and o-xylene 0.36 mg/l to 

give a total BTEX concentration of 3.27 mg/l. This is also higher than level measured in this 

study. Furthermore, Tellez, et al., 2002 who is found the concentrations of BTEX in produced 

water taken from an oil separation facility located in South Western US within the mineral 

rich Permian Basin Lea County, New Mexico in the average of 7.7 mg/l ±2.0. 

 The GC–FID chromatograms for BTEX extracted from the produced water samples are given 

in Figures 3 to 6, for samples TA, Pump, and Spt1 to Spt4. The peaks in the chromatograms 

are clearly seen and were identified separately as benzene, toluene, ethylbeneze, p-m xylene 

and o-xylene according to the retention time of each compound. 

 

4.0 Conclusion  

The large volume (315,000 barrels per day) of oily produced water generated from the study 

oilfield and directly discharged to the soil surface into open environment cause an 

environmental problem to the ecosystem and could be a possible health risk for local people. 

The identification of pollutants allows for development of reliable treatment design criteria to 

help ensure that effective treatment is achieved to meet guideline levels required for disposal, 

or other beneficial uses. The most important conclusions which could be drawn from this 

study are summarized in the following:  

Analytical method for the determination of BTEX in produced water using SPME and GC–

FID indicate that this method is a precise for reproducibly analyzing of BTEX in produced 

water. The results shows that the produced water samples contaminated by BTEX compounds 

and when produced water released onto the open environment these contaminated will cause 

serious damage to the ecosystem. The results also indicated that the produced water from the 

study oilfield containing varying concentration of BTEX depending on sampling point and it 

is discharged directly without any sort of treatment into the surface soil onto open 

environment and this is of environmental concern. 
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 )جنوب ليبيا( تلوث ترب مشروع أشكدة الزراعي بالسماد الفوسفاتي
 

 ح محمد الدرازيزىو صال
 مرزؽ -اؼبركز العريب ألحباث الصحراء وتنمية اجملتمعات الصحراوية 

 

 ص خلالم
الغذائيـة الضــرورية األسـمدة الفوســفاتية حيـث ترفــع القيمــة  عناصــراماً إلمــداد النباتـات بالمـن أكثــر أنـواع األســمدة أسـتخد  

دراسة معرفة اآلثـر المتبقـى مـن السـماد الفوسـفاتي المضـاف اإلنتاجية للنباتات خاصًة فى الترب الفقيرة. أستهدفت ىذه ال
جنوب ليبيـا بطريقـة عشـوائية ، أسـتناداً إلـى )عمـق التربـة والفتـرة الزمنيـة(، والتعـرف  الزراعيإلى بعض ترب مشروع أشكدة 

و فى التربة من خالل بهدف معرفة اآلثر المتبقى من على نواتج تفاعل ىذه السماد وتأثيره على الخصائص الكيميائية للتربة
. أظهــرت نتــائج ىــذه الدراســة أن تربــة المشــروع ذات نســجة رمليــة، وتوصــلت النتــائج إلــى أن الزراعــيتلــوث ميــاه الصــرف 

ــادة الفتــرة الزمنيــة بعكــس  الفوســفور الكلــى النــاتج مــن إضــافة األســمدة الفوســفاتية يــنخفض بزيــادة عمــق التربــة ويــزداد بزي
ض بزيادة عمق التربة والفترة الزمنيـة .أمـا بالنسـبة لتركيـز الكالسـيوم فـأعطى نتـائج متذبذبـة مـع الفوسفور المتاح الذى ينخف

أن  الزراعـيتركيـز الفوسـفور. أظهـرت نتـائج ميـاه الصـرف  زيادة األعماق، وأزداد مع زيادة الفترة الزمنية أسـتناداً علـى زيـادة
 69.02وح بو للمعايير العالمية لمنظمة الزراعة والتغذية وبلغ تركيز الفوسفات فى ىذه المياه كان أعلى من المدى المسم

ة أصـبحت متلوثـة باألسـمدة الفوسـفاتية دلـيال علـى أن زراعيـفى شـهر يوليـو ، وبالتـالى أظهـرت النتـائج أن التربـة ال ملجم/لتـر
 ظهر لها أثر متبقى من السماد الفوسفاتى . الزراعيمياه الصرف 

  

 كلمات الكشاؼ :
 فوسفات ، براؾ ، ليبيا.، التلوث ال،  ةظبداال الَببة ، 
 

 : المقدمة
األساسػية نبصر  للَببة قبل الزراعة لتحديد الكميػات اؼبوجػودة هبػا مػن الػع ةليل الدقيقاالتح اجراء تقتضى إضافة األظبدة إذل الَبب

األسػتخداـ الصػحيح لؤلظبػدة  (. أف2332وبالتاذل إضافة األحتياجات السمادية وبشكل علمى حسب كيمياء كل ظباد )جونز،
والبيئػة  اعبوفيػة تلػوث اؼبيػاه إذل تػؤدى األظبػدة ىذه من الكبّبة اإلضافات أف إال يؤدى إذل زيادة األنتاج ويقلل من اآلثار السلبية ،

ر وهتػػدؼ ىػػذه الدراسػػة ؼبعرفػػة اآلثػػ (.1995 رعيػػدي، ؛ 2001 ، حسػػْب) األحيػػاف مػػن كثػػّب ُب سػػلبية نتػػائج اآلمػػر الػػذى يظهػػر
الواقػػع  أشػػكدة –لػػرباؾ  زراعػػيال اؼبتبقػػى مػػن الكميػػات العشػػوائية والزائػػدة مػػن األظبػػدة الفوسػػفاتية اؼبضػػافة علػػى بعػػض تػػرب اؼبشػػروع

أف  (3830) النعيمى ،. أكد الزراعيجنوب ليبيا من خبلؿ القياـ ببعض التحاليل الكيميائية والفيزيائية على الَببة ومياه الصرؼ 
 ُب اؼبرغوبػة وغػّب اؼبرغوبػة عناصػراؿ مػن ـبتلفػة تراكمػات إحػداث علػى للَببػة إضػافتها عنػد تعمػل كيمياويػة وادمػ عػن عبػارة األظبػدة
 اغبػدود عػن اسػتخدامها ُب الزيػادة وإف اؼبختلفػة البيئػة عناصػر علػى سػلبية آثػاراً  تػَبؾ عديػدة جانبيػة تفػاعبلت إحػداث وعلػى الَببػة
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عنصػره  يعػد السػماد الفوسػفاتى والػذي اؼبسػتعملة. اعبوفيػة اؼبيػاه تلػوث مثػل عديػدة ئيػةبي مشػاكل إذل الواقػع ُب يػؤدي هبػا اؼبسػموح
 ُب بػػػالتوازف خلػػػل إحػػػداث علػػػى تعمػػػل الَببػػػة ُب مسػػػتوياتو زيػػػادة فػػػأف ،النَبوجػػػْب بعكػػػس الَببػػػة نظػػػاـ ُب متحػػػرؾ غػػػّب الفوسػػػفورى

( إذل أف األسػػػراؼ الشػػػديد َب أسػػػتخداـ األظبػػػدة 3830)ؿبمػػػد ، فقػػػد آشػػػار . إنتاجيتهػػػا مػػػن وتقلػػػل الَببػػػة ُب الغذائيػػػة عناصػػػراؿ
 السػلبية التػأثّبات وؼبعاعبػة ىػذه غػذاء النبػات. عناصرالفوسفاتية بكميات تفوؽ إحتياج النبات تؤدى إذل ىدـ التوازف َب الَببة بْب 

 ىػػػذه مثػػػل صػػػوؿح دوف هبػػػب مراعاهتػػػا للحيلولػػػة خطػػػوات عػػػدة وجػػػود إذل (3833السػػػكرى وآخػػػروف ،)البيئػػػة آشػػػار ُب لؤلظبػػػدة
تعتػػرب مركبػات الفوسػفات مػػن اؼبركبػات الثابتػة مػػن الناحيػة الكيميائيػػة و  ربديػػد كميػة السػماد وموعػػد وطريقػة أضػافتو. منهػا التػأثّبات

 مػن وخلوىػا اؼبػاء كميػة بأزديػاد الػذوباف درجػة تػزداد حيػث ذوباهنػا درجػة َب ولذلك فأف آثارىػا تبقػي ُب الَببػة زمنػا طػويبل وزبتلػف
( إذل أف الَببػة الػٌب تسػمد بصػخر 3888بينمػا آشػار )تعلػب ، .and Marks,1997 (Archer) الكالسػيـو أكاسػيدو  شػوائب

الفوسػفات ربتػوى علػى آثػر متبقػى لسػنوات طويلػة بعػد االضػػافة وخاصػة َب اؼبنػاطق الصػحراوية الغنيػة دبثػل ىػذه الرواسػب الطبيعيػػة 
-33( بػػأف األسػػتفادة مػػن األظبػػدة الفوسػػفاتية اؼبضػػافة اليتعػػدى 3888، مقارنػػة بػػأى ظبػػاد أخػػر. وأكػػد )عبداغبميػػد وعبداجمليػػد

% َب األراضػػى اؼبتعادلػػة واغبمضػػية ، ومػػع إسػػتمرار إضػػافتها عامػػاً بعػػد عػػاـ وبػػدث 03القلويػػة وقػػد يزيػػد إذل  % َب األراضػػى23
 أثر للفوسفور أف (1990، روفوآخ حسن)وذكر .تراكم للفوسفات وماهبا من شوائب معدنية أخطرىا الكرـو والنيكل والرصاص 

 يثبػػت منهػػا قسػػما أف حيػػث النبػػات قبػػل مػػن صبيعهػػا تؤخػػذ لػػن الفوسػػفاتية األظبػػدة مػػن اؼبضػػافة الكميػػات أف أى الَببػػة َب متبقػػى
 أجسػاـ ُب التثبيػت عمليػة بفعػل عضػوية أشػكاؿ إذل يتحػوؿ منهػا وقسػما الَببػة وغرويػات الكيميائيػة اؼبركبػات مػع كيمػاوي بشكل
وأكػد  .pH ، بعػض العوامػل كػاغبرارة علػى اعتمػادا اؼبثبتة أشكاؽبا من للنبات جاىز بشكل تتحرر قد منها وقسما الدقيقة األحياء

 الثلػػث ، أمػػا الكالسػػيـو كفوسػػفات يَبسػػب األخػػر والثلػػث النبػػات يبتصػػو اؼبضػػاؼ الفوسػػفات ثلػػث أف( 2000والصػػايغ، بشػػّور)
ىنػاؾ العديػد مػن العوامػل اؼبػؤثرة علػى تثبيػت الفوسػفور َب الَببػة مثػل النسػجة  كمػا  . عضػوى فوسفات إذل معظمو فيتحوؿ األخّب
 واالرتباط االتصاؿنسجة الَببة إذل زيادة اؼبساحة السطحية غببيبات الَببة والٌب تؤدى إذل زيادة درجة  زدياد نسبة الطْب ُبايؤدى 

 Lessa andالَببة بالفسػفور ) احتفاظ تؤدى إذل زيادة درجة بْب فسفور ؿبلوؿ الَببة ومعادف الطْب ، وىذه الزيادة لكمية الطْب

Anderson ,1996 . ) أفضل درجػة تفاعػل لتيسػر فسػفور الَببػة للنبػات وتقػل  0 -2.2بْب ما تَباوح اما بالنسبة لتفاعل الَببة
. وكربونػات الكالسػيـو  ((Perret and Roth ,1996درجػة تفاعػل الَببػة عػن ىػذا اغبػد ) ارتفػاعأو  البفػاضاعباىزيػة َب حالػة 

 اؼبػػاء َب إذبتػػو اؼبمكػػن الفوسػػفور نسػػبة أزدادت كلمػػا الَببػػة َب الكالسػػيـو كربونػػات نسػػبة أرتفعػػت بأنػػو كلمػػا (3833بلبػػع ،)ذكػػر
 تثبيػػت كػػاف كلمػػا واغبديػػد االلومنيػػـو أكاسػػيد تراكيػػز أزدادت كلمػػا أنػػو وجػػد وكػػذلك ، بسػػهولة تبادلػػو اؼبمكػػن الفوسػػفات ونسػػبة

 التثبيػت، معػدؿ زاد كلمػا ةزراعيػال الَببػة ومكونػات الفوسػفات أيونػات بػْب الػتبلمس زمػن زاد أكثر. مػدة التفاعػل كلمػا الفوسفات
 الفوسػػفاتى السػػماد مػػن القصػػوى اإلسػػتفادة مػػن النبػػات فيهػػا يػػتمكن الػػٌب اؼبػػدة وتُعتػػرب.  ُأخػػرى إذل أرض مػػن ىبتلػػف الػػزمن وىػػذا

 قصػّبة اؼبػدة ىػذه تكوف التثبيت على العالية القدرة ذات األراضى َب ( وأكد أنو2330)صقر، العملية الناحية من مهمة اؼبضاؼ
 درجػػة بزيػػادة الكيميائيػػة التفػػاعبلت درجػة حػػرارة الَببػػة تػػزداد سػػرعة . أكثػػر أو شػػهر ؼبػػدة الفػػَبة تطػػوؿ قػػد ُأخػػرى أراضػػى َب بينمػا ،

(.  Stuther et al,1981) اؼبعتدلػة اؼبنػاطق أراضػي َب عليػو ىػو افبػ أكػرب الفوسفور تثبيت يكوف اغبارة اؼبناطق أراضي ففي اغبرارة
( أنو يفضل أضافة األظبدة الفوسفاتية بطريقة اػبطػوط قػرب النباتػات بػداًل مػن نثرىػا علػى سػطح الَببػة 3833)بلبع ،  كما وجد
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ات الكالسػيـو مػا يعطػى فرصػة وذلك لكوف طريقة النثر تعرض حبيبات السماد إذل مساحة أكرب من سطوح حبيبػات الَببػة وكربونػ
أكرب غبفظ وتثبيت كمية كبّبة من الفسفور اؼبضاؼ وبذلك تقل كمية الفسفور الذائب َب ؿبلوؿ الَببة لسػد أحتياجػات النبػات . 

ة ربتػػوى علػػى نسػػبة كبػػّبة مػػن مركبػػات زراعيػػالناذبػػة مػػن ـبلفػػات األنشػػطة ال الزراعػػياذل أف ميػػاه الصػػرؼ  (2333آشػػار)الربيعى،
ومتطلباتػو وىػى بػدورىا تأخػذ طريقهػا  الزراعػيفات واألمبلح اؼبتحللة َب الَببة وىذه النسبة زبتلف بأختبلؼ حجػم النشػاط الفوس

جنػػوب ليبيػػا الواقػػع َب  أشػػكدة –بػػراؾ  زراعػػياذل اؼبصػػارؼ األساسػػية كمجػػارى األهنػػار والبحػػّبات. أسػػتهدفت الدراسػػة اؼبشػػروع ال
 033بئر ، يروى حػواذل  22حيث يتكوف ىذا اؼبشروع من  .جنوب غرب مدينة براؾ   اعبنوب الشرقى من منطقة وادى الشاط

بػػراؾ اؼبشػػروع إذل جػػزئيْب ،  –ىكتػػارات ، كمػػا يقسػػم الطريػػق العػػاـ سػػبها  33مزرعػػة ، مسػػاحة كػػل منهػػا  32مزرعػػة ، لكػػل بئػػر 
واحدة . كمػا أسػتهدفت الدراسػة بركػة الصػرؼ  آبار تقع الناحية الشرقية من طريق اؼبشروع تروى من مزراعة 2وسبت الدراسة على 

  الواقعة َب الناحية الشرقية أيضاً من طريق اؼبشروع والٍب تعترب ؾبمع صرؼ لكل مزارع اآلبار الواقعة مشاؿ الطريق العاـ. الزراعي
 :.المواد والطرق 6

 38 ، 23،  23،  22ذات االرقاـ: تلفة ـب خبمسة ابارتروى  الزراعيأشكدة -براؾجنوب مشروع مزارع  صبعت عينات الَبب من  
،  دبعػدؿ ثػبلث مكػرراتو ـ333-302،  302-83،  83-42،  42-3أخذت العينات من أربعة أعمػاؽ ـبتلفػة وىػى  .33، 

،  صبعػت ىػذه العينػات خػبلؿ سػنة وقسػمت إذل اربػع فػَبات غهقث ببحكربو .ووضعت َب أكياس ببلسػتك وأ،  Soil Augerبواسطة 
فصػل اػبريػػف  َبالرابعػة ،  يوليػوفصػل الصػيف شػهر َب الثالثػة ،  أبريػلفصػل الربيػع شػهر َب الثانيػة ،  ينػاير الشػتاء شػهرفصػل  َباألوذل 
بشػػّور )نسػػجة الَببػػة باسػػتخداـ طريقػػة  تقػػدر. يهررى 2قطرر   ب غربلػػتت انحرر ة ىهررً  حرررة حرر اح  انً ًررم وجفػػف .أكتػػوبر شػػهر

( Mckeague,1978; Mclean,1982حسػػب طريقػػة )اؼبيػػاه وعجينػػة الَببػػة األس اؽبيػػدروجيِب ُب عينػػات ،  (2330،  والصػػايغ
حسػػػب طريقػػػة الَببػػػة ووًب قيػػػاس االيصػػػالية الكهربائيػػػة للميػػػاه ،  pH meter model (3310) JENWAY باسػػػتخداـ جهػػػاز

(Richards, 1954) بأسػػتخداـ جهػػاز االيصػػالية الكهربيػػة JENWAY (4310) Conductivity meter model .قػػدرت و
النسػبة اؼبئويػة لكربونػات الكالسػيـو ُب ،  (Walkley,1947 & FAO,1974)النسػبة اؼبئويػة للمػادة العضػوية ُب الَببػة حسػب طريقػة 

 النسبة اؼبئوية لكربونات الكالسيـو الفعالة ُب الَببة قدرت حسب الطريقة اؼبذكورة ُب،  (2330،  الَببة حسب طريقة )بشّور والصايغ
كيز أيونات الكالسيـو اتر،  (2330،  السعة التبادلية لؤليونات اؼبوجبة بإستخداـ طريقة )بشّور والصايغ،  (2330،  )بشّور والصايغ

 :EDTA (Ethylene-diamine-tetraa-cetic acidمػػع  (Titrimetry) ً ررب   و فررع ىاترربت انًاررب  بط  قررة انواؼباغنيسػػيو

EDTA)N 3.33  باستخداـ الكاشفE.B.T (Eriochrome Black T  والكاشف )Murexid  وفقاً ؼبػا ورد ُب(Rand et 

al, 1975) حسػب وبالنسػبة لعينػات الَببػة (Richards, 1954)  ،كيػز الفوسػفات ُب عينػات اؼبيػاه حسػب اتػر(Rand et al 

بػػػة حسػػػب تركيػػػز الفسػػػفور اؼبتػػػاح ُب الَب و،  (2330،  أسػػػطفاف وعبدالرشػػػيد)حسررر ًب وح  فرررع الفسػػػفور الكلػػػى ُب الَببػػػة ،  (1975,
(Watanabe and Olsen, 1965) . 
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 : النتائج والمناقشة
 

 : آثر العمـق والفتـرة الزمنية على تركـيز الفوسفور الكلى بالتربة 
اآلبار، عينات تربة اؼبزارع اؼبدروسة بتبْب من النتائج أف زيادة عمق الَببة أدى اذل ألبفاض َب تركيز الفوسفور الكلى َب صبيع 

ألبفاضو مع زيادة األعماؽ ردبا اذل قلة حركة العنصر َب مقطع الَببة نتيجة لعملية التثبيت الٌب ربصل لو جراء تفاعلو ويرجع سبب 
الَببة وهبذا تتكوف مركبات فوسفاتية أكثر أستقرارًا . باالضافة إذل الدور الكبّب َب عملية  pHمع أيونات الكالسيـو بوجود 

اذل نسجة الَببة بأعتبارىا رملية لذا تساعد َب عملية غسلو مع ماء الري. كما أف تشبع الَببة ألبفاض تركيز ىذا العنصر يرجع 
 Kratzan et) واؼبثبت فتفقد كل العوامل الٌب تساعد على تثبيتو . وىذه النتائج توافق نتائج ما توصل إليو بالفوسفور احملتفظ

al,2004.) عينات يز الفوسفور الكلى يزداد مع زيادة الفَبة الزمنية َب صبيع تبْب بشكل عاـ أف ترك كذلك من خبلؿ النتائج
ألبفض تركيز الفوسفور  كتوبرَب شهر ا  23، 38لبئريْب عينات ترب مزارع ااألبار ماعدا َب الَببة اجملمعة من اؼبزارع اؼبدروسة ب

وطوؿ مدة  فيعود ردبا اذل أرتفاع درجات اغبرارة ويرجع ىذا للرى اؼبتواصل الذى يسبب الغسل واذل تغّبات اؼبناخ .أما سبب الزيادة
اإلضافة . باإلضافة اذل وجود مركبات الكالسيـو واؼبغنسيـو والكاربونات والبيكربونات وىذه النتائج توافق نتائج ماتوصل إليو 

(Bar-Tal et al,2004.)  

  
 38مزرعة البئر  33البئر  مزرعة

  
 23 مزرعة البئر 23مزرعة البئر 
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 22 مزرعة البئر

 ( تركيز الفوسفور الكلى فى ترب المزارع المدروسة1شكل )

 
  : آثر عمق التربة والفترة الزمنية على تركيز الفوسفور المتاح

يتبْب من النتائج أف تركيز الفوسفور اؼبتاح ينخفض مع زيادة األعماؽ ومع ألبفاض الفوسفور الكلى ، حيث يرجع أرتفاع الَبكيز  
مع زيػادة العمق فهو بسبب زيادة تثبيتو  اللبفاضوالطبقات األوذل ردبا اذل تراكم تركيز األظبدة الفوسفاتية اؼبضافة . أما بالنسبة  َب

َب مناطق إضافتو َب الطبقة السطحية ، وزيادة ملوحة الَببة بزيادة العمق كما مبْب من النتائج وىذه األمبلح قادرة على ربرير 
الذى يساىم َب ميكانيكية الَبسيب . كذلك بسبب نوعية الَببة وعمليات الغسل . ويتضح ذلك من خبلؿ  Caوزيادة تركيز 

بأرتفاع فيها نسبة الفوسفات بصورة واضحة ، ويبلحظ كذلك من خبلؿ النتائج أرتفاع الَبكيز  الزراعينتائج رباليل مياه الصرؼ 
اء ربتوى على اؼبادة العضوية اؼبتكونة من ربلل اعبذور وكذلك تراكم َب بعض األعماؽ فيعود ىذا ألحتماؿ وجود طبقات صم

األظبدة الفوسفاتية بسبب األختبلؼ َب طبوغرافية اؼبنطقة وقلة كربونات الكالسيـو ، وىذه النتائج تتطابق مع النتائج اؼبتحصل 
انت عكس عبلقة الفَبة الزمنية بَبكيز الفوسفور أما عبلقة الفَبة الزمنية بَبكيز الفوسفور اؼبتاح ك  (.3882عليها )بن ؿبمود ،

 22ماعدا مزرعة البئر  الكلى ، يتضح من النتائج أف تركيز الفوسفور اؼبتاح ينخفض مع زيادة األشهر عبميع مزارع اآلبار اؼبدروسة
اض َب ىذا العنصر مع زيادة فأزداد فيها الَبكيز َب شهر أبريل ردبا ناتج ذلك من عملية التسميد اؼبضاؼ للَببة. ويرجع األلبف

ناتج التفاعل الرئيسى َب الَبب كما اف ( ،  3830األشهر اذل أف الزمن يلعب دورًا كبّبًا َب خفض تركيز الفوسفور )عواد ،
الكلسية ىو فوسفات ثنائى الكالسيـو الذى سرعاف مايتحوؿ اذل صور أقل ذوبانًا وبالتاذل تقل جاىزيتو مع الوقت. عدـ قدرة 

 Lindsay and Dement,1961   &Westin and)مع وفق يتة على األحتفاظ باألظبدة اؼبضافة لكوهنا رملية وىذا الَبب

Buntly,1966 اذل أف أراضى اؼبناطق اعبافة وشبو اعبافة تفتقر غالباً للفوسفور القابل لئلمتصاص وخاصًة األراضى الرملية وشبو )
ربوف مع الفسفور َب الَببة أى زيادة مصدر الطاقة للكائنات الدقيقة للقياـ بنشاطها الرملية . كذلك ردبا إذل ارتفاع نسبة الك

 (.Tripathi et al,2008تتغذى على كمية الفسفور اعباىز بصورة مباشرة ، وىذه النتائج توافق ماتوصل إليو ) فهيوبذلك 
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 22 مزرعة البئر

 ( تركيز الفوسفور المتاح فى ترب المزارع المدروسة6شكل )
 

 :آثر عمق التربة والفترة الزمنية على تركيز الكالسيوم 
تبْب أف تركيز الكالسيـو متذبذب َب الَببة مع زيادة األعماؽ، ويبكن أف يكوف ىذا التذبذب ناتج من اإلضافة  من النتائج

عنصر الكالسيـو إذل الَببة مع األظبدة الكيميائية  ماد العضوى من قبل اؼبزارعْب . أو من ربلل معادف الَببة أو إضافةالعشوائية للس
؛ 3838)أظباعيل ،وىذا يتوافق مع الٌب تتفاعل مع معادف الَببة ألطبلؽ أيوف الكالسيـو أو مركبات الكالسيـو 

Houat,2000 أختبلؿ  ختبلفها من مكاف اذل آخر ودورىا الكبّب َبإبوغرافية اؼبنطقة و التذبذب إذل ط( . كذلك قد يرجع ىذا
توازف العنصر َب الَببة ، فحسب اؼببلحظات الٌب سجلت أثناء العمل أف أكثر اؼبزارع تشكل أراضيها أكبدارات ، وبالتاذل ىذا 
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 Oliveiraماتوصل إليو ) نصر توافق نتائجيؤثر على مياه الصرؼ وكذلك على عمليات تسرب األظبدة اؼبضافة ، ونتائج ىذا الع

et al,2002.) فبا سبق أف تركيز الكالسيـو يزداد مع زيادة األشهر َب صبيع مزارع اآلبار اؼبدروسة أما مع زيادة االشهر يستنتج 
اذل أحتماؿ  َب شهر أكتوبر ألبفض فيو الَبكيز عن بقية األشهر و يعود سبب ىذا األلبفاض ردبا 23البئر  ماعدا َب مزرعة

ألبفاض أيوف الكربونات َب ىذا البئر، أما زيادتو مع زيادة األشهر فَبتبط بإلبفاض الفوسفور اعباىز ، حيث لوحظ من خبلؿ 
النتائج السابقة أف الفوسفور اعباىز ينخفض بزيادة الفَبة الزمنية وكاف يتطلب ذلك اؼبزيد من التفاعل مع الكالسيـو ليتحوؿ اذل 

 David etتوصل إليو ) وتتفق نتائج تركيز الكالسيـو مع ما . اتاً وبالتاذل أدت العملية اذل زيادة َب تركيز الكالسيـوصور أكثر ثب

al,1991.) 
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 22 مزرعة البئر
 

 روسةفى ترب المزارع المد ( تركيز الكالسيوم3شكل )
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 : الزراعيآثر التسميد والفترة الزمنية على تركيز الفوسفور فى مياه الصرف 
أف اؼبياه أحتوت الفوسفات بقيم متفاوتة خبلؿ فَبة الدراسة )يناير ، أبريل ، يوليو ، أكتوبر(.  الزراعيتشّب نتائج مياه الصرؼ 

، وحقق نسبة تزايد مع ملجم/لَب 2.238دبتوسط عاـ  حيث وصل تركيز الفوسفات َب مياه الصرؼ حسب ما تبْب من النتائج
%( لشهر أبريل ويوليو وأكتوبر على التواذل نسبًة لشهر يناير مع أنو  300.0،  23322.2،  00.0زيادة األشهر بلغت )

َب شهر أما سبب أرتفاع تركيز الفوسفات  0.036ىذا الشهر.  شهر يوليو بسبب قلة رى الَببة ُب ألبفض َب شهر أكتوبر عن
شبو جافة سباماً، باالضافة  الزراعييوليو فّبجع اذل أرتفاع درجة اغبرارة َب ىذا الشهر اذل درجات قصوى جعلت بركة الصرؼ 

يْب  رتفاع تركيز الفوسفور الكلى بالَببة َب نفس الشهر ، كذلك يرجع سبب أرتفاع الفوسفات اذل الرى والغسيل اؼبتواصلال
، وبأرتفاع أعلى من اؼبدى  الزراعيالَببة الرملية الذى أدى اذل ظهور آثر للفوسفات َب مياه الصرؼ  وسهولة حركة الفوسفور َب

ينصح  ، وبالتاذل ال ملجم/لَب( 2-3( والذى تراوح َب مياه الرى مابْب ),2332FAOاؼبسموح بو ؼبعايّب منظمة الزراعة والتغذية )
ت اؽبامة الٌب تستخدـ األظبدة الكيميائية إلمداد النبات باؼبغذياو .ان يا  انص ف انزحاىع فً ىًهابت مي ستخداـابإعادة 

نتاجية وربسْب جودتو ، ولكن األفراط َب إستخداـ ىذه األظبدة يؤدى إذل اإلضرار بالَببة والنبات لذلك تساىم َب زيادة اال
ؿ نتائج ىذه الدراسة لبلص إذل أف أرتفاع ( ومن خبل2333َب الَببة قبل إضافة األظبدة )الدومى ، عناصروجب معرفة تركيز اؿ

ر اوجود آثوىناؾ % حسب أرتفاع نسب تركيز الفوسفور الكلى والفوسفور اؼبتاح . 03تركيز الفوسفور َب الَببة اذل أكثر من 
ى عن اؼبد زراعيالرتفاع تركيز الفوسفات َب مياه الصرؼ اوالَببة. باالضافة  الزراعيلؤلظبدة الفوسفاتية َب مياه الصرؼ  يةمتبق

 ستخدامها َب عمليات الرى .اينصح بإعادة  اؼبسموح بو لذا ال
 

 : المراجع
ة َب اؼبنػاطق اعبافػة زراعيػ( " ربليل الَببة والنبات دليل ـبتػربى " اؼبركػز الػدورل للبحػوث ال2330أسطفاف، جوف راين ؛عبدالرشيد )

(ICARDAحلب سورية واؼبركز الوطِب للبحوث ال )زراعي( ةNARC.إسبلـ آباد ، الباكستاف ) 
 ( "الرى والبزؿ " جامعة اؼبوصل . 3838أظباعيل، ليث خليل )

 لبناف . –(" طرؽ ربليل تربة اؼبناطق اعبافة وشبو اعبافة " اعبامعة االمريكية ، بّبوت 2330بشّور، عصاـ و الصايغ،أنطواف )
 طبوعات اعبديدة ، اإلسكندرية.( " أستصبلح وربسْب األراضى " دار اؼب3833بلبع، عبداؼبنعم )

ة (" اؽبيئة القومية للبحػث زراعي( " الَبب الليبية ) تكوينها . تصنيفها . خواصها . امكانياهتا ال3882بن ؿبمود، خالد رمضاف )
 العلمى .

االراضػى الرمليػة " الغذائيػة واحملصػوؿ َب  عناصػر( " تقييم تأثّب بعض اؼبواد العضوية على تيسػر اؿ3888تعلب، أضبد سيد ؿبمد )
 جامعة القاىرة  –كلية الزراعة   –قسم األراضى  –رسالة دكتوراء 
 –( "األظبدة وخصوبة الَببة" ترصبة: لطيف عبداهلل العيثاوى و عبػدالوىاب عبػدالرزاؽ ، الطبعػة األوذل 2332جونز ، يوليسيس )

 االردف.–عماف  –دار الفكر للطباعة والتوزيع 
(" خصوبة الَببة واألظبدة " دار اغبكمة 3883؛ الديبى، حسن يوسف والعيثاوي، لطيف عبد اهلل ) حسن، نوري عبد القادر
 اؼبوصل .  –للطباعة والنشر 
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( 84-83ص ) –( 20العػدد ) -العػريب زراعػي(" فلسفة التسميد واالعتبارات العلمية " ؾبلة اؼبهنػدس ال2333حسْب، أسعد )
 سوريا.-دمشق–

 البيضاء. -منشورات جامعة عمر اؼبختار –("علم الَببة أساسيات وتطبيقات" الطبعة األوذل 2333الدومى، فوزى ؿبمد )
 دمشق.  –(" التلوث اؼبائى )األسباب واؼبعاعبات(" دار النشر للحصاد 2333الربيعى، صاحب )
ص  –( 08العػػػدد )-العػػػريب زراعػػػي(" التػػػأثّبات السػػػلبية للنػػػَبات علػػػى البيئػػػة واإلنسػػػاف" ؾبلػػػة اؼبهنػػػدس ال3882رعيػػػدي، سػػػامر )

 سوريا. –دمشق  –( 82-88)
( " 3833السكرى، أبراىيم حسْب ؛ اغبلفاوى، ؿبمد حسْب ؛ اػبطيب، السيد أضبد ؛ ثابت ، أضبد جبلؿ وقالوش، أضبد )

 خصوبة األراضى وتغذية النبات " الشنهاىب للطباعة والنشر _ األسكندرية . 
 جامعة اؼبنصورة . –ات " كلية الزراعة (" فسيولوجيا النب2330صقر، ؿبب طو )

 القاىره. –(" اؼبلوثات الكيميائية والبيئة " الدار العربية للنشر والتوزيع 3888عبداغبميد، زيداف ىندى وعبداجمليد، ؿبمد إبراىيم )
 جامعة البصرة –( "التسميد وخصوبة الَببة " اؼبكتبة الوطنية بغداد 3830عواد، كاظم مشحوت )

جهػػاز  -ؾبلػػس الػػوزراء  -( " تػػدىور خػػواص الَببػػة واالسػػراؼ َب الكيماويػػات " ؾبلػػة التنميػػة والبيئػػة 3830مػػد صػػابر )ؿبمػػد، ؿب
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لبعض آبار مياه منطقة مصراتة   غير محصورة()طبقة حاوية تقييم المياه الجوفية الضحلة 
 ومدى مالئمتها للشرب والرى 

2د. فتحى على صويد،  1الفقىحمد م يوسف
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 الملخص

مدينة  شرؽَب منتصف اعبزء الشماذل للساحل الليىب اؼبدف الليبية من حيث كثافة السكاف تقع حد اكرب أ مدينة مصراتة ىى
والٌب يُعتمد عليها َب تلبية صبيع ىي اؼبصدر الرئيسي للمياه َب ىذه اؼبنطقة  تعترب اؼبياه اعبوفية. كيلومَب (200حبواذل ) طرابلس

اآلبار العديد من حيث يوجد هبا إحتياجات السكاف من شرب، زراعة، صناعة باألضافة إذل اإلستخدمات الثانوية األخرى. 
. َب ىذه الدراسة ًب االرتوازية )العميقة( باراآلكما يوجد هبا عددا ؿبدودا من ـ.  150إذل  40الٌب يَباوح عمقها من و الضحلة 

 ستخدامها لئلغراضإتصنيف نوعية اؼبياه وتقييم  )طبقة حاوية غّب ؿبصورة( منتشرة باؼبنطقة لغرض ةبئراً ضحل 30إختيار عدد 
إذل ياه َب اغبقل، باإلضافة ًب قياس درجة اغبموضة، اؼبوصلية الكهربائية لعينات اؼب .وإيضا ربديد مصدر اؼبلوحة ؽبذه اؼبياه اؼبختلفة

اؼبعادالت  اـستخدًب إالكلية. إضافتا إذل ذلك  الذائبة ربليل العناصر الرئيسية َب اؼبخترب و تقدير العسرة الكلية للمياه واألمبلح
. كما ًب ذية، العسرة الكلية، نسبة اؼباغنيسيـو ومؤشر النفاالصوديـو اؼبدمص، نسبة الصوديـو  الذائبنسبة القياسية لتقدير 

يونات آؾبموعة و  مع الكلوريدات ؼباغنسيـويونات الكالسيـو واآذل نوعْب ؾبموعة إيونات السائدة تقسيم اؼبياه حسب اآل
( وتصنف اؼبياه اعبوفية َب ىذه اؼبنطقة بشكل عاـ ,Ca.Mg-Cl و Cl-Na.Caالكالسيـو مع الكلوريدات )و الصوديـو 

 اؼبلوحة.  شديدةو متوسطة إذل اذل مياه عسرة 
واألغذية  الزراعة (، منظمة2011الصحة العاؼبية )( و معايّب 1992) ياه الشربؼبواصفات اؼبركز الوطِب اللييب إستنادا على مو 
لتصنيف وتقييم مدى مبلئمتها ألغراض الري والشرب، ومن خبلؿ ربليل نتائج  األمريكية وكالة ضباية البيئة ,(1989)

لرى  بلئمةموقد تكوف وغّب صاغبة للشرب النوعية اآلبار متدنية من ىذه أف اؼبياه اعبوفية اؼبستخرجة  تبْباؼبعملية اإلختبارات 
تداخل مياه البحر مع مياه اذل  أف مصدر األمبلح راجعاأيًضا بعض احملاصيل الزراعية ربت ظروؼ مناسبة. كما أوضحت الدراسة 

  ؽبذه اؼبنطقة. خزاف االيسْب اعبوُب

 .خزاف االيسْب اعبوُب، ، تداخل مياه البحر، االمبلح الذائبة الكلية، اؼبياه اغبوفية ؼبدينة مصراتةنوعية اؼبياه لية:دالالكلمات ال
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 أشكدة الزراعي-تقييم ومتابعة نوعية مياه الري المستخدمة في مشروع براك
 

 (6)عمر أسعد أحمد               (1)مسعود فرج ابو ستة
 ، ليبيا   جامعة سبها،  كلية العلـو اؽبندسية والتقنية  ،لبيئة قسم علـو ا -3        

  االردف،  جامعة الزرقاء، كلية اؽبندسة التقنية   ،  قسم اؽبندسة اؼبدنية –2
 خصلالم

ابعػػة تتبػاين ميػاه الػػري اؼبسػتخدمة ُب الزراعػة ُب نوعيتهػػا بنػاًء علػى نػػوع وكميػة األمػبلح اؼبذابػػة فيهػا، لػذلك ىػػدفت ىػذه الدراسػة مت
 ولقػد ، بئػراً  22أشكدة الزراعي ُب منطقػة وادي الشػاط  جبنػوب ليبيػا والبػالغ عػددىا  -وتقييم نوعية مياه الري آلبار مشروع براؾ 

ج اوحرث  TDS تركيػز وقػيم،  dS/m (3.38 -3.8) حيث تراوحػت بػْب لآلبار اؼبدروسة متباينة ECwالنتائج أف قيم  تأظهر 

لآلبػار  SAR مصػاص الصػوديـودأف نسػبة ا ارل نتػائج تقيػيم اؼبػؤثرات ُب ميػاه الػريأشػارت و  ، mg/l (833.4 -022.2)بان 
 ، (2.32-4.38)والٍب تعترب من اؼبؤشرات اؽبامة لتقييم نوعية مياه الري كانت ضمن اغبدود اؼبسموح هبا حيث تراوحت قيمهػا 

سػجلت  ، و( 3.4-3.32)مبلئمة آلبار الري وكانػت  كانت قيمها ؿبدودة االستعماؿ أي  RSC أما كربونات الصوديـو اؼبتبقية
 ووفقػا لػذلك قبػد اف ميػاه ىػذه اآلبػار قليلػة% 23 أكثر من اؼبدروسة اآلبار ُب العديد من مياه (SP) النسبة اؼبئوية للصوديـوقيم 
وتراوحػت  ، فعػة مػن الصػوديـواحتوائهػا علػي تركيػز مرت نتيجػة وذات ـباطر فبا يؤدي ارل زيادة إحتماؿ تعػرض الَببػة للقلويػة ودةاعب

كانػت معظػم اآلبػار   Adj.SAR، وأمػا نسػبة الصػوديـو اؼبػدمص اؼبعدلػة  (% 00.3-23.0) قيم النسبة اؼبئويػة للصػوديـو بػْب ،
دليل جيد للمشاكل الناذبة عن وجود ايوف الصوديـو  SARمن متوسطة إذل عالية اػبطورة حيث ال تعطي ُب بعض اغباالت قيمة 

ُب غالبية اآلبػار،   %23ُب أغلبية مياه الري حيث ذباوز  MgR ، ويظهر تأثّب نسبة اؼباغنسيـو  (28.2-30.2)ا وكانت قيمه
 ..للمياه اؼبدروسة K ،Cl  ،HCO3  ،PO4 كما ًب تقييم ظبية

، جودة. الكلمات الدالة:              تقييم، نوعية، ظبية، مياه الري، مبلئمة، خطورة، مؤشر، أمبلح، صوديـو
 

 :المقدمة

بػْب دائػرٌب  32و30يقع وادي الشاط  ُب جنوب غرب ليبيا ُب القسم الشمارل مػن حػوض مػرزؽ دبنطقػة فػزاف بػْب خطػي طػوؿ و 
كم، حيث   33-33كم وبعرض يَباوح ما بْب 383ويبتد الوادي من الشرؽ إذل الغرب على امتداد  20.08و  20.23عرض 

اشػكدة الزراعػي إحػدى اؼبشػاريع الكػربى بليبيػا والػػذي -ثلػة ُب مشػروع جنػوب بػراؾاقتصػرت الدراسػة علػى الطػرؼ الشػرقي منػو متم
 ىكتػػار، 33مزرعػػة مسػػاحة كػػل مزرعػػة منهػػا  32بئػػر ارتػػوازي يػػروى كػػل بئػػر  22ىكتػػار ويتكػػوف مػػن  03333تبلػػغ مسػػاحتو 

يػػاه اعبوفيػػة مػػن خػػبلؿ حفػػر اآلبػػار وبسػػبب وجػػود اؼبنطقػػة ُب بيئػػة جافػػة فػػاف اؼبصػػدر الوحيػػد المػػدادت اؼبيػػاه يعتمػػد اساسػػاً علػػى اؼب
 .دبناخ جاؼ وحار ولفَبات طويلة من السنة اؼبنطقة تتميز، و  وال توجد مصادر بديلة للمياه هبذه اؼبنطقةوالعيوف 

ء زبتلف مياه الري كثّبا ُب كمية ونوعية األمبلح فيها والٍب مصػدرىا ذوبػاف بعػض اؼبعػادف وذبويػة الصػخور الػٍب تتخللهػا اؼبيػاه إثنػاو 
وىبتلػف نػوع  سرياهنا حيث تصل األمبلح إذل الَببة مع مياه الري ويزداد تركيزىا ُب الَببة نتيجة تبخرىا وامتصػاص احملاصػيل للميػاه
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وتركيز األمبلح ُب مياه الري على حسب مصدر اؼبياه حيث تؤثر كمية ونوعية األمبلح الذائبة ُب اؼباء على صػبلحيتها للػري ومػن 
حيػػث وضػػعا خطػػوط  Ayers and Westcott,1985 العاؼبػػاف و وضػػعت لصػػبلحية ميػػاه الػػري ىػػو مػػا قدمػػأىػػم التقسػػيمات الػػٍب

، وقد توصل إذل أف مياه الرى زبتلػف  اسَبشادية ؼبدى صبلحية استخداـ اؼبياه والٍب نشأت من اؼببلحظات والدراسات التفصيلية
يػدة للَببػة وكػذلك للمحاصػيل بزيػادة تركيػز ىػذه األمػبلح لػذلك باختبلؼ كمية ونوعية األمبلح الذائبة فيها وقد تنشأ مشاكل عد

وزبتلف ىذه اؼبشاكل ُب طبيعتها وحػدهتا وتأثّبىػا كثػّبا بنػوع ،  على درجة حدة اؼبشاكل فاف اغبكم علي صبلحية اؼبياه للري يبُب
د العوامل الرئيسية احملددة لصبلحية اؼبياه ألغراض تعترب نوعية مياه الري أح، و  الَببة واؼبناخ واحملصوؿ وكذلك خربة اؼبزارع ؽبذه اؼبياه

وإف معظم طرؽ التصػنيف ؼبيػاه الػري قػد اعتمػدت اؼبؤشػرات التاليػة لتحديػد نوعيػة ميػاه الػري وىػي الكميػة الكليػة لؤلمػبلح  ،الري 
دية وؿبتػوى العناصػر الثانويػة الػٍب ، الَبكيب االيوىن ؼبياه الري وخاصة ذو العبلقة دبخػاطر الصػو  الذائبة ذات العبلقة دبخاطر اؼبلوحة

)اؼبثنػػػاين ، ولقػػػد سبػػػت العديػػػد مػػن الدراسػػػات لتقيػػػيم ميػػاه الػػػري باؼبنػػػاطق اعبنوبيػػػة ، فقػػد قػػػاـ الباحثػػػاف  تسػػبب ـبػػػاطر ظبيػػػة النبػػات
ميػا ُب اؼبػوارد تػدىورا ك وجػود إرل وتوصػلوا  ( ، ُب دراسة حوؿ التوازف البيئي والتنميػة اؼبسػتدامة ُب جنػوب ليبيػا2008والسعيدي ، 

( ُب دراسة تػأثّب ميػاه الػري 2330ؿبمد،، )اضبد ، ، كما اشار  وتدين نوعية اؼبياه سنة اؼباضية 22اؼبائية باؼبنطقة اعبنوبية خبلؿ 
وُب ،  اؼبتوسطة إف نوعية مياه الري كانت من اعبيدة إرل ، حيث توصل الباحثاف ارل علي تدىور بعض ترب منطقة وادي الشاط 

الدراسػة اف ، لدراسة جودة مياه الػري ؼبشػروع اشػكدة / جنػوب ابػراؾ ، حيػث أوضػحت ىػذه  (2330،السعيدي)قاـ هبا دراسة 
ويليو ايوف الكالسيـو ٍب اؼباغنيسػيـو ، كمػا أوضػحت إف ايػوف الكلوريػد  ايوف الصوديـو ىو االيوف السائد بالنسبة لبليونات اؼبوجبة

وقيمػة  (ds/m1)، إف ملوحػة ميػاه اؼبنطقػة اؼبدروسػة اقػل مػن لسالبة ، كمػا توصػل الباحػث إرلىو االيوف السائد بالنسبة لبليونات ا
 .واعترب اف ىذه اؼبياه صاغبة للري 33الصوديـو اؼبد مص اقل من 

 معرفػة مػدى التػدىور هتدؼ ىػذه الدراسػة إذل تقيػيم ميػاه آبػار الػري ُب مشػروعي الزراعػي بػراؾ واشػكدة ومػدى تأثّبىػا علػى الَببػةو 
 .اؼباغبة او اؼبتوسطة اؼبلوحة تقييم اآلثار السلبية الستخداـ مياه الريالنوعي ؼبياه آبار اؼبشروع الزراعي براؾ اشكدة ، 

 

 طرق :الالمواد و 

لَب وأخذت العينات بعد التشغيل والضخ 2عينة من مياه آبار اؼبشروع وكانت كمية العينة حوارل  22ًب صبع عدد 
 تْب تقريبا. لفَبة من ساعة ارل ساع

، وًب قيػػاس األس اؽبيػػدروجيِب للعينػػات  Electrical ConductivityMeterبواسػػطة جهػػاز االيصػػالية  (EC)  ًب قيػػاس االيصػػالية
 .pH-Meter. (Rump,1992)      مباشرة بعد صبع العينات بواسطة جهاز 

ف مركبػػػات ثابتػػػة مػػػع أيونػػػات الكالسػػػيـو واؼبغنيسػػػيـو الػػػذي يكػػو   EDTAًب تقػػدير أيونػػػات الكالسػػػيـو واؼبغنيسػػػيـو باؼبعػػػايرة حمللػػػوؿ
  Flameًب قياس تركيز ايوف الصوديـو والبوتاسيـو  باستخداـ جهاز  ،  Murexid , Eriochrome Black Tباستخداـ الكاشف 

Photometer  .ــــات الكربو ، تعتمػػػػد الطريقػػػػة اؼبسػػػػتخدمة علػػػػى أف كػػػػل عنصػػػػر لػػػػو أشػػػػعة فبيػػػػزة عنػػػػد إثارتػػػػو عنػػػػد تعرضػػػػو للهػػػػب ن
 .N 0.05)) باؼبعايرة مع ضبض اؽبيدروكلوريك ىاًب تقدير  :والبيكربونات

ُب وجػود كلوريػد البػاريـو  HClتعتمد الطريقة اؼبستخدمة على أف أيونات الكربيتػات تَبسػب ُب الوسػط اغبمضػي مػن  الكبريتات:
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صػية اؼباصػة ؼبركػب كربيتػات البػاريـو يبكػن أف نتيجة لتكوين كربيتات الباريـو الػٍب تكػوف علػى ىيئػة بلػورات ذات حجػم واحػد واػبا
 .423nmعلى طوؿ موجي  Spectrophotometerتقاس بواسطة جهاز 

 قدر باؼبعايرة مع نَبات الفضة باستخداـ كاشف كرومات البوتاسيـو وذلك ُب الوسط اؼبتعادؿ أو قليل القلوية. :الكلوريد
شػػػػدة اللػػػػوف اؼبتكػػػػوف الػػػػٍب يػػػػتم فيهػػػػا قيػػػػاس علػػػػى فات الػػػػذائب ُب اؼبػػػػاء الفوسػػػػ ُب تقػػػػديرتعتمػػػػد الطريقػػػػة اؼبسػػػػتخدمة  الفوســــفات:

 وصبيػػػع ىػػػذه التقػػػديرات سبػػػت وفػػػق طػػػرؽ،  Spctrophotometerبواسػػػطة جهػػػاز  (nm 470)االمتصػػػاص علػػػى الطػػػوؿ اؼبػػػوجي 

(StandardMethods,1975). 

 =Adj.SARمن اؼبعادلة ( Adj.SARوًب حساب نسبة الصوديـو اؼبعدلة )

      =SP( فتم حساهبا مناؼبعادلة:  SP) لنسبة اؼبئوية للصوديـولوبالنسبة 
   SAR= ( من اؼبعادلة التالية: SARوربسب نسبة ادمصاص الصوديـو )

  = MgRوتقدر نسبة اؼبغنيسيـو حسابيا من اؼبعادلة: 
 (.3880، )خليل ، =RSCة من اؼبعادلة التالية:وًب حساب كربونات الصوديـو اؼبتبقي

 

 :النتائج والمناقشة
إف ميػاه الػػري اؼبسػتخدمة للزراعػػة قػد تتبػػاين بدرجػة كبػػّبة ُب نوعيتهػا اعتمػػادا علػي نػػوع وكميػة األمػػبلح اؼبذابػة فيهػػا، فػاألمبلح الػػٍب 

نسػبيا وتػأٌب األمػبلح نتيجػة لػذوباف أو تعريػة الصػخور والَببػة  توجد ُب مياه الري تعد ىامة حػٌب لػو كانػت موجػودة بكميػات قليلػة
  ويضمنها الَببة اعبّبيػة واعببسػية وأمػبلح تػرب أخػرى بطيئػة الػذوباف. اعتمػدت ىػذه الدراسػة علػي دليػل منظمػة األغذيػة والزراعػة 

FAO,2005  :ُب تقييم مياه الري للمشروع الزراعي براؾ/اشكدة 
اؼبدروسة كانػت ذات درجػة  اآلبار ف مياهأ( 3بعض اػبواص الفيزيائية واؼبشار إليها ُب اعبدوؿ رقم )أظهرت نتائج التحليل لحيث 

والػػٍب تػػنص  FAOوىػػذا ضػػمن اؼبعػػايّب االسَبشػػادية ؼبنظمػػة  0.4و قيمتهػػا القصػػوى  8.2ضبوضػػة متعادلػػة إذ بلغػػت قيمتهػػا الػػدنيا 
 ة( و ىذا يتفق مع النتػائج اؼبتحصػل عليهػا ُب الدراسػ3.2-8وضتها )على أف اؼبياه اؼبستخدمة للري هبب أف ال تتجاوز درجة ضب

بػاف درجػة ضبوضػة اؼبيػاه  نتائجهػا والػٍب أظهػرت  ،3882,، والسػعيدي ، ري فوقبولػو 3833,الٍب قاـ هبا كلش وآخروف  السابقة
 . اؼبدروسة كانت ضمن اغبدود االسَبشادية

لكافػػة اآلبػػار اؼبدروسػػة دل تتجػػاوز اؼبعػػايّب  TDS قػػيم تركيػػز( إذل أف 2وؿ رقػػم )اعبػػدكمػػا اظهػػرت نتػػائج الدراسػػة واؼبشػػار اليهػػا ُب 
اعلى قيمة  و  38ُب البئر رقم   034.2mg/l كانت  اقل قيمة للَبكيز االمبلح الكلية الذائبةواف  FAO,2005االسَبشادية حبسب 

كانت مستويات قليلة وضمن اؼبعايّب االسَبشػادية   فبا يشّب إذل أف األمبلح الذائبة الكلية 38ُب البئر رقم   833.4mg/lكانت 
صاغبة مياه الػري ى ؾبموع األمبلح مؤشر عل ،ويعترب( mg/l 2000-0الٍب حددت قيم تركيز االمبلح الكلية الذائبة )FAO ؼبنظمة 

 لؤلغراض اؼبنشودة لكافة أنواع احملاصيل اغبساسة للملوحة. 
منظمػػة  حالػة األمػػبلح ُب ميػاه الػػرى اؼبسػتخدمة بػػاف ىػذه اؼبيػػاه كانػت ضػػمن اؼبعػايّب تشػّب نتػػائج التوصػيل الكهػػريب  والػٍب تعكػػسو 

FOA,2005 ( الػذي اشػار ارل ارتفػاع التوصػيل الكهربػائي ُب معظػم ميػاه 2333,، وىذه النتائج زبتلف مع مػا توصػل اليػو )ؾبمػد
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االمبلح ُب مياه آبار الػري بسػبب ذوبانيػة األمػبلح وبعػض آبار اؼبشروع وقد يعود التغّب ُب قيم التوصيل الكهربائي ارل زيادة تركيز 
 الصخور القابلة للذوباف وارتفاع اؼبياه اؼباغبة نتيجة السحب والضخ اعبائر للمياه. 

بػأف  (3اآلبػار اؼبدروسػة واؼبشػار اليهػا ُب اعبػدوؿ رقػم ) الكاتيونات اؼبوجبة ُب ميػاه اف قيم تركيز كما اوضحت نتائج ىذه الدراسة
Na)) مػػػػن الصػػػػػوديـو اآلبػػػػار اؼبدروسػػػػػة ي ميػػػػػاهؿبتػػػػو 

ضػػػػػمن اؼبعػػػػػايّب ه القػػػػػيم ىػػػػي وىػػػػذ meq/l(  6.66 - 5) قػػػػػد تراوحػػػػت بػػػػػْب  +
كلػش   وىذا يتفق مع نتائج البحوث السػابقة meq/l(   40حددت قيم تركيز الصوديـو ) والذي ,2332FAO وفقا االسَبشادية 
يعتػػرب الصػػوديـو مػػن اؼبؤشػػرات اؽبامػػة إذ يسػػبب زيػػادة و ( ،2333,د، )ؾبمػػ3882,، والسػػعيدي ، ري فوقبولػػو 3833,وآخػػروف 

 .تركيز الصوديـو ُب مياه الري مشاكل النفاذية ُب الَببة
وأعلػى  3البئػر رقػم  مياه ُب، واقل قيمة كانت  meq/l(  -3.32 الدراسة اف قيم تركيز الكالسيـو تَباوح بْب ) نتائج كما اظهرت

الػػٍب حػػددت مػػدى  FAO,2005 ضػػمن معػػايّب ىػػي وفقػػا ؽبػػذه النتػػائج فػػأف ميػػاه ىػػذه اآلبػػارو  38130البئػػرين  رقػػم ميػػاه ُب  قيمػػة
 .meq/l ) 23-3 (الكالسيـو 

ؼبنظمػػػة  وىػػي دل تتجػػػاوز اغبػػػدود اؼبسػػموح هبػػػا ،meq/l(  2-3.8)بػػػْب  اؼبدروسػػػة ميػػػاه اآلبػػاروتراوحػػت قػػػيم تركيػػز اؼباغنيسػػػيـو ُب 
FAO,2005 (3-2 )meq/l  3.8 حيػػػث بلغػػػت38ُب البئػػػر رقػػػم  اؼباغنسػػػيـو يمػػػة لَبكيػػػزق أدىنسػػػجلت ، و meq/l وأعلػػػى قيمػػػة 

  .meq/l 2بلغتو  2313312ُب اآلبار سجلت
الٍب حدد قيم تركيز البوتاسيـو  FAO,2005 اؼبسموح هبا وفقا ؼبنظمةذباوزت اغبدود قد البوتاسيـو تبْب إف  تركيز نتائجل بالنسبة إما

 ( 9.56- 8.7تراوحػت بػْب )ائج ىذه الدراسػة قبػد اف قػيم تركيػز البوتاسػيـو ُب ميػاه اآلبػار اؼبدروسػة ومن نت (mg/l 2-0)تَباوح بْب 
mg/l. 

تبػْب إف ؿبتػوي الكلوريػد علػي ىيئػة  فقػد ( 3ُب اعبػدوؿ رقػم )وبالنسبة لنتائج االنيونات السالبة ُب ميػاه اآلبػار اؼبدروسػة واؼبوضػحة 
 mg/l  ( 88.88) تإذ بلغػ 38ُب البئػر رقػم  لَبكيػز الكلوريػد اقػل قيمػة وسػجلت ، لػةكلوريد الصوديـو للعينػات اؼبدروسػة معتد

وىي ضمن حدود  وتصنف بذلك اؼبياه باهنا معتدلة من ؿبتوي الكلوريد mg/l (08.30) تإذ بلغ 22قيمة ُب البئر رقم  أعلىو 
 .meq/l (0-30، الٍب حددت قيم تركيز الكلوريد بْب )FAO,2005اؼبسموح هبا وفق منظمة 

، وىػي دل تتجػاوز اغبػدود اؼبسػموح  meq/l (10.9-12.8) ت بػْبتراوحػ اؼبدروسػة  ميػاه اآلبػار ُبالكربيتػات بالنسػبة لقػيم تركيػز أما 
 وبذلك قبد اف الكربيتات meq/l( 0-20الٍب حددت قيم تركيز الكربيتات من) FAO,2005منظمة هبا وفق 

 ر علي الَببة او النبات وىي مياه جيده من ناحية ؿبتواىا من الكربيتات.ُب مياه اآلبار اؼبدروسة ال تشكل اي ـباط
وىػػذه القػػيم ذبػػاوزت اغبػػدود اؼبسػػموح هبػػػا  mg/l( 1.3-10.05وبالنسػػبة لَبكيػػز الفوسػػفات ُب ميػػاه اآلبػػار اؼبدروسػػة تراوحػػػت بػػْب )

 ات ـباطر ظبية على النبات.  ، وىذه اؼبياه ذ mg/l( 0-2الٍب حددت قيم تركيز الفوسفات )FAO,2005 حسب منظمة 
لتقييم خطورة الصوديـو والذي يؤثر على نفاذية اؼباء ُب الَببة  (2) اؼبدونة باعبدوؿ رقم SARتوضح نتائج نسبة امتزاز الصوديـو و 

وكانػت أدىن  (4.06-5.82) مػا بػْب قيم نسبة امػزاز الصػوديـو اآلبار اؼبدروسة تراوحت مياه إذ تشّب النتائج الٍب ٍب التوصل إليها إف
بأهنػا ميػػاه تصػنف اؼبيػػاه وفقػا ؽبػػذه النتػائج و  5.82ىػػي و  3البئػر رقػم وأعلػػى قيمػة ُب ميػػاه  4.38وىػي  33 لبئػػر رقػما ميػاه قيمػة ُب

ويبكػن اسػتعماؽبا ُب صبيػع انػواع االراضػي دوف اف تسػبب اي تػدىور  صاغبة ألغراض الػريمنخفضة ُب نسبة الصوديـو ، ىي مياه 
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وجد ارتفاع ملحوظ ُب معدؿ امتزاز الصوديـو حيث سجلت أعلي قيمة ( ،حيث 2333,)ؾبمدالف ما توصل اليو للَببة وىذا ىب
قبػػد اف قػػيم نسػػبة  (2واؼبشػػار إليهػػا ُب اعبػػدوؿ رقػػم )Adj.SAR مػػن خػػبلؿ نتػػائج حسػػاب نسػػبة الصػػوديـو اؼبعدلػػة ،  22.75لػػو 

الثػائثّب القلػوي ارل  حػدد بػاف ميػاه الػري ربػدد ضػمن رتبػةالػذي جوبتػا  تقسػيمالصوديـو اؼبعدلة ُب مياه اآلبار قد ًب تصنيفها وفقاً ل
 -33تػػَباوح بػػْب  (Adj.SARوقيمػػة  A2، ورتبػػة 33ميػػاه عاديػػة وليسػػت ذات خطػػورة وقيمػػة الصػػوديـو اؼبعدلػػة اقػػل مػػن  A1رتبػػة 
 وقيمػػػة A3ورتبػػػة وسػػػطة اػبطػػػورة ، ىػػػي ميػػػاه مت 2وقػػػد اظهػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة اف ميػػػاه البئػػػر ، وىػػػي ميػػػاه متوسػػػطة اػبطػػػورة )23
(Adj.SAR  وىي مياه عالية اػبطورة ، ووفقػا للنتػائج فػاف ميػاه 03-23تَباوح بْب ) (301341321331310181413اآلبػار) 

الصػوديـو قػيم  كانػت( ، 241201221231381381301210)بػار ميػاه اآل إف، كما اوضحت النتػائج  عالية اػبطورة ىي مياه
( وميػاه ىػذه اآلبػار ذات خطػورة Adj.SAR 03-43) حيػث تػَباوح قػيم  A4 ضػمن رتبػةتصػنفت ة جدا حيػث عالي فيهااؼبعدؿ 

الػٍب توضػح اف قػيم الصػوديـو  A5أي اهنا تصػنف مػن رتبػة  كانت نوعية اؼبياه فيو صودية أو ملحية  22البئر  مياه أما عالية جدا ،
حية اؼبياه للري والتنبؤ بالتأثّب القلوي ؽبذه اؼبياه علي األرض والنبات قسيم جوبتا لتحديد مدى صبلووفقا ل،  43اؼبعدؿ اكرب من 

  معظم مياه اآلبار اؼبدروسة ذات خطورة تتدرج من متوسطة ارل عالية جدا. تبْب إف

 %00 3 البئػر رقػم ميػاه ُب فقد سجلت أعلػى قيمػة( 2) اؼبشار إليها ُب اعبدوؿ رقمو  SPالنسبة اؼبؤية للصوديـو  وبالنسبة لنتائج
قلػل مػن يػؤدي ذلػك ارل الت % 23عػن  اؼبئويػة للصػوديـو زيػادة النسػبة، وعنػد  %23.0وكانػت  33رقػم البئر مياه ُب  أقل قيمةو 

جػػودة وصػػبلحية ىػػذه اؼبيػػاه لؤلغػػراض الػػري بسػػبب ارتفػػاع نسػػبة الصػػوديـو إذل الكاتيونػػات األخػػرى وزيػػادة احتمػػاؿ تعػػرض األرض 
 (.3880,يل ، )خل والنبات ألضرار القلوية

حيػػث اف زيػػادة تركيػػز ىػػذه  مباشػػرة علػػى النبػػات وغػػّب مباشػػرة علػػى الَببػػةقبػػد اف ؽبػػا ثػػأثّب  الكربونػػات والبيكربونػػاتوبالنسػػبة لثػػأثّب 
تتحػػد البيكربونػػات مػػع الصػػوديـو  حيػػثبسػػبب التبخػػر السػػريع  علػػى النباتػػات ، وثػػؤثر علػػى الَببػػة يػػؤدى إذل تػػأثّب سػػاـاألنيونػػات 
من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها واؼبشار ، و  ت الصوديـو ذات التأثّب الضار و اؼبسئولة عن ربوؿ االراضى إرل القلويةمكونا كربونا

حيػث بلغػت ال تشكل خطر ُب صبيع مياه اآلبار اؼبدروسة  RSCقبد اف قيم كربونات الصوديـو اؼبتبقية ( 2إليها ُب اعبدوؿ رقم )
ميػاه صػاغبة لبلسػتعماؿ وفقػا لتصػنيف ميػاه الػري تبعػاً لكربونػات الصػوديـو  وىػي   3.4meq/l (33أعلػى قيمػة دبيػاه البئػر رقػم )

 -20.30تػػػػَباوح بػػػػْب ) (MgR)نسػػػػبة اؼباغنسػػػػيـو ( ارل اف 2وتشػػػػّب النتػػػػائج واؼبوضػػػػحة باعبػػػػدوؿ )( ، 3880,اؼبتبقيػػػػة )خليػػػػل 
اؼبدروسة ، ويربز خطػر اؼبغنيسػيـو الضػار عنػدما  اآلبار معظمُب  %23 تذباوز قد نسبة اؼباغنسيـو ( ووفقا لذلك قبد اف 88.8

 %23تزيد النسبة عن 
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 ة( يوضح بعض الخواص الفيزيائية وتركيز االيونات و الكاتيونات في مياه الري المدروس1جدول )

 

 األيصالية رقم البئر
dS/m 

pH 

CATIONS (meq/l( ANIONS (meq/l( 

Ca++ Mg++ Na+ 
(mg\l) 

K+ Cl- SO4
-- 

(mg\l) 
PO4

-- 
HCO3

- 

1 0.82 6.8 0.8 1 5.53 9.56 1.26 12.8 2.3 1.95 

2 0.60 6.8 0.96 0.88 5 9.4 1.29 11.97 1.6 2.03 

3 0.63 6.6 1.6 0.8 5.90 9.5 1.23 11.37 1.3 2.57 

4 0.63 6.7 1.6 1.23 5.08 9.5 1.26 11.77 1.6 2.24 

5 0.60 6.6 1.4 2 5.60 9.08 1.20 11.64 2.5 2.09 

6 0.60 6.8 1 1.6 5.83 8.9 1.20 12.47 2.3 2.04 

7 0.62 6.5 0.8 1.6 5.90 8.9 1.26 12.33 6.2 1.93 

8 0.63 6.6 1.2 1.8 5.90 9.56 1.23 11.22 5.02 1.95 

10 0.68 7.2 1.6 0.83 5.68 9.08 1.26 11.89 2.5 1.88 

12 0.81 6.9 1.2 1 5.75 9.2 1.23 11.31 2.5 1.83 

13 0.81 7 2 0.8 5.98 9.08 1.23 11.93 3.7 1.85 

14 0.55 6.6 1.2 1 5.68 9.08 1.20 11.47 2.8 1.90 

16 1.06 7.4 1.2 1.4 5.45 9.4 1.29 11.64 1.8 2.24 

17 1.06 7.1 1 1.8 5.68 8.7 1.26 11.70 7.5 2.03 

18 0.64 6.8 1.6 2 5.45 8.9 1.26 10.97 5.02 2.13 

19 0.60 6.7 2 0.6 6.13 9.08 1.19 11.06 10.05 2.03 

20 0.60 6.7 1.4 1.4 5.30 8.9 1.25 11.77 1.7 2.62 

21 0.62 6.7 1 2 6.59 8.7 1.23 12.04 10.05 2.34 

22 0.65 6.7 1.4 1.6 5.83 9.08 1.32 11.20 1.8 2.16 

23 0.76 6.6 1.6 1.4 5.90 8.9 1.32 11.70 2.2 2.24 

24 0.80 6.7 1 1.6 6.36 8.9 1.32 11.64 2.2 2.27 

25 0.78 6.6 1.4 1.8 6.66 8.9 1.34 11.33 1.5 2.55 

FAO 
(mg\l) 

/ / / / / 0-2 / / 0-2 / 

FAO 
(meq\l) 

/ 8.5-6 0-20 0-5 0-40 / 0-30 0-20 / 0-10 
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 ( يوضح قيم المؤشرات األساسية المستخدمة لتقييم لمياه الري في منطقة الدراسة6جدول )
 

 TDS SAR Adj.SAR RSC SP MgR رقم البئر

1 530.3 5.82 21.3 0.15 73 5555 
2 390 5.21 17.2 0.19 70.6 8.54 
3 404 5.38 31.5 0.17 69.09 3353 
4 406.7 4.29 23.6 0.55 62.5 8.54 
5 387.4 4.92 34.8 1.3 60.6 5454 
6 390 5.11 28.9 0.55 67.3 5.55 
7 402.5 5.38 28.1 0.46 69.2 5555 
8 405.3 4.81 31.0 1.04 64.5 56 

10 437 5.15 25.5 0.54 68.06 385.5 
12 522 5.48 25.0 0.36 70.27 8558 
13 519 5.27 31.7 0.71 66.3 .455 
14 355.5 5.41 24.7 0.29 70.02 8558 
16 681.4 4.77 31.6 0.35 65.7 5354 
17 678 4.8 28.3 0.76 65.2 585. 
18 410.4 4.06 29.9 1.4 58.7 5555 
19 384.2 5.37 32.0 0.56 68.4 .356. 
20 384.3 4.47 27.3 0.17 63.6 56 
21 402.4 5.38 56.6 0.65 67.1 5555 
22 420.4 4.76 30.6 0.83 64.3 5353 
23 486.5 4.81 32.4 0.75 64.6 8555 
24 513.3 5.57 33.8 0.32 69.2 5.55 
25 500.6 5.26 43.1 0.64 66.03 555. 

 
 



 

الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                               

المؤتمر الثانً لعلوم البٌئة ، زلٌتن،  لٌبٌا            

 5151دٌسمبر  51-51

_________________________________________________________________________________________ 

521   |  

 

 ( تقييم العوامل المؤثرة ألبار مياه الري3جدول )
 

Ece dS/m حقى ان ئ 
 

TDS mg\l SAR SARadj RSC SP Mg R 

3 332 530.3 2.32 21.3 0.15 73 22 

 يؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام يحىسطة يحىسط انحقااى

2 0.6 390 5.21 17.2 0.19 70.6 40.3 

هةقها قهاهة انحقااى  ال  ؤث   ؤث  يالئى يحىسطة قهام 

0 0.63 404 5.38 31.5 0.17 69.09 00.0 

 ال  ؤث   ؤث  يالئى ىبناة ردا قهام قهاهة قهاهة انحقااى

4 0.63 406.7 4.29 23.6 0.55 62.5 42.3 

 ال  ؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام قهاهة قهاهة انحقااى

2 0.6 387.4 4.92 34.8 1.3 60.6 23.3 

نحقااىا  يؤث   ؤث  يق ىل ىبناة ردا قهام قهاهة قهاهة 

8 0.6 390 5.11 28.9 0.55 67.3 83.2 

 يؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام قهاهة قهاهة انحقااى

0 0.62 402.5 5.38 28.13 0.46 69.2 88.8 

 يؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام قهاهة قهاهة انحقااى

3 0.63 405.3 4.81 31.0 1.04 64.5 83 

 يؤث   ؤث  يق ىل ىبناة ردا قهام قهاهة قهاهة انحقااى

33 0.68 437 5.15 25.5 0.54 68.06 04.32 

 ال  ؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام قهاهة قهاهة انحقااى

32 0.81 522 5.48 25.0 0.36 70.27 42.4 

 ال  ؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام يحىسطة قهاهة انحقااى

30 0.68 437 5.15 31.7 0.54 68.06 04.32 

 ال  ؤث   ؤث  يالئى ىبناة ردا قهام قهاهة قهاهة انحقااى

34 0.55 355.5 5.41 24.7 0.29 70.02 42.4 

 ال  ؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام قهاهة قهاهة انحقااى

38 1.06 681.4 4.77 31.6 0.35 65.7 20.3 

 يؤث   ؤث  يالئى ىبناة ردا قهام يحىسطة يحىسطة انحقااى

30 1.06 678 4.8 28.3 0.76 65.2 84.2 

 يؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام يحىسطة يحىسطة انحقااى

33 0.64 410.4 4.06 29.9 1.4 58.7 22.2 

 يؤث  ال ؤث  يق ىل ىبناة قهام قهاهة قهاهة انحقااى

38 0.6 384.2 5.37 32.0 0.56 68.4 20.30 

اىبناة رد قهام قهاهة قهاهة انحقااى  ال  ؤث   ؤث  يالئى 

23 0.6 384.3 4.47 27.3 0.17 63.6 23 

 ال ؤث   ؤث  يالئى ىبناة قهام قهاهة قهاهة انحقااى

23 0.62 402.4 5.38 56.6 0.65 67.1 88.8 

 يؤث   ؤث  يالئى صى  ةأويهحاة قهام قهاهة قهاهة انحقااى

22 0.65 420.4 4.76 30.6 0.83 64.3 20.0 

ةقهاه انحقااى  يؤث   ؤث  يالئى ىبناة ردا قهام قهاهة 

20 0.76 486.5 4.81 32.4 0.75 64.6 48.8 

 ال ؤث   ؤث  يالئى ىبناة ردا قهام قهاهة يحىسطة انحقااى

24 0.8 513.3 5.57 33.8 0.32 69.2 83.2 

 يؤث   ؤث  يالئى ىبناة ردا قهام يحىسطة يحىسطة انحقااى

22 0.78 500.6 5.26 43.1 0.64 66.03 28.2 

 يؤث   ؤث  يالئى صى  ةأويهحاة قهام يحىسطة يحىسطة انحقااى
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 ( تقييم خطورة مياه الري4جدول )
 

 رقم البئر
PO4 

mg/l 
K 

mg/l 
HCO3 

meq/l 
CL 

meq/l 

. .53 6555 .56 .5. 

 ال توجد إلى متوسطة منخفظة حادة حادة التقٌٌم

. .55 658 .563 .5.6 
 ال توجد منخفظة إلى متوسطة حادة وسطةإلى متمنخفضة  التقٌٌم
3 .53 655 .55 .5.3 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة إلى متوسطةمنخفضة  التقٌٌم
8 .55 655 .5. .5.5 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة إلى متوسطةمنخفضة  التقٌٌم

5 .55 6564 .566 .5.6 

 جدال تو منخفضة إلى متوسطة حادة حادة التقٌٌم
5 .53 456 .568 .5.6 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة حادة التقٌٌم

. 55. 456 .56 .5.6 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة حادة التقٌٌم
4 556. 6555 .56 .5.3 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة حادة التقٌٌم

.6 .55 6564 .54 .5.5 
 ال توجد سطةمنخفضة إلى متو حادة حادة التقٌٌم

.. .55 65. .54 .5.3 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة حادة التقٌٌم
.3 35. 6564 .54 .5.3 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة حادة التقٌٌم
.8 .54 6564 .56 .5.6 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة حادة التقٌٌم

.5 .54 658 .5. .5.6 
 ال توجد منخفظةإلً متوسطة حادة سطةإلً متومنخفضة  التقٌٌم
.. .55 45. .563 .5.5 

 ال توجد منخفظةإلً متوسطة حادة إلً متوسطةمنخفضة  التقٌٌم
.4 556. 456 .5. .5.5 

 ال توجد منخفظةإلً متوسطة حادة حادة التقٌٌم
.6 .6565 6564 .563 .5.6 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة حادة التقٌٌم

.6 .5. 456 .55 .5.5 

 ال توجد منخفضة إلى متوسطة حادة إلً متوسطةمنخفضة  التقٌٌم

.. .6565 45. .53 .5.3 

 ال توجد منخفظةإلً متوسطة حادة حادة التقٌٌم

.. .54 6564 .5. .53. 

 ال توجد منخفظةإلً متوسطة حادة منخفظة الً متوسطة التقٌٌم

.3 .5. 456 .5. .53. 

 ال توجد منخفظةإلً متوسطة ةحاد حادة التقٌٌم

.8 .5. 456 .5. .53. 

 ال توجد منخفظةإلً متوسطة حادة حادة التقٌٌم

.5 .55 456 .55 .538 

 ال توجد منخفظةإلً متوسطة حادة منخفظة الً متوسطة التقٌٌم
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 االستنتاجات والتوصيات:
وز خصائصػػها الكيميائيػػة اغبػػدود االسَبشػػادية اؼبعمػػوؿ هبػػا تعتػػرب ميػػاه اؼبشػػروع الزراعػػي مقبولػػة لؤلغػػراض الزراعيػػة حيػػث دل تتجػػا .3

 .FAOحبسب منظمة 

---ظهور تأثّب سليب لكل من  .2
PO4 ، من االنيوناتK

 من الكاتيونات ما يستدعى مراعاة ظهور كل من االيونْب. +

ترسػػيب األمػػبلح  % لكافػػة اآلبػػار فبػػا لػػو دور ُب23عػػن  MgRحيػػث ذبػػاوز مؤشػػر  Mgظهػػور تػػأثّب سػػليب حملتػػوى اؼبيػػاه مػػن  .0
 وخاصة الكربيتات.

. SPالنسبة اؼبئوية للصوديـو اؼبتبادؿ  .4  يعترب مؤشر علي احتماؿ قلوية الَببة ُب وجود تراكيز عالية من الصوديـو
 التوعية اإلرشادية وذلك باغبث على ؿبافظو وسبلمة االبار اؼبائية ومصادرىا اعبوفيو من الثلوت. .2
 ة لزيادة كفاءة استخداـ مياه الري .استخداـ الطرؽ الزراعية اغبديث .8
إجراء العديد من الدراسات والتحاليل للعناصر الكيميائية ؼبياه اؼبشروع باستمرار للحصوؿ على معلومات كافيو حوؿ اؼبياه من  .0

 حيث التغّب ُب صبلحيتها لبلستخداـ.

 
 

 المراجع:
لطبعػػة األورل  جامعػػة اإلسػػكندرية  كليػػة الزراعػػة : منشػػاة (.  تصػػميم و إدارة نظػػم الػػري اغبقلػػي  ا2332إظباعيػػل، ظبػػّب ؿبمػػد )

 اؼبعارؼ، مصر.  
 (  االستخداـ الزراعي للماء ؿبدود اعبودة  جامعة اإلسكندرية  كلية الزراعة  بستاف اؼبعرفة . 2338بلبع ، عبد اؼبنعم ؿبمد )

 جامعة الزقازيق  كلية الزراعة: منشأة اؼبعارؼ، مصر.(  العبلقات اؼبائية و نظم الري  3880خليل ، ؿبمود عبد العزيز إبراىيم )
 ، ليبيا.     اؼباء من اؼبصدر إرل اؼبكب ، اصدرات اؽبيئة العامة للبيئة ، (2332) عوف ، اؿبمد ؿبمد

يػة ( نوعية مياه الػري دبنطقػة فػزاف .اؼبركػز الفرعػي للبحػوث الزراع3833) كلش، عدناف وأبو اؼبعاطي، ؿبمود وحسن ، ؿبمد بشّب
 . غّب منشور ليبياؼبنطقة فزاف. اإلدارة العامة للبحوث والتعليم الزراعي 

( صػبلحية اؼبيػاه اعبوفيػة بػوادي الشػاط  لػري األراضػي الزراعيػة.اؼبؤسبر األوؿ للميػاه 3882ري فوقبورلػو )، السعيدي ، ؿبمد على 
 .بنغازي

الزراعيػػة " مػػؤسبر اؼبػػوارد    ه اعبوفيػػة دبشػػروع جنػػوب بػػراؾ الزراعػػي لئلغػػراض ( تقيػػيم خػػواص اؼبيػػا3880السػػعيدى ، ؿبمػػد علػػى ) 
 .ليبيا -الطبيعية والبشرية . اعبفرة

. مػػؤسبر التنميػػة ليبيػػا( التػػوازف البيئػػي والتنميػػة اؼبسػػتدامة ُب جنػػوب 2333اؼبثنػػاين ، عبػػد السػػبلـ ؿبمػػد ، السػػعيدي ، ؿبمػػد علػػي )
 .ياليب -اؼبستدامة ُب ليبيا . بنغازي

( تقييم نوعية مياه الري وملوحة الَبب الزراعيػة ُب منطقػة وادي الشػاط . قسػم علػـو البيئػة جامعػة 2333ؿبمد ، عائشة رمضاف)
 سبها .. رسالة ماجستّب.غّب منشورة 
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االبمدينة البيضاء، ليبيا تقييم بعض المعادن الثقيلة في مياه الشرب  
سعدفتحي  موسي،  آالء نعبد الرحمعبدالحفيظ   

اؼبختاركلية اؼبوارد الطبيعية وعلـو البيئة، جامعة عمر   
 الملــــخص

أجريت ىذه الدراسة للخزاف الرئيسي وخزاف التجميع الفرعي وشبكة التوزيع ألربعة أحياء دبدينة البيضاء )حي اعبنْب، حي    
عبديدة، حي وسط اؼبدينة وحي اؼبنطقة الصناعية( والٍب يتم تزويدىا باؼبياه من ؿبطة سوسة لتحلية اؼبياه، لغرض تقييم البيضاء ا

، الزئبق والزرنيخ( ُب مياه  ، الكروميـو ، اغبديد، النحاس، الرصاص، اؼبنجنيز، الزنك، الكادميـو بعض اؼبعادف الثقيلة )األلومنيـو
  .واؼبواصفات القياسية الليبية (WHO)لبعض اؼبعايّب اؼبعتمدة من منظمة الصحة العاؼبية  وفقاً  الشرب دبدينة البيضاء

األلومنيـو دبياه صبيع األحياء قد ذباوز اغبد األقصى اؼبسموح بو؛ وأف تركيز اغبديد قد ذباوز القيمة  أف تركيز أظهرت النتائج   
مليجراـ / لَب( حبوارل ثبلثة أضعاؼ وُب حي وسط اؼبدينة  1.04عبنْب )مليجراـ / لَب( ُب كل من حي ا 0.3الداللية القصوى )

مليجراـ / لَب(؛ وأف تركيز الزنك والزرنيخ دبياه صبيع األحياء أقل من اغبد األدىن للقيم الداللية، وأف تركيز كل من  0.364)
 .النحاس واؼبنجنيز جبميع اؼبناطق تقع ضمن نطاؽ القيم الداللية اؼبسموح هبا

تبْب مقارنة نتائج التحاليل الكيميائية ؼبياه األحياء األربعة مع مياه اػبزاف الرئيسي أف تركيز معدف اغبديد قد ارتفع حبوارل أربع    
وعشروف مرة ُب حي اعبنْب وحوارل أربع مرات ُب حي البيضاء اعبديدة ودبقدار الضعف ُب حي اؼبنطقة الصناعية، وأف معدف 

. كما تبْب أف ىناؾ ≥0.05Pرل ثبلثوف مرة ُب حي البيضاء اعبديدة بفارؽ معنوي عند مستوي احتماؿ الزنك قد ارتفع حبوا
زيادة معنوية ُب تركيز النحاس والزنك ُب حيي اعبنْب ووسط اؼبدينة. قد تعزي ىذه الزيادة من ناحية إذل أنابيب ووصبلت شبكة 

ع اؼبياه عن طريق ربط منازؽبم على أكثر من مصدر لتغذية الشبكة. وحيث اؼبياه ومن ناحية أخري إذل انتهاؾ السكاف لشبكة توزي
أف تركيز ىذه اؼبعادف، فيما عدا تركيز معدف األلومنيـو ومستوي تركيز معدف اغبديد ُب كل من حيي اعبنْب ووسط اؼبدينة، إما أقل 

 أو ضمن نطاؽ القيم الداللية فإف مياه ىذه األحياء تعد مأمونة.
 ت الدالة: اؼبعادف، الثقيلة، مياه، الشرب، البيضاءالكلما    
 المقدمة.1
اف لنوعية وسبلمة اؼبياه دوراً ىاماً ومباشراً على صحة اؼبستهلك، حيث تعترب اؼبياه ضرورة لوجود اغبياة، وتعاين العديد من مدف    

لوثات وغياب الرقابة واؼبتابعة. اف اؼبياه اؼب علىالعادل من مشكلة تلوث اؼبياه وتسبب االمراض للسكاف نتيجة عدـ السيطرة 
 اؼبستخدمة للشرب او ُب االغذية او الغسل، هبب اف 

االعتماد علي اغبس لتقدير نقاوة اؼبياه، فقد  والعالقة، وأليبكنتكوف خالية من األحياء اؼبمرضة واؼبواد الكيميائية والعناصر الثقيلة 
 عدد من اؼبلوثات الٍب ذبعلها غّب صاغبة للشرب. على، اال اهنا ربتوي تكوف العينة رائقة وعديبة الطعم والرائحة

، الرصاص، مثل الثقيلة اؼبعدنية العناصر وتعترب خزانات اؼبنازؿ، مياه ُب التلوث مصادر أحدث ىو الكيميائي التلوث     الكادميـو
 الَبكيزات وعبلقة والطويل اؼبدى القصّب على األمراض من يدبالعد منها اؼبرتفعة لعبلقة الَبكيزات نظرا األنبية بالغة وغّبىا الزرنيخ
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 ، وقد )1997 واعبنيدي، )السباعي جسم اإلنساف داخل والفسيولوجية اغبيوية بالنواحي هبا اؼبستويات اؼبسموح عند اؼبنخفضة
 اغبية الكائنات أنسجة ياخبل أو دـ مصل ُب الثقيلة اؼبعدنية العناصرتراكيز  بْب وثيقة عبلقة وجود الدراسات معظم أكدت

 (.Davis et al. , 1969) السرطانية وحدوث األمراض
(. اف الرصاص يؤثر ُب أعضاء وأجهزة جسم اإلنساف ويعد Yang et al. , 1999من خبلؿ الدراسات السابقة اوضح )   

ي والكبد واعبهاز اؼبناعي، ويؤدي اعبهاز العصيب اؼبركزي أكثرىا حساسية خاصًة عند األطفاؿ، كما يتلف الرصاص أيضًا الكل
 التشوىات أيضاً  وبدث أنو ، كماتعرض النساء اغبوامل للرصاص إرل الوالدة اؼببكرة وصغر وزف اؼبولود وضعف قدرتو الذىنية

 تصويب اعبسم ُب يَباكم فهو جداً  منخفضة بَبكيزات ولو ،حٌب ظبيةً  اؼبلوثة العناصر أكثر من واحداً  الرصاص يعترب اػبلقية و
 ُب نسبتو تستمر حيث العظاـ ُب اؼبعادف باقي مع زبزينو يتم الدـ، ؾبري يغادر وعندما األخرى، األنسجة إرل الدـ من مباشرة
 (.William,2000) مستمرة بصفة الزيادة
(. 1989إف وجود اغبديد ُب اؼباء بكميات كبّبة يسبب تلف معدات وانسداد أنابيب شبكات توزيع اؼبياه )السبلوى،    

وتسبب زيادة النحاس عن اؼبعدؿ اؼبسموح بو، تلوف وصبلت الشبكة باللوف األخضر اؼبزرؽ، أما من الناحية الصحية فتظهر 
 . (Zacarias,2001)والكلي مشاكل باعبهاز اؽبضمي مثل اإلسهاؿ والتقيؤ والدوراف واؼبغص اؼبعوي وأضرار للكبد 

 الكائنات، أجساـ ُب الَباكمية خواصو بسبب ظبيةً  الثقيلة العناصر أكثر من وواحداً  ّبةاػبط اؼبياه ملوثات من الكادميـو يعترب   
 الصحة منظمة شددت وقد اغبمراء. وتدمّب كريات الدـ وتلف الكلى الدـ ضغط ُب ارتفاع ىيئة على بو التسمم وتظهر أعراض

 االدمي لبلستخداـ صاحل غّب فيصبح ذلك ذباوز وإذا لَب/ميكروجراـ 10 لَبكيز الشرب مياه ُب نسبتو ذباوز عدـ علي العاؼبية
 .(2009اؼبنعم واليمِب، عبد)
اعبلد وإعاقة التطور لؤلعضاء  علىإعاقة النمو وفقداف الشهية وظهور البقع  مناسبة إذل بكميات الزنك تناوؿ عدـيؤدي      

اغبمى والسعاؿ والتقيؤ  إذللي من اغبد اؼبسموح بو التناسلية ووظيفتها. ومن الناحية األخرى، يؤدي تناوؿ الزنك بَبكيز أع
 .صحية. وتعد ظبية الزنك أقل بكثّب من ظبية اؼبعادف الثقيلة األخرى مثل الكادميـوالواالكتئاب والصداع والوىن والوعكة 

 (American Thyroid Association and Thyroid Foundation of Canada , 1996.) 
الزئبق سامة للكائنات اغبية ولكن بتأثّبات متفاوتة وتعد اؼبركبات العضوية أشدىا ظبية وخطورة حيث تعترب صبيع مركبات     

الَباكم داخل األنسجة اغبية. وال يؤدى الزئبق أية وظيفة فػسيولوجية نافعة ُب جسم  علىتتميز ىذه اؼبركبات بثباهتا وقدرهتا 
تقَبف مباشرًة  وكلوية، والٍبشكل اضطرابات عصبية  لو، علىات السامة اإلنساف، ويصنف ضمن السمـو العصبية وتظهر التأثّب 

 ( كما أنو وبدث 2006 الساحلي،على التوارل ) وغّب العضويةدبركبات الزئبق العضوية 
-3حبوارل  ةاؼبطلوب اليومية االحتياجات وتقدر اغبيوية األنظمة من العديد ُب أساسيا اؼبنجنيز عنصراً  يعد أيضاً التشوىات اػبلقية.

 (.Henkin ,1976) ظبية الثقيلة العناصر أقل يعد ولذلك فهو بو تتعلق حادة ظبية أية تسجيل ودل يتم مليجراـ 5
اف تناوؿ الكروميـو بكميات أعلي من اؼبعدؿ اؼبسموح بو يتسبب ُب مشاكل باؼبعدة وتقرحات وتقلصات عضلية وتلف     

حدوث أمراض  إذلسرطاف الرئة، ُب حْب يؤدي نقص عنصر الكروميـو ُب مياه الشرب الكبد والكلي واعبهاز الدوري والعصيب و 
 (.    WHO,1999مثل تصلب الشرايْب وضيقها ونقص كفاءة وظيفتها )
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 اؼبياه ذبميع خزانات من الثقيلة، بدءً  اؼبعادف بعض من وؿبتواىا مياه الشرب دبدينة البيضاء جودةىذه الدراسة لتقييم  تهدف   
 ؼبنظمة القياسية للموصفات مطابقتها من اؼبدينة، والتأكد أحياء داخل والتوزيع النقل شبكات عرب اؼبستهلكْب إذل وصوؽبا حٌب

 مدي يوضح دوري مراقبة برنامج لوضع ومعلومات بيانات قاعدة الشرب، وإرساء ؼبياه الليبية القياسية واؼبواصفات العاؼبية الصحة
 .بلياً مستق اؼبياه جودة ُب التغّب

 المواد وطرق البحث.2
 أعلى ليبيا شرؽ مشاؿ ُب البيضاء مدينة وتقع. البيضاء دبدينة الشرب مياه ُب الثقيلة اؼبعادف بعض لتقييم الدراسة ىذه أجريت   
 ومن شحات مدينة الشرؽ من وبدىا شرقا 32.76 الطوؿ وخط مشاال 21.44اؿ عرض خط التقاء عند األخضر اعببل قمة

 سوسة ؿبطة وتعترب. األخضر اعببل تتوسط هبعلها فبا الوسيطة، منطقة الشماؿ ومن أسلنطة قرية اعبنوب ومن مسة ةقري الغرب
 تدفع ٍب صمرب منطقة ُب اؼبوجود الرئيسي اػبزاف تزويد يتم حيث اؼبدينة احياء بعض لتغذية الرئيسي اؼبصدر البحر مياه لتحلية
 اؼبدينة. أحياء شبكة بتغذية بدوره يقـو والذي ـ1964 عاـ بناءة ًب الذي البيضاء ةالتجميع الفرعي دبدين خزاف إذل اؼبياه
( 1) رقم ويوضح الشكل ـ، 2012 يناير شهر خبلؿ الدراسة مواقع من موقع كل من مياه عينات أربع عدد صبع ًب      

 اؼبياه فاضت أف إذل القنينة ملئت ٍب أواًل، دراؼبص دباء غسلها ًب معقمة قنينة ُب عينة كل صبع وًب العينات. أخذ مواقع خريطة
جيداً، ونقلت ارل  وغلقت مباشرةً  العينة إذل اؼبركز النيَبيك حامض من مل 2 إضافة اؽبواء وًب لطرد ثواين عدة وتركت خارجها

 AA-6800-Atomic ل:الذري، نوع وموديجهاز امتصاص الطيف  باستخداـ اؼبعمل إلجراء التحاليل االزمة
Absorption Spectrometer  العشوائية كامل التصميم الدراسة ىذه تصميم ُب اتبع Completely 

Randomized Design معنوي مستوي عند اغبدود اؼبتعدد دنكن باختبار اؼبتوسطات وعزلت مكررات، ثبلثة باستعماؿ 
 (.1990 )الساىوكي وكريبة، 0.005

 
  البيضاء دبدينة الدراسة مواقع (:1) الشكل



 

الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                               

المؤتمر الثانً لعلوم البٌئة ، زلٌتن،  لٌبٌا            

 5151دٌسمبر  51-51

_________________________________________________________________________________________ 

528   |  

 

 .النتائج والمناقشة3
 األلومنيـو1.3 

( عدـ وجود فروؽ معنوية ما بْب صبيع مناطق الدراسة، وأف 1يتضح من نتائج ربليل مستوي األلومنيـو اؼبدرجة ُب اعبدوؿ )   
مياه حي  مليجراـ/ لَب ُب 2310.مليجراـ/ لَب، كانت ُب مياه حي وسط اؼبدينة، وأقل قيمة 0 779.أعلى قيمة لَبكيز األلومنيـو

اؼبنطقة الصناعية، وأيضًا أف صبيع القيم اؼبتحصل عليها ؼبناطق الدراسة قد ذباوزت بدرجات متفاوتة اغبد اؼبسموح بو حسب 
 األلومنيـو ( والذي يبْب تركيز2ىو موضح بالشكل ) امليجراـ/ لَب( وذلك كم 0.2اؼبواصفة القياسية ؼبنظمة الصحة العاؼبية )

 اعبديدة البيضاء ؛( D) اؼبدينة وسط ؛( C) اعبنْب حي ؛( B) الفرعي اػبزاف ؛( A) الرئيسي اػبزاف نلَب ُب كل م/مليجراـ
(E )الصناعية اؼبنطقة حي ؛  (F  ) ًالعاؼبية الصحة ؼبنظمة القياسية اؼبواصفات مع مقارنة)  (WHO وقد تعزي ىذا الزيادة ُب .

ألؼبنيـو أو الستخداـ ىذا العنصر ُب معاعبة اؼبياه. أما الزيادة الكبّبة ُب حي وسط تركيز األلومنيـو إما ػبزاف التجميع اؼبصنوع من ا
 اؼبدينة، وىو أقدـ أحياىا، 

، 1990)هبا  قاـ الٍب الدراسة نتائج مع الدراسة ىذه نتائج فقد تكوف ناذبة عن تأكل وهتالك أنابيب شبكة توزيع اؼبياه هبا. وتتفق
Mayan )الرياض دبدينة التحلية ؿبطات مياه جودة لتقيم .         

 
متوسطات تركيز األلومنيـو مليجراـ/لَب لعينات مياه الشرب دبناطق الدراسة مقارنًة مع اؼبواصفات القياسية  :(2الشكل )

 ؼبنظمة الصحة العاؼبية
 الزنك 2.3
مليجراـ/ لَب واػبزاف  00580.ئيسي ( عدـ وجود فروؽ معنوية بْب كل من اػبزاف الر 1باعبدوؿ )تشّب البيانات الواردة    

 1715.مليجراـ/ لَب والبيضاء اعبديدة 27880.مليجراـ/ لَب وكذلك بْب اػبزاف الفرعي وحيي وسط اؼبدينة  17130.الفرعي 
 ≥0.05Pمليجراـ/ لَب، بينما أظهر حيي اعبنْب فروؽ معنوية عند مستوي احتماؿ  16530.مليجراـ/ لَب واؼبنطقة الصناعية  0
 مليجراـ/ لَب  0 8060ن باقي مناطق الدراسة، حيث كانت قيمة تركيز الزنك دبياىو.ع

مقارنًة خبزاف التوزيع. وعلى الرغم من وجود ىذه االختبلفات اإلحصائية بْب مناطق الدراسة ُب مستوي تركيز الزنك إال أف صبيعها 
مليجراـ/ لَب( وذلك كم  5.00ؼبواصفة منظمة الصحة العاؼبية )تقع داخل النطاؽ اؼبسموح بو لَبكيز الزنك ُب مياه الشرب طبقاً 

 (.3ىو موضح بالشكل)
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متوسطات تركيز الزنك مليجراـ/لَب لعينات مياه الشرب دبناطق الدراسة مقارنًة مع اؼبواصفات القياسية  :(3الشكل )
 العاؼبية ؼبنظمة الصحة

 النحاس 3.3
مليجراـ/ لَب واػبزاف  01630.( وجود فروؽ معنوية بْب كل من اػبزاف الرئيسي 1ؿ )أظهرت نتائج ربليل تركيز النحاس جدو    

عن باقي مناطق الدراسة،  ≥0.05pمليجراـ/ لَب كما أظهر حيي اعبنْب فروؽ معنوية عند مستوي احتماؿ  1700.الفرعي 
بينما ال توجد فروؽ معنوية بْب اػبزاف الرئيسي  مليجراـ / لَب مقارنًة خبزاف التوزيع، 0.575حيث كانت قيمة تركيز الزنك دبياىو 

وباقي مناطق الدراسة البيضاء اعبديدة، اؼبنطقة الصناعية، وسط اؼبدينة. وعلى الرغم من وجود االختبلفات اإلحصائية بْب 
النحاس ُب مياه الشرب اؼبناطق اؼبدروسة ُب تركيز النحاس إال أف صبيع القيم اؼبتحصل عليها تقع ضمن النطاؽ اؼبسموح بو لَبكيز 

مليجراـ/ لَب( وذلك كم ىو موضح  1.0 – 0.01طبقاً ؼبواصفة منظمة الصحة العاؼبية واؼبواصفة القياسية الليبية ؼبياه الشرب )
 (. 4بالشكل )

 

 
 

مياه الشرب دبناطق الدراسة مقارنًة مع  متوسطات تركيز النحاس مليجراـ/لَب لعينات :(4الشكل )
 .اسية ؼبنظمة الصحة العاؼبيةاؼبواصفات القي
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 . الفروقات بْب متوسطات تراكيز اؼبعادف الثقيلة )األلومنيـو والزنك والنحاس( دبناطق الدراسة1الجدول 
 قياس تركيز             

 الموقع        
 النحاس           الزنك         االلومنيوم

a الخزان الرئيسي )صمبر(
 3.2003  

a
 38000.  0. 0163

a 

2850. 0 خزان التجميع الفرعي
a 

0.1713
a
                   

0.170
b   

a حي الجنين                  
 3.2833  

c
38.080     

0.575
c 

a حي البيضاء الجديدة
3.2033  aa

381710  0. 0375
ab 

a حي وسط المدينة
3.0082  a

3827..  0. 0207
ab 

a حي المنطقة الصناعية
3.2033  aa

381803  0.0380
ab 

 (0.05اؼبتوسطات الٍب تشَبؾ ُب واحد على األقل ُب العمود ال توجد بينهما فروؽ معنوية )
 الفروقات بْب متوسطات تراكيز اؼبعادف الثقيلة )اؼبنجنيز واغبديد والزرنيخ( دبناطق الدراسة. .2الجدول 

 قياس تركيز             
 الموقع        

 الزرنيخ الحديد المنجنيز

a لرئيسي ) صمبر (الخزان ا
3.3402  a

3.3402  a
3.3332  

a خزان التجميع الفرعي
3.3043 a a

3.2030  a
3.3332  

a حي الجنين
3.3833  c 3.3403  a

3.3302  
a حي البيضاء الجديدة

3.3233  a a
3.3883  DN 

a حي وسط المدينة
3.3240  a

3.0843  DN 
a حي المنطقة الصناعية

3.3823  aa
3.3382  DN 

 (0.05تشَبؾ ُب واحد علي األقل ُب العمود ال توجد بينهما فروؽ معنوية )اؼبتوسطات الٍب 
 

 اغبديد 4.3
مليجراـ/ لَب  04320.( عدـ وجود فروؽ معنوية بْب كل من اػبزاف الرئيسي 2من خبلؿ نتائج التحليل اؼبدونة باعبدوؿ )   

مليجراـ/ لَب والبيضاء اعبديدة  0 3640.ط اؼبدينةمليجراـ/ لَب وكذلك بْب اػبزاف الفرعي وحي وس 0 2313.واػبزاف الفرعي
مليجراـ/ لَب، بينما أظهر حي اعبنْب فروؽ معنوية عند مستوي احتماؿ  0 0850.مليجراـ/ لَب واؼبنطقة الصناعية 0.1698

0.05P≤ وزيع. وكما مليجراـ/ لَب مقارنًة خبزاف الت1.0430 عن باقي مناطق الدراسة، حيث كانت قيمة تركيز اغبديد دبياىو
يتضح من ىذه النتائج أف صبيع القيم اؼبتحصل عليها تقع ضمن اغبدود اؼبسموح هبا حسب منظمة الصحة العاؼبية واؼبواصفات 

مليجراـ/ لَب(، ماعدا حي اعبنْب الذي ذباوز بكثّب اغبد األقصى اؼبسموح بو وذلك كم ىو موضح  0.3 – 0.1القياسية الليبية )
( أثناء تقييمو عبودة مياه 2009ق نتائج ىذه الدراسة مع قيم تركيز اغبديد الٍب ربصل عليها )السلطِب ،وال تتف (.5بالشكل )

لتحلية مياه البحر، حيث كاف تركيز عنصر اغبديد بعينات اؼبياه اؼبختلفة ُب حدود باؼبرج ُب ليبيا  الشرب اؼبنتجة من ؿبطة أبوترابة
مليجراـ/لَب. كما ال تتفق أيضًا مع  0.1سموح بو تبعًا للمواصفات القياسية الليبية مليجراـ/لَب أي أقل من االدىن اؼب 0.009
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( عند تقييمو أداء ؿبطات التحلية ُب األردف حيث كاف تركيز اغبديد ُب حدود Mousa,2010النتائج الٍب ربصل عليها )
 مليجراـ/لَبُب اؼبياه الناذبة من ىذه احملطة. 0.01

 ا           
مياه الشرب دبناطق الدراسة مقارنًة مع اؼبواصفات القياسية ؼبنظمة الصحة  (: متوسطات تركيز اغبديد ميلجراـ/لَب لعينات5الشكل )
 العاؼبية. 

 
 اؼبنجنيز 5.3
مليجراـ / لَب  04750.ئيسي( عدـ وجود فروؽ معنوية بْب كل من مياه اػبزاف الر 2يتضح من نتائج التحليل الواردة باعبدوؿ )   

مليجراـ/ لَب وكذلك بْب اػبزاف الفرعي وباقي أحياء اؼبدينة. كما يتضح أيضًا أف اعلي تركيز  0.0340ومياه اػبزاف اؿ فرعي
مليجراـ/ لَب وأقل تركيز ُب  06100.مليجراـ / لَب، تليها مياه حي اعبنْب 09280للمنجنيز كاف ُب مياه حي اؼبنطقة الصناعية .

مياه خزاف التجميع. ويتضح أف صبيع القيم اؼبتحصل عليها لَبكيز اؼبنجنيز تقع داخل النطاؽ اؼبسموح بو ُب مياه الشرب طبقاً 
( < mg/L 0.4ملجم/لَب( وؼبواصفات منظمة الصحة العاؼبية ) 1.0 – 0.01للمواصفات القياسية الليبية ؼبياه الشرب )

 (. 6وذلك كم ىو موضح بالشكل )
 

 
مياه الشرب دبناطق الدراسة مقارنًة مع اؼبواصفات القياسية ؼبنظمة  ( ميلجراـ/لَب لعيناتMn(: متوسطات تركيز اؼبنجنيز )6كل )الش

 الصحة العاؼبية.
 الزرنيخ 6.3
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 0.0015 – 0.0035( وجود الزرنيخ فقط وبَباكيز ضئيلة2يتضح من نتائج ربليل تركيز الزرنيخ اؼبدرجة باعبدوؿ رقم )   
يجراـ/لَب ُب مياه شرب كل من اػبزاف الرئيسي واػبزاف الفرعي ومياه حي اعبنْب ودل تتجاوز الَبكيز اؼبسموح بو ُب مياه الشرب مل

ميلجراـ/لَب( وذلك كم ىو موضح بالشكل  0.01وفق اؼبواصفات القياسية ؼبنظمة الصحة العاؼبية واؼبواصفات القياسية الليبية )
 ا مياه كل من حي البيضاء اعبديدة وحي وسط اؼبدينة وحي اؼبنطقة الصناعية من الزرنيخ.(. كما يتضح أيضاً خلو 7)
 

 
مياه الشرب دبناطق الدراسة مقارنًة مع اؼبواصفات القياسية ؼبنظمة الصحة  ( مليجراـ/لَب لعيناتAs( متوسطات تركيز الزرنيخ )7الشكل )
 العاؼبية.

 

 ميـوالزئبق والرصاص والكروميـو والكاد 7.3
( خلوا ىذه اؼبياه من معدف 3بينت نتائج ربليل مياه الشرب اؼبنتجة من ؿبطة سوسة لتحلية مياه البحر واؼبدرجة باعبدوؿ )   

، وكذلك خلوا مياه صبيع أحياء مدينة البيضاء الٍب مشلتها الدراسة من ىذه اؼبعادف. ولعل  الزئبق والرصاص والكروميـو والكادميـو
اؼبنطقي ؽبذه النتائج وىو إما أف ىذه اؼبعادف ال توجد فعبًل دبياه مواقع الدراسة أو أهنا تتواجد بَباكيز ضئيلة جداً التفسّب العلمي و 

أقل من حساسية اعبهاز اؼبستخدـ ُب التحليل. وبشكل عاـ فإف ىذه اؼبعادف توجد ُب مياه البحر بَباكيز منخفضة جداً، فمثبًل ال 
ميكروجراـ/ لَب،  0.2كروجراـ/ لَب، ويوجد عنصر الكروميـو ُب مياه البحر دبعدالت أقل من مي0.15يتجاوز تركيز الزئبق 

. وحيث أف صبيعها، باستثناء عنصر (1985ميكروجراـ/ لَب )عادؿ، 0.3ومتوسط تركيز الرصاص ُب مياه البحر حوارل 
، ال تؤدى أية وظيفة فػسيولوجية نافعة ُب جسم اإلنساف ولذا يعد   نقصها أفضل من تواجدىا. الكروميـو

 

 
(. 3الجدول   تراكيز اؼبعادف الثقيلة )الزئبق والرصاص والكروميـو والكادميـو

قٌاس تركٌز               
الموقع          الكادمٌوم الكرومٌوم الرصاص الزئبق 

مبر (صالخزان الرئٌسً )   n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d خزان التجمٌع الفرعً

نٌنحً الج  n.d n.d n.d n.d 

 n.d n.d n.d n.d حً البٌضاء الجدٌدة

 n.d n.d n.d n.d حً وسط المدٌنة

 n.d n.d n.d n.d حً المنطقة الصناعٌة

WHO Guideline .006 mg/L0 .01 mg/L0 .05 mg/L0 .003 mg/L0 
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 تقييم مياه بعض اآلبار اعبوفية القريبة من مكبات اجملاري ُب  مدينة بِب وليد
Estimation of some ground water wells near the dumps 

sewage in Baniwalid  city  
 2فاطمة الصادق الضراط و 2إبراىيم محمد العصاوي 1غيث محمد الغواري

 قسم الكيمياء، األكاديمية الليبية للدراسات العليا، طرابلس، ليبيا -1
 قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة مصراتة، ليبيا -2

 خص:المل
وىو أىم مصدر متجدد لئلنساف. للما ء صلة أساسية ملموسة بتطور اإلنساف واحتياجاتو اليومية من  أساس اغبياةاؼباء   

اؼبصادر اؼبائية اؼببلئمة يعترب من  ضمانةاؼبياه ُب صبيع أنشطتو اغبيوية واؼبنزلية والدينية والصناعية والتجارية وغّبىا ، فالعمل على 
 هبب أف تلقى االىتماـ البلـز وتكريس صبيع اإلمكانيات من أجل احملافظة عليها من التلوث. األولويات الٍب

مياه بعض اآلبار اعبوفية القريبة من مكبات اجملاري ُب  مدينة بِب وليد حملاولة  جودة اؽبدؼ من ىذه الدراسة ىو تقييم
ه اجملاري من عدمو.  ًب ذبميع طبسة عشر عينة من مياه الكشف عن وجود تداخل ) اختبلط ( بْب مياه  اآلبار اعبوفية وميا

 chemical oxygen demand)بعض اآلبار اعبوفية القريبة من مكبات اجملاري. ًب تقدير اؼبتطلب الكيماوي لؤلكسجْب
COD) ،اؼبتطلب اغبيوي لؤلكسجْب (Biological oxygen demand BOD) ،األكسجْب اؼبذاب (Dissolved 

oxygen DO) ،لنَبات ا(Nitrate NO3)،  النَبيت(Nitrite NO2) ، األمونياAmmonia NH3)) ، التحليل
 Electric conductivity)والتوصيل الكهربائي  (PH value)باإلضافة إذل تقدير األس اؽبيدروجيِب    البيولوجي

EC) واألمبلح اؼبعدنية الذائبة الكليةTotal Dissolved Solid TDS))بيانات إحصائيا، وربليل ىذه ال. 
خصوصاً  (WHO)بينت الدراسة  اف ىناؾ بعض العينات ؽبا تركيز أكثر من اغبد اؼبسموح بو طبقا ؼبنظمة الصحة العاؼبية 

، و النَبات COD و اؼبتطلب الكيماوي لؤلكسجْب  ECوالتوصيل الكهريب   TDSفيما يتعلق باألمبلح الكلية الذائبة
NO3 العينات ؽبا تراكيز أ وبعض( قل من اغبد اؼبسموح بو طبقا ؼبنظمة الصحة العاؼبيةWHO النتائج اؼبتحصل عليها سبت.)

 ( وأحباث سابقة.WHOمقارنتها مع اؼبواصفات الليبية والعاؼبية )
 

 ليبيا.، مدينة بني وليد،بكيماوي لألكسجين، األكسجين المذاالمجاري، المتطلب ال الجوفية،مياه المياهالكلمات الدالة:
 
 مة :مقد .1

اؼباء أساس اغبياة وحيثما يوجد اؼباء تدب اغبياة وتستمر ويعترب اؼباء عنصراً أساسيا عبميع الكائنات اغبية فبل حياة بدوف ماء فقد 
نشأت األرض منذ بدء اػبليقة وستبقى إذل األبد مرتبطة باؼباء ، وللماء صلة أساسية ملموسة بتطور اإلنساف واحتياجاتو اليومية 

 نشطتو اغبياتيةأُب صبيع  من اؼبياه
ويعد تلوث البيئات اؼبائية واحد من أكرب اؼبشاكل البيئية الٍب تواجو اإلنساف ُب ىذا العصر، حيث استخدمت األوساط اؼبائية وال 
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ياه العذبة تزاؿ تستخدـ إذل وقتنا اغبارل كأمكنة لتصريف اؼبخلفات البشرية والصناعية اؼبختلفة، فبا أدى إذل تفاقم مشكلة تلوث اؼب
ُب األهنار و البحّبات و اػبزانات اؼبائية، فأصبحت ىذه اؼبياه أقل صبلحية لبلستعماالت الطبيعية أو لبعضها من شرب أو 
استهبلؾ منزرل أو صناعي أو زراعي بسبب تغّب خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو اغبيوية، فضبل عن تلويثها للمياه اعبوفية 

 (.1998وثات اؼبختلفة إليها عن طريق الَببة )تاج الدين بسبب مرور اؼبل
ُب العديد من البلداف النامية ىناؾ نقص ُب شبكات الصرؼ الصحي و بالتارل يكوف صرؼ مياه اجملاري عشوائيا على و 

الصحي حيث يؤثر ، كما ىو اغباؿ ُب منطقة بِب وليد وجل اؼبناطق األخرى الٍب تفتقر إذل ؿبطات معاعبة ؼبياه الصرؼ األغلب
ذلك سلبا على البيئة والصحة العامة على حد سواء حيث تتسرب مياه الصرؼ الصحي إذل باطن األرض الٍب ردبا تصل إذل 

 اػبزانات اعبوفية للمياه العذبة
ن اؼبلوثات، من تعترب مياه الصرؼ الصحي اؼبتدفقة من اؼبنازؿ مصدرا رئيسيا لتلوث اؼبياه اعبوفية، حيث تقف وراء طائفة واسعة م

بينها اؼبنظفات الصناعية واؼبركبات العضوية و البكتّبيا و الفّبوسات والنَبات و الكربيتات و الزيوت و الشحـو و غّبىا، ومع 
التوسع الكبّب ُب األحياء السكنية و شبكات الطرؽ، تصبح مياه األمطار مصدرا إضافيا لتلويث اؼبياه اعبوفية دبا تنقلو معها من 

 ( .2004،دويدي 2006أسطح اؼبنازؿ و الطرقات و األماكن اؼبكشوفة من ملوثات إذل باطن األرض )أضبدعلى 
وهتدؼ ىذه الدراسة إذل تقييم و معرفة مدى تلوث اؼبياه اعبوفية دبنطقة الدراسة دبياه الصرؼ الصحي و مدى مبلئمتها 

عبة مياه الصرؼ الصحي و بالتارل فإف صبيع سكاف ىذه اؼبنطقة كوف أف منطقة الدراسة تفتقر إذل ؿبطات معالبلستهبلؾ البشري  
 .يستخدموف اآلبار السوداء 

 
 منطقة الدراسة : .2

مشاال وخطي طوؿ  320-310كم ، وتقع بْب دائرٌب عرض   200تقع مدينة بِب وليد جنوب شرؽ العاصمة وتبعد عنها حوارل 
 90,000سكاف اؼبنطقة البالغ عددىم حوارل عتمد يـ و  300-200شرقا ويَباوح ارتفاعها عن سطح البحر بْب  13-15
 اعتماد شبو كلي على اؼبياه اعبوفية ُب الشرب و الزراعة . نسمة

 
 المواد و طرق البحث : .3

بئرا اختّبت عشوائيا من ـبتلف أحياء اؼبدينة، وىذه اآلبار منها ما ىو سطحي ذو اؼبلكية اػباصة الٍب  15ًب صبع العينات من 
مَب  950مَب، ومنها العميق الذي تتبع ملكيتو للشركة العامة للمياه الٍب تصل أعماقها إذل  160-140عماقها بْب تَباوح أ
، وصبيعها يستخدـ للشرب و األغراض اؼبنزلية باإلضافة ىناؾ بعضا منها يستخدـ كذلك بواقع ثبلث عينات لكل بئر (1)جدوؿ 

التحاليل الكيميائية قنينات ببلستيكية ، ومل  القنينة جيدا لتفادي خروج األمونيا  (، و ًب ذبميع العينات إلجراء1للزراعة )شكل
، حيث حفظت العينات ُب درجة ة دباء البئر ثبلث إذل أربع مراتمنها، بعد تشغيل البئر ؼبدة طبسة إذل عشر دقائق، وغسل القنين

 .ساعة على أخذىا 24و إجراء اإلختبارات قبل مرور  4C0حرارة 
، مباشرة بعد أخذ العينة قدير كبل من األس اؽبيدروجيِب، التوصيل الكهريب، ؾبموع األمبلح الذائبة الكلية، األكسجْب اؼبذابًب ت
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معامل شركة السدًن لتقنية اؼبختربات ) جنزور ليبيا(، وذلك  ُباألمونيا، النَبات، النَبيت و اؼبتطلب العضوي لؤلكسجْب، أما 
 . ASTMحسب الطرؽ القياسية 
  BOD = 0.65 * COD( Wendy et alحسابيا) BODكما ًب حساب قيمة 

 
 اآلبار العميقة( Bاآلبار السطحية،  A: موقع اآلبار قيد الدراسة )1شكل 

 
 النتائج و المناقشة: .4

 :pHاألس الهيدروجيني  1.4
، وىي ضمن اغبدود اؼبوصي هبا  6.91 – 6.6( تراوحت بْب 2( و الشكل )2نتائج قيم األس اؽبيدروجْب اؼبوضحة باعبدوؿ )

من قبل منظمة الصحة العاؼبية وكذلك اؼبواصفات الليبية ؼبياه الشرب حيث أف مدى األس اؽبيدروجيِب للمياه اػباـ يَباوح بْب 
و ما زاد عن ىذه القيمة دؿ على وجود مواد قاعدية وما نقص عنها يدؿ على  7، حيث تبلغ قيمتو ُب اؼباء اؼبقطر 6.5-8.5

ُب دراستو لتقدير  (2007كما ىو اغباؿ ُب نتائجنا ، و تطابقت النتائج مع )أبو ضبرة )دالئل جودة اؼبياه(وجود مواد حامضية 
، وكذلك بالنسبة للنتائج  7.3-7.02األنيونات و الكاتيونات ُب اآلبار العميقة ُب مدينة بِب وليد و الٍب تراوح متوسطها بْب 

حيث كانت ليبيا  -ُب دراستو حوؿ تلوث اؼبياه اعبوفية دبياه الصرؼ الصحي دبنطقة اقبيلة( 2006الٍب ربصل عليها )الشيباين
( الذي بْب ُب النتائج الٍب اسردىا Hanipha and Zaher 2013، أما )8.1-6.8قيم األس اؽبيدروجيِب تراوحت بْب 

 .7.65 – 7.02تراوحت قيم األس اؽبيدروجيِب بْب ُب اؽبند حيث Tamilnaduُب حبثة القائم حوؿ اؼبياه اعبوفية ُب منطقة 
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 ( يبْب قيم األس اؽبيدروجيِب للعينات اؼبدروسة 2شكل ) 
 :ECالتوصيل الكهربي  2.4

 7690-1702( ، يتضح أف قيم التوصيل الكهريب كانت ُب اؼبدى 3( و الشكل )2حسب النتائج اؼبتحصل و اؼببينة باعبدوؿ)
µs/cm ت ، حيث أعطت العيناB1,B2,B3,B4,B5,A6,A8  نتائج تقع ضمن اغبدود اؼبسموح هبا من قبل

، أما باقي العينات فكانت قيم التوصيل الكهريب مرتفعة فاقت اغبدود  µs/cm 2300اؼبواصفات الليبية ؼبياه الشرب وىي
ن القيمة العددية الٍب تشّب إذل مدى و تعرب تقديرات التوصيل الكهريب ُب اؼباء ع ذلك الرتفاع تركيز األمبلح فيها، اؼبوصى هبا،

قدرة اؼباء على توصيل التيار الكهريب، و تكوف مقدرة اؼباء على التوصيل الكهريب معتمدة على وجود األيونات السالبة و اؼبوجبة، 
 . (1989،اغبايك 1989ا)السبلوي وتركيزىا ، و قابلية حركته
ُب عينات الٍب   µs/cm 2300تركيز ؾبموع األمبلح الذائبة دل يتجاوز  ( حيث كاف2007)أبوضبرة ودبقارنة ىذه النتائج مع 

ُب دراستو حوؿ تقييم اؼبياه السطحية و اعبوفية الٍب  (Ahmed et al 2010) أما ما أوضحو كانت ضمن نطاؽ دراستو،
( 2006وضح )اؼبشري ، و أُب بعض عيناتو µs/cm 7200أجراىا ُب منطقة شيتا غونغ ُب بنغبلدش ُب نتائجو الٍب ذباوزت 

قيم التوصيل الكهريب الذي  ُب دراستو حوؿ تأثّب مياه الصرؼ الصحي غّب اؼبعاعبة على اؼبياه اعبوفية دبنطقة زواغة دبدينة صرباتو
 . µs/cm 11562-1753تراوح ما بْب 
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 ( قيم التوصيل الكهريب  للعينات اؼبدروسة3شكل )

 

 :TDSمجموع األمالح الذائبة  3.4
اس لكمية اؼبواد غّب العضوية الذائبة ُب اؼباء، و تتكوف األمبلح الذائبة باألساس من الكلوريدات، والكربيتات، والنَبات، ىي قي

، بينما اؼبكونات الثانوية غّب العضوية قليلة الَبكيز والٍب توجد ، و اؼباغنيسيـو ، والكالسيـو  والكربونات، و البيكربونات، والصوديـو
، والنحاس، واغبديد .)أبوشرخ ُب اؼبياه الطبي ( ، 4( شكل )2(، و من خبلؿ النتائج اؼبوضحة باعبدوؿ )1989عية كاأللومينيـو

الٍب كاف تركيز B5و  A6مليجراـ/لَب، و أف العينتاف  4130 - 853نبلحظ أف نتائج ؾبموع األمبلح الذائبة كاف ُب اؼبدى 
مليجراـ/لَب  1000-500لى التوارل دل تتجاوز اغبد اؼبسموح بو وىو ملجم/لَب ع 1000 -853ؾبموع األمبلح الذائبة فيها 

 B1,B4,B5حسب اؼبواصفات الليبية ؼبياه الشرب، أما باقي العينات أعطت قيم مرتفعة جملموع األمبلح الذائبة، أما العينات 
ليجراـ/لَب على م 3970-4130أعطت أعلى نتيجة وىي  A10و  A9فتجاوزت اغبدود القصوى بقليل، وأف العينات 

 .التوارل
الذي أسرد ُب دراستو نتائج تركيز ؾبموع األمبلح الذائبة الٍب دل ( 2007ودبقارنة النتائج اؼبتحصل عليها قبدىا متوافقة )أبو ضبرة 

مبلح زليًب أف متوسط تركيز األ–(ُب دراستو للمياه اعبوفية ؼبنطقة الدافنية 2012كما أوضح )أبوراوي ،ملجم/لَب1450تتجاوز 
( الذي أوضح ُب نتائجو الٍب أوردىا ُب حبثو Janardhana et al 2013) بينما ملجم/لَب،2808الكلية الذائبة وصل إذل 

شرؽ اؽبند، قيم جملموع األمبلح  Vuyyuruاؼبتحور حوؿ تقييم و دراسة اػبواص الفيزيائية و الكيميائية للمياه اعبوفية ُب إقليم 
( فقد 2006، أما )الشيباين ملجم/لَب 4130-853نا تَباوح بْب ملجم/لَب، بينما كانت نتائج 907الذائبة الٍب دل تتجاوز 

 .ملجم/لَب6461-1052تراوح تركيز ؾبموع األمبلح الذائبة ُب عينات دراستو بْب 
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 ( تركيز ؾبموع األمبلح الذائبة بوحدة ملجم/لَب4شكل )

 

 : DOاألكسجين الذائب   4.4
 7.5-1.28( ، أف تركيز األكسجْب الذائب تراوح بْب 5( و الشكل )2ائج اؼببينة ُب اعبدوؿ )من اؼببلحظ ُب النت

ملجم/لَب .كثّبا ما يصاحب استنفاذ األكسجْب من اؼباء العديد من اؼبشكبلت منها اختزاؿ النَبات جرثوميا وكذلك النَبيت، 
(، و دبقارنة النتائج اؼبتحصل عليها دبواصفات 2001عبد اؼباجدوكما أنو بارتفاع حرارة اؼباء فإف كمية األكسجْب الذائب تقل )

% من العينات ارتفعت عن اغبدود القصوى، و 33ملجم/لَب يبكن القوؿ أف  6-4منظمة الصحة العاؼبية الٍب حددت القيمة 
 % من العينات البفض فيها تركيز األكسجْب .46أف 

 Zaherملجم/لَب ، أما )5.1-4.2( الٍب تراوحت بْب (Janardhana et al 2013ودبقارنة النتائج اؼبتحصل عليها مع 
et al 2012 7.5ملجم/لَب ، ُب حْب أف النتائج الٍب ربصلنا عليها دل تتجاوز  14.6-1.4( فقد تراوحت نتائجو بْب 
ملجم/لَب،   5.12( فلم يتجاوز تركيز األكسجْب الذائب ُب العينات الٍب درسها عن Ahmed et al 2010ملجم/لَب، أما )

(الٍب أقيمت حوؿ تقييم تلوث اؼبياه اعبوفية ُب منطقة بانانا الكامّبونية دبياه Andrew et al 2013كما ورد ُب دراسة  )
 .14mg/Lالصرؼ الصحي متوسط تركيز األكسجْب الذائب 

 

 :NH4األمونيا 5.4 
للمواد العضوية،  Ammonifcationم مصادرىا عملية األمونيا من األصل اؼبعدين نادرة الوجود ُب اؼبياه الطبيعية، ومن أى

 . روجيِب تبقيها ُب اغبالة الغازيةألف ارتفاع قيمة األس اؽبيد pHوىي من اؼبواد السامة الٍب تزداد ظبيتها عند ارتفاع قيمة 
)عبد اجمليد خبلؿ البيانات الواردة ُب  منو (، 1996و االلبفاض ُب قيمة األس اؽبيدروجيِب يقلل من ظبيتها و تتحوؿ إذل أمونيـو

ملجم/لَب، أي أهنا دل تتجاوز اغبدود  0.25-0.01( ، قبد أف تركيز األمونيا ُب العينات تراوح بْب 6( و الشكل )2اعبدوؿ )
 1.2الٍب حددت  WHOاؼبوصى هبا من قبل اؼبواصفات الليبية ؼبياه الشرب و كذلك مواصفات منظمة الصحة العاؼبية 

 صى لَبكيز األمونيا ُب مياه الشرب .ملجم/لَب كحد أق
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 (تركيز األكسجْب اؼبذاب للعينات اؼبدروسة5شكل )
 

( ، الٍب أوضح فيها ارتفاع تركيز األمونيا عن اغبدود القصوى، ُب حْب أوضح 2006و دبقارنة ىذه النتائج مع )اؼبشري 
(Nupurr et al 2014 ُب حبثو حوؿ خواص اؼبياه اعبوفية ُب مدينة كو ) 1.5تا اؽبندية تركيز األمونيا الذي كاف يَباوح بْب-

 ملجم/لَب الذي يفوؽ بكثّب اغبد األقصى . 5.1

 
 ( تركيز األمونيا اغبرة بوحدة ملجم/لَب6شكل )
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 : NO3النترات  6.4
، حيث كاف ما  mg/L 124-1.3( قبد أف تركيز النَبات قد تراوح بْب 7( و الشكل )2باستقراء النتائج اؼببينة ُب اعبدوؿ)

( قد ذباوز اغبد األقصى لَبكيز النَبات الذي حددتو منظمة الصحة A2,A3,A6,A7% من العينات وىي ) 27نسبتو 
، فبا هبعلها غّب صاغبة للشرب كوف أف ارتفاع تركيز النَبات ُب  50mg/Lالعاؼبية ؼبياه الشرب و اؼبواصفات الليبية ؼبياه الشرب بػ 

(، أما باقي العينات فكانت نتائجها ضمن 1997األمراض من أنبها مرض زرقة األطفاؿ )اؼبنهراويمياه الشرب مسبب لبعض 
 اغبدود اؼبوصى هبا .

( الذي أوضح ُب دراستو عن تلوث اؼبياه اعبوفية بأيوين النَبات و 2006ودبقارنة النتائج اؼبتحصل عليها مع نتائج )الوكواؾ 
 Andrew et al، وكذلك ما أوضحو ) 320mg/Lالنَبات ُب بعض العينات إذل النَبيت ُب منطقة مزدة ارتفاع تركيز 

، الذي 146mg/L% من العينات الٍب فاؽ تركيز النَبات فيها اغبدود القصوى حيث بلغ تركيزىا 6( بوجود ما نسبتو 2013
( عن اغبد 2006يز النَبات )اؼبشريفسر ىذا االرتفاع حبدوث تسرب ؼبياه الصرؼ الصحي و األظبدة النيَبوجينية، كما ارتفع ترك

 Ahmed et alاألقصى ُب عينات اؼبياه اعبوفية القريبة من ؾبمع مياه الصرؼ الصحي دبنطقة الدراسة، وىذا ما توافق مع )
اللذين أرجعا سبب ارتفاع قيم تركيز النَبات  الذي أجري دراستو ُب جباؿ اؽبيمااليا جبمهورية نيباؿ (et al Jaya( و )2010
كما قد يرجع ارتفاع تركيز النَبات ُب بعض عينات الدراسة إذل تسرب مياه الصرؼ ،ينات اؼبياه اعبوفية لنفس السبب ُب ع

 الصحي إذل اؼبياه اعبوفية .

 
 ( تركيز النَبات ُب عينات اؼبياه اعبوفية اؼبدروسة7شكل )

 
 :NO2النتريت  7.4

-0.008( يتبْب أف قيم تراكيز أيوف النَبيت كاف يَباوح بْب 8)( و الشكل 2من خبلؿ النتائج اؼببينة باعبدوؿ )
0.057mg/L  ، 1وىذه القيم تقع ضمن النطاؽ اؼبسموح بو من قبل اؼبواصفات الليبية ؼبياه الشرب و ىوmg/L  ودبقارنة ،
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، أما النتائج  جم/لَبمل0.137-0.001للنتائج اؼبتحصل عليها الٍب تراوحت بْب ( 2006ىذه النتائج قبدىا مشاهبة )الوكواؾ
ملجم/لَب ُب متوسط احدى  5.252(فقد أوضحت ارتفاع ُب تركيز النَبيت الٍب بلغ 2012الٍب ربصل عليها )أبوراوي
 ؾبموعات عينات الدراسة .

ّب من يعترب النَبيت أيوف ساـ وترجع ظبيتو لنشاطو و سرعة تفاعلو داخل اعبسم، وذلك لكوف أف لو تأثّب مباشر على الدـ إذ يغ
طبيعتو ويبنعو من نقل األكسجْب من الرئتْب، وكما أنو جزء من أيوف النَبات يتحوؿ إذل أيوف النَبيت عند اختزالو داخل اعبهاز 

، كما أف التلوث بالنَبيت يسبب أمراض مثل ارتفاع ضغط 1996عبد اجمليد-2000اؽبضمي )حساف (، أو أكسدة األمونيـو
  .(2001ألمينات داخل اعبسم)اسبلـ اعند تفاعلو مع  Nitrosaminesا يكوف مركبات الدـ و بعض أمراض اغبساسية، كم

 

 
 ( تركيز النَبيت ُب العينات اؼبدروسة8شكل )

 
 :BODو المتطلب الحيوي لألكسجين  CODالمتطلب العضوي لألكسجين  8.4

و فضبلت الصرؼ اؼبنزلية اؼبصدر الرئيسي لوجود اؼبواد تعد اؼبخلفات الصناعية )اؼبواد البَبولية، اؼبعادف الثقيلة السامة وغّبىا( 
العضوية ُب اؼباء و الٍب تكوف إما ذائبة أو بشكل بقايا عالقة ُب اؼباء و عندما تتفكك اؼبواد العضوية تستهلك األكسجْب اؼبذاب 

فبا يؤثر على األحياء اؼبائية و أف غياب ُب اؼباء و كلما زادت كمية اؼبواد العضوية ُب اؼباء كلما زاد استهبلكها لؤلكسجْب اؼبذاب 
 األكسجْب يؤدي إذل حدوث التحلل البلىوائي الذي ينتج عنو غازات ذات رائحة كريهة مثل اؼبيثاف و كربيتيد اؽبيدروجْب.

اد غّب حيث ربلل بعض اؼبواد العضوية بواسطة البكتّبيا و الفطريات إذل مو  Self purificationو للماء القدرة على التنقية 
عضوية تتغذى عليها النباتات و الٍب تعطي األكسجْب عند قيامها بعملية البناء الضوئي فبا يؤدي إذل توفّب كلي أو نسيب لكمية 
األكسجْب الذائبة اؼبطلوبة ُب اؼباء و إف وجود اؼبواد العضوية بكمية كبّبة ُب ؼبصدر اؼبائي ذبعل عملية التنقية عديبة اعبدوى، و 

 -قياس اؼبواد العضوية ُب اؼبصدر اؼبائي ، و ىناؾ ثبلث اختبارات معروفة لقياس اؼبواد العضوية و ىي :ؽبذا هبب 
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وىو عبارة عن أكسدة صبيع  Chemical Oxygen Demand (C.O.D)اؼبتطلب الكيماوي لؤلكسجْب  -
 اؼبركبات العضوية القابلة لؤلكسدة بواسطة عوامل مؤكسدة قوية .

وىو كمية األكسجْب  Biochemical Oxygen Demand (B.O.D)ي لؤلكسجْب اؼبتطلب البيوكيميائ -
 الٍب ربتاجها البكتّبيا ألكسدة اؼبواد العضوية إذل غاز ثاين أكسيد الكربوف ُب الظروؼ اؽبوائية .

لكيميائي و دائما تكوف قيم اؼبتطلب البيوكيميائي أقل من قيم اؼبتطلب الكيميائي لؤلكسجْب ُب حالة اختبار اؼبتطلب ا
لؤلكسجْب يتم أكسدة كل اؼبواد العضوية حٌب العاجزة عن أكسدهتا البكتّبيا ُب طبسة أياـ، و يلعب قياس اؼبتطلب اغبيوي 
لؤلكسجْب دورا ىاما ُب ربديد طبيعة و نوعية األجساـ اؼبائية و خاصة تلك الٍب تتضح فيها مضاىر التلوث العضوي و 

 ( .1999عصاوي تأثّباتو على الكائنات اغبية)ال
و ىو اختبار يتم فيو حرؽ اؼبواد العضوية ُب  Total Organic Carbon (T.O.C)ربليل الكربوف العضوي  -

درجات حرارة عالية و بوجود مواد ؿبفزة فيتحوؿ الكربوف ُب اؼبواد العضوية إذل غاز ثاين أكسيد الكربوف الذي يتم قياسو 
  بطرؽ آلية ؼبعرفة الكربوف العضوي .

( يتبْب أف قيم 9( و الشكل )2ن خبلؿ البيانات اػباصة بَبكيز اؼبتطلب العضوي و اغبيوي لؤلكسجْب اؼبدونة ُب اعبدوؿ )مو 
COD  ملجم/لَب، أما قيم 39.6-4.14قد تراوحت بْبBOD 25.74-2.69فَباوحت بْب  الٍب ًب حساهبا رياضيا 

 ملجم/لَب .
( على التوارل، بينما 2.69،  4.14ي و اؼبتطلب اغبيوي لؤلكسجْب )القيمة األقل للمتطلب العضو  B3سجلت العينة 
 ( .19.24،  29.6القيمة األعلى للمتطلب العضوي و اؼبتطلب اغبيوي لؤلكسجْب ) A9سجلت العينة 

( قد ارتفعت فيها قيم كل A1,A2,A5,A7,A9,A10,B1,B5% من عينات اؼبياه اعبوفية وىي )53و بشكل عاـ فإف
 10عضوي و اغبيوي لؤلكسجْب عن اغبد اؼبسموح بو من قبل اؼبواصفات الليبية ؼبياه الشرب الٍب حددت من اؼبتطلب ال

% 47ملجم/لَب كحد أقصى للمتطلب اغبيوي لؤلكسجْب، أما   6ملجم/لَب كحد أقصى للمتطلب العضوي لؤلكسجْب، و 
 من العينات فكانت نتائجها ضمن النطاؽ اؼبسموح بو .

( الٍب كانت نتائج عيناتو تَباوح تراكيز اؼبتطلب العضوي لؤلكسجْب Zahir et al 2012نتائج بنتائج مع )و دبقارنة ىذه ال
تسرب مياه الصرؼ الصحي للمياه اعبوفية، كذلك اغباؿ مع إذل سبب ال وأرجع الباحثملجم/لَب  37.9-16فيها بْب 

(Ahmed et al 2010 الذي تراوحت نتائجو بْب )ملجم/لَب، و 49-14 (Hanipha and Zaher2013 الذي )
 ُب حْب أف ملجم/لَب،  150-48ملجم/لَب و اؼبتطلب اغبيوي تراوحت قيمو بْب  95بلغ تركيز اؼبتطلب العضوي إذل 

(Janardhana et al 2013 دل يتجاوز )COD 11 ُب العينات الٍب كانت ضمن نطاؽ دراستو ملجم/لَب. 
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 ْب( تركيز اؼبتطلب العضوي لؤلكسج9شكل )

 التحليل البيولوجي: 9.4
 A1، و العينات ىي  Coliform( يتضح أف بعض عينات الدراسة قد تلوثت ببكَبيا 2من خبلؿ النتائج اؼببينة ُب اعبدوؿ )

 ،A5  ،A6 ،A7  على التوارل، ُب حْب يعترب التلوث ببكتّبيا  1200، 500، 200،  700بأعداد متفاوتةColiform 
دبياه الصرؼ الصحي حيث أف ىذه البكتّبيا مصدرىا الوحيد ىي أمعاء اإلنساف و ذوات الدـ اغبار  دليل على تلوث اؼبياه 

 (.Mitchell1978بشكل عاـ )
نتائج أف بعض عينات الدراسة وصلت ال( حيث أضهرت 2006و دبقارنة النتائج اؼبتحصل عليها قبدىا متشاهبة مع )اؼبشري 

( الحظ ارتفاع البكتّبيا القولونية Nupur et al 2014مل، وكذلك )100خلية / 800إذل فيها أعداد البكتّبيا القولونية 
ذبميع حوض ونية ُب اآلبار القريبة من ( حيث ارتفعت أعداد البكتّبيا القول2006ُب بعض عيناتو، كذلك اغباؿ مع )الشيباين

 مياه الصرؼ الصحي .
 
 :التحليل اإلحصائي  .5

 التحليل الوصفي : 1.5
 ( نستنتج أف :4) من خبلؿ اعبدوؿ

( و من خبلؿ فَبة 7.12634( و باكبراؼ معياري )12.5813ُب عينات الدراسة ىو ) CODأف متوسط قيمة  -
أي دبعُب أنو لو ًب صبع بيانات من اؼبنطقة ككل سوؼ يَباوح –%  قبد أف اؼبتوسط ُب اجملمع 95الثقة ُب ؾباؿ ثقة 
 % .95رل ثقة ( و بإصبا16.5278-8.6349) -الوسط اغبسايب بْب 
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 جدول اإلرتباط : 2.5
و ىذه العبلقة طردية أي  EC,TDSو العناصر  COD(نستنتج أف ىناؾ عبلقة معنوية بْب العنصر 5من خبلؿ اعبدوؿ )

 . CODأنو كلما زادت قيمة ىذه العناصر زادت قيمة 
 و ذلك باستخداـ معامل ارتباط بّبسوف .عبلقة ذات داللة أو ذات معنوية  CODأما بقية العناصر فبل توجد بينهما  وبْب 

 االستنتاج : .6
قيم األس اؽبيدروجيِب و األكسجْب الذائب و األمونيا و النَبيت كانت ضمن اغبدود اؼبوصى هبا حسب اؼبواصفات الليبية ؼبياه 

األمبلح الذائبة % من من العينات كانت ضمن اغبدود اؼبوصى اؼبوصى هبا، و ؾبموع 46الشرب، أما التوصيل الكهريب فإف 
% من العينات 53%، أما ما ىبص اؼبتطلب الكيماوي لؤلكسجْب فإف 86فكانت أغلبها مرتفعة عن اغبدود اؼبوصى هبا بنسبة 

ملجم/لَب، و 45% من العينات ارتفع تركيز النَبات فيها عن 26ملجم/لَب وىو اغبد األقصى اؼبسموح بو، و  10ارتفعت عن 
 لبكتّبيا القولونية فكانت أربع عينات ملوثة بنسب متفاوتو .أما ما يتعلق بالتلوث با

 التوصيات : .7
 نوصي باستكماؿ شبكة الصرؼ الصحي باؼبدينة و إنشاء ؿبطة معاعبة ؼبياىها . -1
 نشر الوعي بْب اؼبواطنْب من حيث التقليل من حيث استخداـ اآلبار السوداء و عدـ حفر اآلبار بالقرب منها . -2
 ميق اآلبار اعبوفية و تغليفها ؼبنع تسرب اؼبياه السوداء إليها .اغبرص على زيادة تع -3
إجراء البحوث العلمية و الفحوصات الدورية بصورة مستمرة لضماف سبلمة اؼبياه اعبوفية للمحافظة على الصحة العامة  -4

 للمواطنْب .
 سرطنة .عدـ إضافة الكلورين للمياه اعبوفية الحتوائها على مواد عضوية لضماف تكوف مواد م -5
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 المالحق

 معلومات عن آبار الدراسة( 1جدول )
اقرب بئر  العمق/متر رمز العٌنة

 سوداء/متر
 اإلحداثٌات

A1 041 52 N31046"52.42" 

E14000"00.96" 

A2 041 22 N31043"57.19 
E14000"12.09 

A3 021 561 N31045"24.48 
E14001"37.90 

A4 042 65 N31044"41.59 
E14001"49.08 

A5 021 61 N31045"57.19 
E14001"10.76 

A6 020 52 N31045"16.52 
E14002"53.17 

A7 041 200 N31044"24.54 
E14000"10.34 

A8 044 01 N31044"43.25 
E14003"06.25 

A9 041 11 N31045"24.48 
E13059"46.91 

A10 025 021 N31044"07.95 
E13058"45.04 

B1 121 051 N31046"35.49 
E14001"21.56 

B2 111 61 N31074"0.29 
E13059"19.35 

B3 121 12 N31044"31.98 
E14000"56.69 

B4 111 41 31045"29.40 
E13059"44.60 

B5 111 051 N31045"20.15 
E13058"06.13 
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 ( نتائج تحاليل العينات المتحصل عليها2جدول )

رقم 
 العٌنة

pH 
EC 

µs/cm 

DO TDS BOD COD NH4 NO2 NO3 Coliform 
/ 

100ml  mg / L 

A1 6814 2541 2820 5161 11.05 01811 18101 18111 018511 111 

A2 6811 4151 1846 5111 9.43 048211 18521 18102 108111 Nil 

A3 6811 5101 1811 0210 5.29 18041 18501 18101 168011 Nil 

A4 6866 0511 5821 0611 4.52 68121 18111 18121 06811 Nil 

A5 6810 4011 4866 5511 7.15 00811 18541 18155 518111 511 

A6 6811 0115 1800 120 4.78 7.35 18501 18106 208111 211 

A7 6811 4661 1821 5441 10.40 16.00 18011 18102 0548111 0511 

A8 6811 5041 6865 0111 3.58 5.5 18101 18151 008111 Nil 

A9 6814 1611 6811 4001 01854 51861 18121 18100 018111 Nil 

A10 6861 1411 0844 0111 9.10 048111 18101 18100 08011 Nil 

B1 6810 5001 0811 0164 8.84 008611 18101 18105 08411 Nil 

B2 6811 5521 0851 0054 4.99 18611 18141 18151 08011 Nil 

B3 6810 5501 0802 0011 2.69 48041 18101 18154 0046. Nil 

B4 6814 5111 0825 0111 5.70 18111 18141 18146 08641 Nil 

B5 6816 5151 0815 0111 15.93 548211 18141 18101 08461 Nil 

 ( اؼبواصفات الليبية و مواصفات منظمة الصحة العاؼبية3جدوؿ )
مواصفات  منظمة الصحة  المواصفات اللٌبٌة المتغٌر

 العالمٌة

  حد األقصىال الحد األمثل 

pH 682 182 682-182 

EC  5011  

TDS 211 0111 0111 

NH3 - 182 0 

NO3 42 21 42 

NO2 - 081 - 

COD  01 - 

BOD  6 - 

 مل1/011 ملColi form  0/011بكتٌرٌا 
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 ( التحليل اإلحصائي4جدوؿ )

Correlations 

 NO3 NO2 NH4 COD TDS DO 

COD Pearson Correlation -.072- -.038- -.136- 1 .589* .189 

Sig. (2-tailed) .798 .892 .629  .021 .500 

N 15 15 15 15 15 15 

Correlations 

 EC PH 

COD Pearson Correlation .590* .208 

Sig. (2-tailed) .021 .456 

N 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 

Descriptives 
 القٌمة

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound Upper Bound 

NO3 15 33.4953 38.60937 9.96890 12.1142 54.8765 
NO2 15 .0277 .01393 .00360 .0200 .0354 
NH4 15 .0178 .02442 .00630 .0043 .0313 
COD 15 12.5813 7.12634 1.84001 8.6349 16.5278 
TDS 15 1879.0667 1062.76980 274.40598 1290.5244 2467.6090 
DO 15 4.3920 2.59583 .67024 2.9545 5.8295 
EC 15 3609.8667 1939.90636 500.88167 2535.5823 4684.1510 
PH 15 6.7853 .09219 .02380 6.7343 6.8364 

Total 120 693.2791 1476.12373 134.75104 426.4586 960.0996 

Descriptives 
 القٌمة

 Minimum Maximum 

NO3 1.30 124.00 
NO2 .01 .06 
NH4 .00 .06 
COD 4.14 29.60 
TDS 853.00 4130.00 
DO 1.28 7.50 
EC 1702.00 7690.00 
PH 6.60 6.91 

Total .00 7690.00 
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 الوصفي م االرتباط( التحليل 5جدول )
 أوال : دراسة القيم الوصفية لكل مادة :

 العنصر
N 
 العدد

Mean 
 الوسط

Std. 
Deviation 
 االكبراؼ اؼبعياري

Std. Error 
 اػبطأ اؼبعياري

95% Confidence Interval 
for Mean 

 % فَبة ثقة للوسط95

Minimum 
 قيمة أصغر

Maximum 
 أكرب قيمة

NO3 15 33.4953 38.60937 9.96890 12.1142 54.8765 1.30 124.00 
NO2 15 .0277 .01393 .00360 .0200 .0354 .01 .06 
NH4 15 .0178 .02442 .00630 .0043 .0313 .00 .06 
COD 15 12.5813 7.12634 1.84001 8.6349 16.5278 4.14 29.60 
TDS 15 1879.0667 1062.76980 274.40598 1290.5244 2467.6090 853.00 4130.00 
DO 15 4.3920 2.59583 .67024 2.9545 5.8295 1.28 7.50 
EC 15 3609.8667 1939.90636 500.88167 2535.5823 4684.1510 1702.00 7690.00 
PH 15 6.7853 .09219 .02380 6.7343 6.8364 6.60 6.91 

 وبقية العناصر: CODقة بْب ثانيا : دراسة العبل
 وبقية العناصر عن طريق معامل االرتباط بّبسوف CODًب دراسة العبلقة بْب 

 العنصر
 قٌمة معامل االرتباط

Pearson Correlation 
 قٌمة مستوى المعنوٌة المشاهد

P-value 
 التفسٌر

NO3 -18115 18111 غٌر معنوي 

NO2 -18101 18115 غٌر معنوي 
NH4 -18006 10651 غٌر معنوي 

TDS 18211 18150 
معنوي وهناك عالقة طردٌة بٌن 

COD  وTDS 

DO 18011 18211 غٌر معنوي 

EC 18211 18150 
معنوي وهناك عالقة طردٌة بٌن 

COD  وTDS 

PH 18511 18426 غٌر معنوي 
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 تقييم جودة مياه الري للمشاريع الزراعية جنوب شرق مدينة زليتن

   3،  خالد محمد اميمن  2،  محمد فرج خوجة 1عقاب محمد احواسال
3)

 aaak2008@yahoo.comالكيمياء ،  كلية العلـو ، جامعة اؼبرقب، ليبيا.  قسم 
2-

 mohamedkhoja26@gmail.com :قسم العمارة واالنشاء ، اؼبعهد العارل للمهن اؽبندسية زليًب ،  
0-

 k_omeamn@yahoo.com :ء ، اؼبعهد العارل للمهن الشاملة  اػبمس ، قسم العمارة واالنشا 

  الملخص:
خواصها الطبيعية و ؿبتواىا من بعض العناصر  من حيث الري ألغراض ياه اعبوفية ُب جنوب شرؽ مدينة زليًباؼبًب دراسة 

جد فيها )أنيونات(، وقد تبْب بالفحص أف ؿبتوى اؼبياه من العناصر اؼبدروسة يبكن تلخيصو )كاتيونات( والصور الٍب يبكن أف تتوا
ملي  1160 – 200ملي جراـ / لَب، الكالسيـو  39.3 – 18.1ملي جراـ / لَب، البوتاسيـو  440-275بأف الصوديـو 

 ملي جراـ / لَب. 930 – 170جراـ / لَب و اؼباغنسيـو 
ملي جراـ / لَب،  35.2 - 12.2ملي جراـ / لَب، النثرات  917 – 462سالبة فكانت بالنسبة للكلور أما تراكيز االيونات ال

 .900 – 400  ملي جراـ / لَب بينما تراكيز الكربيتات 320 – 260الكربونات 
 المقدمة .2

اجية اؼبتوقعة  من األراضي اؼبروية هبذه اف مياه الري اؼبستخدمة لري احملاصيل الزراعية وجودهتا تلعب دورا كبّبا ُب مبو النبات واإلنت
،  اؼبياه وربتاج احملاصيل الزراعية إذل الكمية الكافية والنوعية اعبيدة من مياه الري لتساعدىا ُب مبوىا والوصوؿ إذل إنتاج اقتصادي

 . (Bachmat, 1994)% من سكاف الكرة األرضية يعتمدوف علي اؼبياه اعبوفية ُب الشرب 50كما أف أكثر من 
ومن أىم العوامل الٍب ربدد نوعية مياه الري وجودهتا ىي درجة ملوحة ىذه اؼبياه واعبدير بالذكر اف االفراط ُب استخداـ مياه ذات 
ملوحة عالية ُب الري ال يؤثر على مبو النبات وكمية االنتاج فحسب بل  لو تأثّب ضار على الَببة حيث ستتحوؿ مع الزمن اذل تربة 

الري  مياه ف ببلدنا تقع ُب منطقة حارة فبا  يؤدي  اذل تبخر  اؼبياه وترسب االمبلح  ُب الَببة ولذلك تلعب نوعيةملحية خاصة وأ
 ةاؼبستمر  ةبعاتاؼب تدورا كبّبا ُب التقليل من خطورة سبلح الَببة حيث تعترب طريقة الري بالغمر من اسوا انواع طرؽ الري . و ؽبذا كان

ضروريا ؼبعرفة مدى صبلحية ىذه  أمراراكيزىا تالصوديـو والبوتاسيـو والكالسيـو واؼباغنيسيـو  وربديد  لَباكيز بعض العناصر مثل
 اؼبياه للري.

   :)منطقة الدراسة( النظري األساس .3
الف   231000كم شرؽ مدينة طرابلس  وبتعداد سكاف يصل اذل   157تقع مدينة زليًب على الساحل اللييب وتبعد مسافة 

    °15اذل  °14مشاال وخطى طوؿ  30 °32اذل   15 °32عرض  دائرٌببْب  2010تعداد السكاين لسنة  نسمة  حسب
وتعترب الَببة الطينية ىي السائدة ُب منطقة الدراسة باالضافة كما مبْب بالشكل ادناه ، وتعترب منطقة زليًب منطقة زراعية بامتياز 

mailto:ccee@btrc.edu..ly
mailto:fmr@asmarya.edu.ly
mailto:fmr@asmarya.edu.ly
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بزراعة النخيل والشعّب والربسيم والبطيخ  وبعض احملاصيل  منطقة زليًب تشتهر ااذل الَببة اؼبلحية كما ُب منطقة بئر السبعة كم
السنوات االخّبة فبا تسبب ُب تغلغل مياه البحر اذل اؼبياه اعبوفية فبا زاد من ملوحة  االخرى ونظرا لبلستنزاؼ  اؼبفرط  للمياه ُب

الذائبة   األمبلحتراكيز ؾبموع   وتتبعمياه الري اؼبستخدمة   ىذه اؼبياه االمر الذي جعل من االنبية اجراء بعض الدراسات على
وبعض العناصر االخرى الٍب تلعب دورا ىاما ُب ربديد جودة مياه الري مثل الصوديـو والبوتاسيـو والكالسيـو واالنَبات  

 َببة وإغباؽ الضرر هبا .والبيكربونات  وغّبىا. خاصة  واف التمادي ُب الري دبياه ذات ملوحة عالية يؤدي اذل سبلح ال
وتَبكز الدراسة على اؼبنطقة الواقعة جنوب  شرؽ الطريق الساحلي واؼبمتدة من منطقة أبوجريدا غربا  إذل منطقة اعبهاد شرقا  

مَب اذل  200حيث اخذت العينات من ابار اؼبنطقة وتَباوح اعماؽ االبار من مقاسة من شاط  البحر كم جنوبا   24وعمق 
 .كما موضح بالشكل التارلد حددت احداثيات مواقع ىذه االبار  مَب وق 350

 

 
 ( يبْب خارطة ؼبدينة زليًب اؼبستهدفة بالدراسة 1شكل ) 

 

 المواد واألجهزة المستخدمة: .4
 المواد 1.4

ُب  صبيع الكواشف و اؼبذيبات علي درجة عالية من النقاوة و قد ًب استخدمها دوف اغباجة إرل إعادة تنقيتها كما ىي مدونة
 (. و بعض احملاليل ًب ربضّبىا باستخداـ اؼباء اؼبقطر عارل النقاوة و الذي ًب اغبصوؿ عليو من ؿبطة اػبمس البخارية.1اعبدوؿ )

و   MERCK% وىي مستوردة من شركة 98مادة كلوريد الصوديـو اؼبستخدمة ُب ربضّب احملاليل القياسية كانت بدرجة نقاء 
  HACH%. أما باقي الكواشف فالشركة اؼبصنعة ىي 99ر من نفس الشركة و بدرجة نقاء كذلك كلوريد البوتاسيـو مستو 

LANGE GMBH  وبلد الصنعUSA    
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 يبْب قائمة بأىم اؼبواد الكيميائية واحملاليل اؼبستخدمة ُب الدراسة. .1الجدول 
 اسم العىصر المبدة الكبشفت

MONVER  HARDNESS + DUFFER SOLUION  

HARDNESS 
TOTAL HARDNESS 

 

Calver 2 calcium indicator + potassium hydroxide Ca 

 اؼبادة اؼبعايرة للعنصرين السابقْب
Edta tetrosodium  salt 0.800 

Total - ca = mg 
AMMONIA SOLICGLATE REAGENT + 

AMMONIA CYANURATE 
AMMONIA  NH3 

NITRAVES 5 NITROTE REAGENT NITRATE NO3 

PHOSVER 3  PHOSPHATE RAGENT PHOSPHATE  PO4 

 ألجهزةا 2.4
 : EC  &TDS، التوصيل الكهريب pHجهاز قياس الرقم اؽبيدروجيِب   .1

 PH METERح البيئي بزليًب باستخداـ جهاز حا صبيع ىذه اػبواص ًب قياسها ُب مركز اإلص
 )الكاتيونات(: اؼبوجبةاأليونات  .2

 flameالكيمياء جبامعة اؼبرقب بواسطة جهاز مطياؼ اللهب ًب قياس تركيز الصوديـو و البوتاسيـو ُب قسم 
photometer, model PFP7اح البيئي بزليًب و ح، بينما حلل كبل من الكالسيـو و اؼباغنسيـو ُب مركز اإلص

 digital titrationأستخدـ لذلك تقنية  
 األيونات السالبة )األنيونات(: .3

 DR / 2800اح البيئي بزليًب باستخداـ جػػػػػهاز حُب مركز اإلصكل األنيونات اؼبرغوب دراستها ًب ربليلها 
SPECTOPHOTO METER 

 

 مناقشة النتائج :. 5
( عينات لكل بئر من ابار منطقة الدراسة على فَبات زمنية ـبتلفة وًب ربليل ىذه النتائج دبخترب االصحاح البي  3ًب أخد عدد )

 حصل عليها واستبعاد بعض نتائج العينات الشاذة.دبدينة زليًب وقد ًب أخد معدؿ النتائج اؼبت
 ودبناقشة النتائج اؼبتحصل عليها وتبْب األٌب :

مياه سبيل اذل القاعدية  ىيأظهرت دراسة اؼبواصفات الفيزيائية ؼبياه الري دبناطق متفرقة دبدينة زليًب بأف ىذه اؼبياه ُب العمـو 
( أي أهنا ضمن اؼبدى  2) جدوؿ  8.11-7.87ربة وضمن اؼبدى عبميع العينات كانت متقا (pH)الدالة اغبامضية 

 (.1996) ـ. ؿبمد  8.4-6.5الذى يَباوح بْب  FAOالطبيعي ؼبواصفات اؼبياه القياسية حسب منظمة الفاو 
-1887الذي ينحصر بْب ) (TDS)بينت الدراسة ايضا أف ىناؾ تقاربا بْب العينات فيما يتعلق دبجموع األمبلح الذائبة 



 

الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                               

المؤتمر الثانً لعلوم البٌئة ، زلٌتن،  لٌبٌا            

 5151دٌسمبر  51-51

_________________________________________________________________________________________ 

556   |  

 

حيث أظهرت ارتفاعا ملحوظا ُب ؾبموع األمبلح الذائبة فكانت قيمتها  6( باستثناء عينة اؼبياه اؼبأخوذة من بئر رقم 2193
  TDSاؼبتناسبة بشكل طردي مع قيمة الػ  (EC)ملي جراـ / لَب، وذبدر اإلشارة اذل أف اؼبوصلية الكهربائية  2911تساوي 

يمز/سم اذا ما استبعدنا العينة الٍب أظهرت ملوحة عالية كحالة خاصة ُب مللي س 2.998-2.592كانت قيمتها ما بْب 
أغلب مواصفاهتا، ووفقا ؼبواصفات مياه الري الٍب أقرىا اؼبركز العريب لدراسات اؼبناطق اعبافة واألراضي القاحلة اؼبنعقد بطرابلس 

مللي   0.5لة بالنسبة للملوحة فأقل من ؼ والذي يقر التصنيفات التالية لدرجة اؼبشك 17/5/1996-11ُب الفَبة من 
(، وهبذا فاف 1996) ـ. ؿبمد    مشكلة حادة  3زيادة اؼبشكلة ، أكرب من    3 - 0.75سيمز/سم ال توجد مشكلو  

 اؼبوصلية الكهربائية عبميع العينات تصنف ضمن حدود زيادة اؼبشكلة.

 
 امل التوصيلية الكهربائية عبميع العيناتو مع ةالذائب( يبْب العبلقة بْب ؾبموع األمبلح  2شكل ) 

 
والذى يعرؼ بأنو مؤشر لنوعية مياه الري و مدى تأثّبىا على نفاذية الَببة ىي خاصية  (SAR)أما معدؿ ادمصاص الصوديـو 

 (.1990فيزيائية أخرى يبكن التنبؤ هبا تبعا للمعطيات اؼبتوفرة باستخداـ اؼبعادلة التالية ) عبداوي وؿبمد 

SAR=  

بوحدة اؼبلي مكاف  / لَب مع القيم القياسية ؽبا حسب معايّب منظمة الزراعة واألغذية  SARإف مقارنة القيم احملسوبة ؿ 
FAO  الٍب تقر بأف اؼبياه الٍب ؽباSAR  ˃9  توصف بعالية الػػػSAR  وعليو فاف صبيع العينات ذات نسبة أدمصاص

لصحة العاؼبية فاف تصنيف ىذه العينات يقع ضمن اؼبدى اؼبتوسط الٍب ارتأت بأف يكوف صوديـو عالية، أما حسب منظمة ا
 (.2014اؼبلي مكاف  / لَب )اغبمري & اغباسي،  10-15
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 يبْب أىم اػبواص الفيزيائية اؼبدروسة .6الجدول 

 

 275هرت تباينا ُب تراكيز الكاتيونات اؼبستهدفة بالدراسة فَباكيز الصوديـو مثبل تراوحت بْب أما الفحوصات الكيميائية فقد اظ
 (Ayrs and Westcot  1976)ؼبياه الري  الليبيةملي جراـ/ لَب وتعد ىذه القيم عالية باؼبقارنة مع اؼبواصفات  440 -

وىذا مؤشر على ملوحة الَببة الواقع هبا البئر فهي منطقة  ضحواكاف عاليا بشكل   6مع مبلحظة اف تركيز الصوديـو ُب البئر رقم 
ملي جراـ / لَب، بينما كانت تراكيز البوتاسيـو لباقي   54 معروفة دبلوحتها العالية وقد أظهره قيمة مرتفعة للبوتاسيـو أيضا فكانت

دوؿ كذلك قيم الكالسيـو والٍب (. يظهر اعب3/ لَب كما ىو مبْب ُب اعبدوؿ ) ملي جراـ 39.3-18.1العينات ُب اؼبدى 
ملي جراـ / لَب وىى قيما مقبولة حسب اؼبواصفات القياسية ؼبياه الري الٍب أقرهتا منظمة الػ  1160-200تراوحت ما بْب 

FAO  ملي جراـ/ لَب. 930-170و ما ذكر عن الكالسيـو ينطبق أيضا على اؼباغنسيـو الذي تَباوح تراكيزه ما بْب 
ملي جراـ/ لَب وىى قيما مقبولة حسب اؼبواصفات  1160-200لك قيم الكالسيـو والٍب تراوحت ما بْب يظهر اعبدوؿ كذ

و ما ذكر عن الكالسيـو ينطبق أيضا على اؼباغنسيـو الذي تَباوح تراكيزه ما بْب  FAO القياسية ؼبياه الري الٍب أقرهتا منظمة الػ
 (.3ملي جراـ/ لَب ، أنظر الشكل ) 170-930
ملي جراـ/  674-462صات الكيميائية لؤلنيونات أظهرت اختبلفات كبّبة ُب نسبها، فَباكيز الكلور تقع ضمن اجملاؿ الفحو 

ملي جراـ/  250ُب مياه الشرب وفقا ؼبنظمة الصحة العاؼبية  ايدلَب وىي تظهر ارتفاعا ملحوظا مقارنة باغبد اؼبسموح بو للكلور 
وىي حالة مشاهبة للكلور من حيث ارتفاع الَبكيز عن اؼبعدؿ  جراـ/ لَبملي  900-400الكربيتات  .(WHO, 5)لَب

القيم جراـ/ لَب، اال أف مثل ىذا  320 -260، بينما تراكيز البيكربونات  (WHO,2006) اؼبسموح بو ُب مياه الشرب
يشكل نسبة بسيطة جدا فنيَبات شق ال أماعِب الكثّب فمياه الري ال تستخدـ ألغراض الشرب ُب اؼبنطقة اؼبدروسة، تال  العالية

 (.4ملي جراـ/ لَب ، كما ىو موضح باعبدوؿ ) 35.2 – 12.2األنيونات  مع باقيباؼبقارنة 
 

 العيىت

البعذ  إحذاثيبث مىلع العيىت

عه 

البحر 
(km 

عم

ق 

 البئر
(m) 

 الخىاص الفيسيبئيت

العرضخط  طىلط الخ  PH 
TDS 

(PPM) 
EC 

(ms/cm) 
SAR 

meq/L)) 

 11.07115 2.682 1963 8.11 190 24.850 38.3 17 32 29.5 28 14 بن سهًً 1

 11.43961 2.828 2080 8.05 200 07.000 18.8 26 32 01.2 33 14 أبى ر  دا 2

 11.57085 2.638 1928 8 192 15.100 18.3 22 32 49.4 32 14 اندغدوغ 3

 10.39738 2.662 1944 8 205 12.900 43.8 20 32 27.3 31 14 ط ط ث 4

 10.2396 2.675 1954 8.02 180 08.100 45.4 25 32 25.1 33 14 ان قاقة 5

 11.99346 3.900 2911 7.87 190 06.500 21.1 26 32 12.1 35 14 انس  ة 6

 13.53553 2.592 1887 8 330 12.700 10.3 22 32 08.6 37 14 األر ة 7

 12.87486 2.998 2193 7.92 340 12.300 15.3 21 32 51.9 38 14 انجهب  8

 12.81398 2.601 1895 7.98 350 13.600 46.5 21 32 11.8 36 14 حاب ة ان دو ة 9

 12.52205 2.649 1932 7.91 300 15.700 06.5 21 32 57.7 34 14 يبر  10
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 عينات اؼبياه اؼبدروسة بوحدة ملي جراـ/ لَب ُب يبْب تراكيز بعض العناصر  .3الجدول 

 لعيىتا

البعذ  إحذاثيبث مىلع العيىت

عه 

البحر 
(km 

عمك 

 البئر
(m 

(PPM) عىبصرحركيس ال  

الطىلخط  Na خط العرض 
+1 K

+1 Ca
+2 Mg

+2 

 780 640 18.1 295 190 24.850 38.3 17 32 29.5 28 14 بن سهًً 1

 170 1160 19.1 320 200 07.000 18.8 26 32 01.2 33 14 أبى ر  دا 2

 470 830 19 292 192 15.100 18.3 22 32 49.4 32 14 اندغدوغ 3

 830 780 19 292 205 12.900 43.8 20 32 27.3 31 14 ط ط ث 4

 930 730 19.1 295 180 08.100 45.4 25 32 25.1 33 14 ان قاقة 5

 780 430 54 440 190 06.500 21.1 26 32 12.1 35 14 انس  ة 6

 750 200 20 275 330 12.700 10.3 22 32 08.6 37 14 األر ة 7

 770 280 19.8 278 340 12.300 15.3 21 32 51.9 38 14 انجهب  8

9 
حاب ة 

 ان دو ة
14 36 11.8 32 21 46.5 

13.600 
350 280 18.1 510 550 

 630 480 39.3 345 300 15.700 06.5 21 32 57.7 34 14 يبر  10

 
 

 
 يبْب تراكيز كبل من الصوديـو ، البوتاسيـو ، الكالسيـو و اؼباغنسيـو ُب صبيع العينات(  3شكل )  
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 يبْب تراكيز بعض األنيونات ُب عينات اؼبياه اؼبدروسة بوحدة ملي جراـ/ لَب  . 4الجدول 

 العيىت

البعذ  إحذاثيبث مىلع العيىت

عه 

البحر 
(km) 

عمك 

 البئر
(m) 

(PPM) حركيس االويىوبث 

 خط الطىل
خط 

 العرض
Cl

-1 NO3)
-1) (HCO3)

-1 SO4)
-2) 

 17 32 29.5 28 14 بن سهًً 1

38.3 
24.850 190 470 18 260 500 

 26 32 01.2 33 14 أبى ر  دا 2

18.8 

07.000 
200 550 21.6 270 400 

 22 32 49.4 32 14 اندغدوغ 3

18.3 
15.100 192 482 28.6 300 600 

 20 32 27.3 31 14 ط ط ث 4

43.8 
12.900 205 482 26 270 600 

 25 32 25.1 33 14 ان قاقة 5

45.4 
08.100 180 535 34 260 700 

 26 32 12.1 35 14 انس  ة 6

21.1 
06.500 190 917 23.5 270 700 

 22 32 08.6 37 14 األر ة 7

10.3 
12.700 330 507 25.6 280 800 

 21 32 51.9 38 14 انجهب  8

15.3 
12.300 340 674 27.6 290 800 

حاب ة  9

 ان دو ة
14 36 11.8 32 21 

46.5 
13.600 350 462 12.2 320 800 

 21 32 57.7 34 14 يبر  10

06.5 
15.700 300 510 35.2 270 900 

 ( الذي يبْب تراكيز ىذه األنيونات ُب صبيع العينات.4ؼبزيد من التوضيح يبكن الرجوع ارل الشكل )

 
 ( يبْب تراكيز كبل من الكلور ، النَبات ، البيكربونات و الكربيتات ُب صبيع العينات 4شكل )  

 الخالصة:. 6
، البوتاسيـو و اؼبغنسيـو و لقد سجلت اؼبياه اعبوفي ة دبنطقة جنوب شرقي مدينة زليًب أظهرت تباينا ُب تراكيز كبل من الصوديـو
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اؼبأخوذة من بئر منطقة السبعة. كما بينت الدراسة أيضا  6ارتفاعا ملحوظا ُب مستوي ىذه العناصر و باألخص ُب عينة اؼبياه رقم 
 لكلور، النثرات، البكربونات و الكربيتات. بعض االختبلفات ُب تراكيز كبل من ا

علي مقياس  7كذلك أوضحت الدراسة أف مياه اؼبنطقة سبيل إرل الصفة القاعدية حيث أعطت الدالة اغبامضية قيما أكرب من 
pH. 

 كلمة شكر:. 7
 ونشكره على وافر الصحة ونعيم العافية إلقباز ىذا العمل كبمد اهلل

 ساىم معنا ومد لنا يد العوف وأخص بالذكر : ٍب نتقدـ بالشكر اذل كل من 
 مركز االصحاح البيئي زليًب. (1
 ؿبطة التحلية البخارية اػبمس (2
 اؼبهندس عبدالقادر أبو سبيحة ) مهندس اؼبياه والري عن منطقة اعبنوب اللييب( (3
 أ ؿبمد الرازقي )مهندس بشركة اؼبياه والصرؼ الصحي بزليًب( (4

  :التوصيات. 8
احملاصػيل الزراعيػة ذبنبػا غبصوؿ تراكم ملحي ُب الطبقة  ريمع مياه الري اؼبػستخدمة ل LRت غسيل هبب اضافة متطلبا .1

 اعبذرية للمحاصيل اؼبزروعة نتيجة الري اؼبستمر .
الري والزراعة ال تعتمد فقط على اجراء التحاليل اؼبختربية ؼبياه الري بل هبب دراسة  ألغراضاف ربديد صبلحية اؼبياه  .2

األخرى اؼبؤثرة ُب ربديد صبلحية اؼبياه ألغراض الري والزراعػة  ومنها الَببة )ربديد صفاهتا الكيميائية  العوامل
 والفيزيائية ( ونوع احملصوؿ اؼبزروع ومدى ربملو اؼبلحي .

لي قد يكوف من األنسب أيضا استخداـ طريقة الري بالتقطّب بدال من الري بالغمر أو الرش لتفادي تراكم األمبلح ع .3
 من األراضي الزراعية. حات واسعةامس

 االستفادة من ىذه النتائج ُب ربديد صبلحيتها لري للمحاصيل الزراعية اؼبختلفة من قبل مهندسي التغذية.  .4
 

 المراجع:

 تقييم جودة اؼبياه اعبوفية ومدى صبلحيتها الغراض الري لبعض ابار منطقٍب الوسيطة  2014، ع . و اغباسي ، ع .  اغبمري 
 ليبيا -البيضاء  – واغبنية

اؼبركز العريب لدراسات اؼبناطق اعبافة  ، ؿباضرة عن نوعيات اؼبياه اؼبستخدمة ُب الري ُب اعبماىّبية  ،1996  ،ؿبمد ،شنة
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تتبع بعض العناصر الثقيلة )الرصاص والكادميوم ( في مياه األمطار بعد الهطول علي أربع 
 سطوح مختلفة بمنطقة مسالتو شمال غرب ليبيا

3، عبدالوىاب حسين الفاسي 2، عبدالحكيم مسعود موسي  1عبدالسالم إبراىيم رفيدة   
 Abdulsalam.Rafida@hotmail.comعة طرابلس جام –كلية التقنية الطبية   ـو اؼبختربات الطبية قسم عل -1

 جامعة طرابلس –قسم الَببة واؼبياه كلية الزراعة  -2
 طرابلس-األكاديبية الليبية للدراسات العليا  -3

 

 :الملخص

حة هتدؼ ىذه الدراسة ارل تتبع بعص العناصر الثقيلة ُب مياه األمطار حيث ًب ذبميع ىذه اؼبياه بعد ىطوؽبا مباشرة من منطقة مفتو 
والطريق اؼبعبد ، وقد ًب ذبميع شبانية وعشروف عينة   )الساج( وزراعية وألربع أنواع ـبتلفة من األسطح وىي الببلط واػبرسانة والصفيح

( pHمن سبع ىطوالت على مدي موسم كامل من اؽبطوؿ )فصل الشتاء(  ، وقد كاف يقاس ُب ىذه العينات درجٍب التفاعل )
لعناصر العناصر الثقيلة وىي الرصاص والكادميـو وقد اجريت ذبربة عملية حملاولة معرفة مصادر ا بعض كوالتوصيل الكهربائي وكذل
ؼبنطقة الدراسة حيث جسمت صبيع أنواع السطوح الٍب سبت دراستها  وضخ عليها مياه سباثل مياه األمطار ، الثقيلة ُب مياه األمطار 

والتوصيل الكهربائي دبتوسط  (pH)  6.9ختلفة من األسطح دبتوسط درجة التفاعل وقد كانت النتائج ؼبياه األمطار ولؤلنواع اؼب
الرصاص  يصر ملليجراـ / لَب لعن 0.0064و  0.036ميكرظبنز/لَب اما العناصر الثقيلة  كاف  متوسط تركيزىا   162.5

(  ودرجة التوصيل الكهربائي دبتوسط  pH)  6.89والكادميـو على التوارل ، اما عينات مياه التجربة فقد كانت النتائج دبتوسط 
ملليجراـ/لَب لعناصر الرصاص والكادميـو  0.002و  0.0325ميكرظبنز/لَب اـ العناصر الثقيلة فقد كانت دبتوسطات 221.9

اؽبطوؿ او على التوارل ، ومن خبلؿ النتائج السابقة فأف العناصر موضع الدراسة موجودة ُب صبيع العينات الٍب ًب ذبميعها سواء من 
من التجربة اؼبقامة ، وكذلك نقارب ىذه النتائج ايضًا بْب عينات اؽبطوؿ والتجربة ، اال أهنا دل تتجاوز اغبدود اؼبسموح هبا ُب 

ُب  لؤلسطح دور  ليس اؼبواصفات الليبية او العاؼبية )منظمة الصحة العاؼبية( ؼبياه الشرب ، كما أثبت النتائج من التجربة اؼبقامة أف
 .وأف الدور األكرب ىو لتلوث اؽبواء اعبوي ُب اؼبنطقة صوؿ اؼبلوثات )العناصر الثقيلة ( ؼبياه األمطارو 

، الرصاص، الثقيلة، العناصر :الداللية الكلمات  .أمطار مياه الكادميـو
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 تقدير بعض العناصر الثقيلة في ستة أنواع من أسماك البحر األبيض المتوسط
 لذكر، ىمة علي، مبروك احمودةعمر الشريف، عبدالقادر ا

 same2010@hotmail.comقسم علـو البيئة،  كلية العلـو اؽبندسية والتقنية، جامعة سبها، ليبيا. 
 

 الملخص
ُب طرابلس. حيث  اللييب التعرؼ على مستويات اؼبعادف الثقيلة ُب األظباؾ الٍب تعيش ُب منطقة الساحل ىذ البحث إذلىدؼ 

طرابلس /  واؼبتداولة ُب سوؽلثقيلة ُب ستة أنواع من األظباؾ الٍب ًب صبعها من البحر األبيض اؼبتوسط حددت دراسة اؼبعادف ا
 Polyprion) ستة كالتارل: ثبلثة أنواع من األظباؾ الٍب تعيش بالقرب من الساحل، وىي اػبنزيرة)ال. وكانت أنواع األظباؾ ليبيا

Cerniumالكاورل ،( (Scomber Scombrusبوري ، وال Mugil Chelo) وثبلثة ) أنواع أخرى تعيش بعيدا عن
(.  (Boops Boops، و ظبكة البوقة (Sarpa Salpa)وظبك الشلبة ، ((Sardina) Pilechar وىي السردين الساحل
األظباؾ  ُب أنواع األنسجة اؼبختلفة من (اغبديد والرصاص والكادميـو والكوبالت والنحاسوىي ) اؼبعادف الثقيلةعناصر وُقدرت 

أف تركيز العناصر  وأظهرت النتائج باستخداـ جهاز االمتصاص الذري.وذلك الٍب مشلت الرأس، والذيل، والعظم، واللحم، واعبلد، 
أعلى وكاف تراكيز بعض العناصر الثقيلة ُب بعض األظباؾ اؼبدروسة   ونوع السمك.الثقيلة اؼبدروسة كاف يتغّب بتغّب نوع النسيج 

. حيث كاف FAOومنظمة الزراعة واألغذية  WHOسموح بو دوليا واؼبوصي بو من قبل منظمة الصحة العاؼبيةمن اؼبعدؿ اؼب
 1.77-0.07ملج/كجم( وتركيز الرصاص تراوح بْب ) 6.46-0.52تركيز الكوبلت ُب أنسجة ظبك البوري يَباوح بْب )

( ملج/كجم. أما تركيز العناصر 0.29-0.08( واغبديد )0.02-0.01( والنحاس )0.41-0.34ملج/كجم( والكادميـو )
( والكادمييـو 1.28-0.31( والرصاص )3.66-0.52الثقيلة ُب أنسجة ظبك اػبنزيرة كاف كالتارل: تركيز الكوبلت تراوح بْب )

( ملج/كجم. وتركيز العناصر اؼبدروسة ُب أنسجة 0.28-0.09( واغبديد )0.03 -0.008 (( والنحاس 0.35-0.81)
( 0.37-0.1( والكادميـو )1.11-0.53( والرصاص )8.1-0.59فقد كانت النتائج كالتارل: الكوبلت )ظبك الكاورل 

( ملج/كجم. وُب أنسجة ظبك السردين فقد كاف تركيز الكوبلت يَباوح 0.27-0.08( واغبديد )0.02-0.009والنحاس )
( واغبديد 0.041-0.01( والنحاس )0.81-0.3( والكادميـو )1.51-1.08( والرصاص )6.12-0.59بْب )

( 7.28-0.06( ملج/كجم. وكاف تركيز العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك الشلبة كالتارل: الكوبلت تراوح بْب )0.15-0.77)
( ملج/كجم. 0.56-0.03( واغبديد )0.05-0.01( والنحاس )0.35-0.12( والكادميـو )2.4-0.06والرصاص )

ة ظبك البوقة أقل تركيز مقارنة بباقي األظباؾ اؼبدروسة حيث كاف تركيز الكوبلت يَباوح بينما كاف تركيز العناصر الثقيلة ُب أنسج
( واغبديد 0.016-0.006( والنحاس )0.09-0.07( والكادميـو )0.09-0.03( والرصاص )0.09-0.01من )

ين كاف أعلى معدؿ ووجدت الدراسة أف تركيز أو تراكم عنصر اغبديد ُب كل أنسجة ظبك السرد( ملج/كجم. 0.02-0.14)
أف أقل تراكم للعناصر الثقيلة مقارنة بباقي األظباؾ اؼبدروسة )الشلبة، اػبنزيرة، البوري، البوقة، والكاورل(. ووجدت الدراسة أيضًا 

ُب ، كما أظهرت الدراسة بأنو ال توجد عبلقة بْب تراكم العناصر الثقيلة اؼبدروسة ُب أنواع األظباؾ الستة كاف ُب ظبك البوقة
 األظباؾ القريبة من الساحل والبعيدة عنو.
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   المقدمة .1
تفاقمت مشكلة تلوث البيئة اؼبائية حٍب اصبحت أىم مشكلة تواجو كل دوؿ العادل سواء كانت من الدوؿ اؼبتقدمة أو النامية 

 يادة اؼبستمرة ُب التعداد البشريحيث ترتبط مشكلة تلوث البيئة اؼبائية ارتباطا وثيقا بوسائل التنمية اؼبختلفة اؼبقَبنة بالز 
(MacFarlane and Burchett, 2000.)   التوسع والتقدـ السريع واؼبستمر ألفرع الصناعة اؼبختلفة اؼبقَبنة وكذلك

ض قد تعر كبّبة اجملاري اؼبائية قد سبب تلوث البيئة اؼبائية بدرجة   بزيادة صرؼ ـبلفات العمليات الصناعية والبشرية والزراعية ُب
 (. Censi et al., 2006)للخطر البشرية

إف تلوث األنظمة اؼبائية الطبيعية بالعناصر الثقيلة يبكن أف يؤثر سلبا على التوازف البيئي فيها، إذ يبكن أف تدخل ىذه 
(. كما تعترب Olaifa et.al., 2004العناصر ُب الدورة البيولوجيوكيميائية لتزداد وتَباكم ُب األحياء اؼبائية لتؤثر على تنوعها )

األظباؾ ذات إستخداـ واسع ُب تقييم صحة األنظمة اؼبائية وذلك ألهنا تقع ُب قمة السلسلة الغذائية وؽبا قابلية كبّبة لَباكم 
 Duralالعناصر الثقيلة فيها وبالتارل يبكن معرفة التأثّبات البيولوجية الناذبة عن تراكم الَباكيز العالية للعناصر الثقيلة ُب األظباؾ )

et.al., 2007.) إذل عناصر ثقيلة ظبية كاألؼبونيـو واػبارصْب  بالنسبة ألنبيتها للكائنات اغبية ويبكن أف تصنف العناصر الثقيلة
والكادميـو والرصاص والزئبق، وعناصر ثقيلة شبو أساسية كالنيكل والكوبالت، وعناصر ثقيلة أساسية كالنحاس والزنك والسيلنيـو 

Szentmihalyi and Then, 2007) الكائنات اغبية اؼبائية كاألظباؾ تستطيع أف تَباكم فيها العناصر الثقيلة ؼبعدالت .)
(. كما أف اؼبلوحة Gumgum et.al.,1994أكرب بكثّب من تلك اؼبعدالت الٍب يُبكن أف تتواجد ُب اؼبياه أو الرسوبيات )

تركيز العناصر الثقيلة وتراكمها ُب األحياء اؼبائية حٌب ؼبستويات ظبية عالية والرقم اؽبيدروجيِب للمياه يبكن أف يلعباف دور مهم ُب 
 (. Guven et. al., 1999يبكنها أف تسبب تلف أو تدمّب النظاـ البيئي اؼبائي )

لذري العديد من التقنيات أُستخدمت لتقدير العناصر الثقيلة ُب األظباؾ والكائنات اغبية اؼبائية ومنها: تقنية اإلمتصاص ا
فرف اعبرافيت، وتقنية مطياؼ اإلمتصاص الذري  -باللهب، ومطياؼ الكتلة، ومطياؼ اإلمتصاص الذري

ُب دراسة لتقدير العناصر الثقيلة ُب أظباؾ ومياه ورسوبيات حبّبة سد  (.Sanchez et. al., 2003الكهروحراري)
AVSAR  بَبكيا أجراىاOzturk ( وجدت الدراسة أف تركي2009وآخروف ،) ز الكادميـو والكروميـو والنيكل والرصاص قد

،كما كاف أعلى تراكم للعناصر الثقيلة ُب أنسجة األظباؾ WHOذباوز اغبدود اؼبوصي هبا من قبل منظمة الصحة العاؼبية 
، بينما تراكم عنصري النحاس واغبديد بَباكيز عالية ُب عينات اؼبياه Fe>Cu>Pb>Ni>Cr>Cdاؼبدروسة كالتارل:

وظبك   Catla Catla( بتقدير العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك 2012) Chalapathiيات اؼبدروسة. كما قاـ والرسوب
Lebeo Rohita حيث وجدت الدراسة أف تركيز النحاس والزنك كاف عارل ُب أنسجة كبد وخياشيم األظباؾ اؼبدروسة ،

كافية ليكوف ؽبا تأثّب ظبي على صحة اإلنساف. وُب دراسة   وأكد الباحث أف وجود ىذه الَباكيز العالية ُب أنسجة ىذه األظباؾ
(. وجدت 2011وآخروف ) Senُب دؽبي باؽبند أجراىا  Ymunaأخرى لتقدير العناصر الثقيلة ُب ثبلثة أنواع من أظباؾ هنر 

ر الرصاص والنيكل والكرـو الدراسة أف تراكيز عناصر الصوديـو واؼبغنسيـو والبوتاسيـو والفوسفور كاف أعلى بكثّب من تركيز عناص
. كما أكدت WHOوالكوبلت والكادميـو واغبديد والنحاس  والٍب ذباوزت اغبدود اؼبوصي هبا من قبل منظمة الصحة العاؼبية 

دراسة أخرى لتقدير العناصر الثقيلة ُب أنسجة ستة أنواع من أظباؾ البحر األبيض اؼبتوسط أف تركيز عناصر الرصاص والكادميـو 
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، أما تركيز النحاس واغبديد فقد كاف ضمن WHOبلت قد ذباوزت اغبدود اؼبوصي هبا من قبل منظمة الصحة العاؼبية والكو 
 ,.Ackacha et. alاغبدود اؼبوصي هبا ماعدا تركيز اغبديد ُب أنسجة ذيل وجلد ظبك السردين فقد ذباوز اغبدود اؼبوصي بو )

لعناصر الثقيلة ُب أنسجة أربعة أظباؾ وعينات من مياه ورسوبيات البحر ( بدراسة ا2011وآخروف )  Ali(. وقد قاـ 2010
األضبر جبدة. حيث وجدت الدراسة أف أعلى تركيز لعناصر الرصاص والكادميـو والنحاس والزنك كاف ُب أنسجة الكبد لؤلظباؾ 

صبيع العناصر اؼبدروسة كانت ربت اغبدود اؼبدروسة، بينما كاف أقل تركيز للعناصر الثقيلة ُب أنسجة اللحم. وأكدت الدراسة أف 
وأف األظباؾ اؼبدروسة ال تسبب مشاكل صحية للمستهلكْب. وُب   SASOاؼبوصي هبا من قبل منظمة اؼبعايّب القياسية السعودية 

 Forcadosوالٍب تعيش ُب هنر  Bongaلتقدير العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك  Nwabueze  (2011)دراسة أجراىا 
جّبيا، وجدت الدراسة أف تركيز عناصر الكادميـو والزنك ُب أنسجة السمك قد ذباوز اغبدود اؼبوصي هبا من قبل منظمة شرؽ ني

، بينما كاف تركيز عناصر الرصاص والنيكل والنحاس ضمن اغبدود اؼبوصي هبا . وأكدت الدراسة أف WHOالصحة العاؼبية 
ساما للكائنات اؼبائية الٍب تتغذى على ىذا النوع من السمك وأيضا يبكن  ىو ملوث بالعناصر الثقيلة وقد يكوف Bongaظبك 

تحصل عليها من ىذه الدراسة.
ُ
 أف تسبب مشاكل صحية ؼبستهلكْب ىذا النوع من السمك حسب النتائج اؼب

لرصاص، ُب ىذه الدراسة ٍب استخداـ تقنية اإلمتصاص الذري باللهب لتقدير طبسة عناصر ثقيلة )النحاس، اغبديد، ا 
( ُب ستة أنواع من أظباؾ البحر اؼبتوسط والٍب تعيش بالقرب من الساحل اللييب بطرابلس. أنواع  األبيض الكوبالت، الكادميـو

. وًب دراسة العناصر الثقيلة ُب أنسجة الرأس والذيل اػبنزيرة ، البوقة ، البوري ، الشلبة ، الكاورل ، السرديناألظباؾ اؼبدروسة ىي 
 لحم واعبلد ُب ىذه األظباؾ ؼبعرفة سلوؾ تراكم العناصر الثقيلة ُب األظباؾ.والعظم وال

 

 طريقة وموقع جمع العينات .2
 

عينات من أظباؾ البحر األبيض اؼبتوسط )الساحل اللييب(  من سوؽ طرابلس الرئيسي لبيع األظباؾ احمللية الطازجة.  6صبع ًب 
 )، الكاورلPolyprion Cernium) ) وىي اػبنزيرةتعيش بالقرب من الساحل  حيث ًب إختيار ثبلثة أنواع من األظباؾ الٍب

(Scomber Scombrus والبوري ، Mugil Chelo))  وىي السردينوثبلثة أظباؾ أخرى تعيش بعيدة عن الساحل 
Sardina Pilechar) وظبك الشلبة ،)(Sarpa Salpa) و ظبكة البوقة ،Boops Boops) ) يبْب (1اعبدوؿ رقم )، و 

 .انواع األظباؾ الٌب مشلها البحت وتاريخ اغبصوؿ عليها ) بالشراء اؼبباشر بعد صبع اؼبعلومات البلزمة (
 

 المواد والطرق. 3
العينات، ًب نقلها |إذل اؼبعمل وأجريت ؽبا عمليات فصل األعضاء عن بعضها، حيث ًب فصل السمكة  بعد أف ًب صبع

( °C 22-25العظم، واللحم( وًب بعد ذلك ذبفيف العينات على درجة حرارة الغرفة ) إذل طبسة أعضاء )الرأس، الذيل، اعبلد،
وؼبدة عشرة أياـ، ٍب أجريت عملية ىضم واستخبلص ؽبذه العينات بإتباع طريقة كراهبد على أساس الوزف اعباؼ، ٍب ُأخذت ىذه 

مكررات لكل عضو ُب السمكة. بعد 3 عمل العينات وُطحنت وأخذت وزنة معلومة إلجراء عملية اؽبضم واإلستخبلص، وًب 
 Peren-Elemerمن نوع ذلك ًب صبع العينات وقياس العناصر الثقيلة اؼبدروسة فيها بإستخداـ جهاز االمتصاص الذري 

ضبض  %5)  :( من النسب التاليةDigestion Mixtureويتكوف ـبلوط اؽبضم ). دهبيتاؿ-AA   6800موديل 
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 .جراـ من وزف العينة( 5تضاؼ إذل  ،ضبض فوؽ اكسيد اؽبيدروجْب %1، يكضبض الكربيت %5 ، النيَبيك
 

 (:  أنواع األظباؾ اؼبدروسة وتاريخ اغبصوؿ عليها 1جدوؿ ) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 النتائج والمناقشة:. 4

ة باؼبليجراـ لكل كيلوجراـ. حيث وضحت ( يبْب تركيز العناصر الثقيلة ُب غبم األظباؾ الستة اؼبدروس2اعبدوؿ رقم )
 )  النتائج أف عنصري النحاس واغبديد دل يتجاوزا اغبدود اؼبوصي هبا من قبل منظمة الصحة العاؼبية ومنظمة الزراعة واألغذية

(WHO&FAO,2011 بينما تراكم عنصر الرصاص بَباكيز ذباوزت اغبدود اؼبوصي هبا ُب أنسجة اللحم لسمك اػبنزيرة،
أما تركيز الكادميـو والكوبلت  .والبوقة اورل والسردين والشلبة والبوقة، وكانت ُب اغبدود اؼبوصي هبا ُب غبم ظبك البوريوالك

ماعدا تركيز الكوبالت ُب غبم ظبك البوقة فلم يتجاوز اغبدود  فتجاوز اغبدود اؼبسموح هبا ُب غبم كل أنواع األظباؾ اؼبدروسة
 . بوقةيز للكادميـو ُب غبم ظبك اػبنزيرة والبوقة وأقل تركيز ُوجد ُب غبم ظبك الكاف أعلى ترك  و، اؼبوصي هبا

أما تراكيز عناصر الكوبالت والرصاص والكادميـو فقد ذباوزت اغبدود اؼبسموح هبا واؼبوصي هبا من قبل منظمة الصحة 
وبالت ُب ذيل ظبك الشلبة لى تراكم لعنصر الكالعاؼبية ماعدا ُب ذيل ظبك البوقة فقد دل تتجاوز اغبدود اؼبوصي هبا، وكاف أع

، وكاف أعلى تركيز للكادميـو ُب ذيل ظبك السردين. أما تركيز النحاس واغبديد فقد كاف ُب اغبدود اؼبوصي هبا ُب ذيل  والكاورل
و، كما ىو موضح كل أنواع األظباؾ ماعدا ُب ذيل ظبك السردين والشلبة فقد كاف تركيز عنصر اغبديد أعلى من اغبد اؼبوصي ب

 (.3باعبدوؿ رقم )
( يبْب أف أعلى تركيز لعنصر الكوبالت ُب ظبك البوري كاف ُب أنسجة اعبلد ٍب الذيل ٍب يليها الرأس، أما 1الشكل رقم)

تراكم عنصر الرصاص فكاف أعلى تركيز ُب الذيل ٍب العظم ٍب يليها الرأس. وكاف تركيز العناصر يتباين من نسيج آلخر ُب ظبكة 
ملج/كجم ُب أنسجة اعبلد، وكاف تركيز   6.46ُب أنسجة اللحم إذل  0.52البوري، فكاف تركيز عنصر الكوبالت يَباوح من 

 تاريخ اغبصوؿ عليها االسم العلمى اإلسم احمللي للسمكة ر.ـ

 Sardina Pilechar 24/12/2013 السردين 1

 Boops Boops 24/12/2013 البوقة 2

 Sarpa Salpa 24/12/2013 لبة او الصلبةالش 3

 Scomber Scombrus 24/12/2013 الكأورل 4

 Mugil Chelo 24/12/2013 بوري بوشارب 5

 Polyprion Cernium 24/12/2013 خنزيرة 6
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ملج/كجم ُب أنسجة الذيل، بينما كاف تركيز عنصر الكادميـو  1.88ُب أنسجة اللحم إذل  0.07عنصر الرصاص يَباوح من 
ج/كجم ُب أنسجة اللحم، أما تركيز عنصري النحاس واغبديد فقد سجلت مل 0.41ُب أنسجة العظم إذل   0.34يَباوح من 

 0.08و   0.01ملج/ كجم على التوارل، وأقل تركيز ُب أنسجة اللحم  0.29و   0.018أعلى تركيز ُب أنسجة الذيل 
 ملج/كجم على التوارل.

(. حيث كاف 2ىو موضح ُب الشكل رقم ) أما تركيز العناصر الثقيلة ُب ظبك اػبنزيرة فكاف مَبكز ُب اللحم واعبلد كما
ملج/كجم، وكاف أقل تركيز ُب أنسجة العظم  7.12أعلى تراكم لعنصر الكوبالت ُب أنسجة اعبلد لسمك اػبنزيرة حيث سجل 

ملج/كجم وأقل  1.28ملج/كجم. بينما كاف أعلى تركيز لعنصر الرصاص ُب أنسجة العظم حيث سجل  0.52حيث سجل 
ملج/كجم( وأقل  0.81ملج /كجم(. وكاف أعلى تركيز لعنصر الكادميـو ُب أنسجة اللحم ) 0.31ذيل )تركيز ُب أنسجة ال

ملج/كجم. أما أعلى تراكم لعنصر النحاس فكاف ُب أنسجة الذيل، وأعلى  0.35تركيز ُب أنسجة الذيل واعبلد حيث سجلت 
تركيز  ملج/كجم على التوارل، أقل 0.28و  0.03نت تراكم لعنصر اغبديد فقد كاف ُب أنسجة اللحم لسمك اػبنزيرة حيث كا

 ملج/كجم على التوارل. 0.09و  0.008لعنصري النحاس واغبديد فكاف ُب أنسجة العظم حيث سجلت 
أما تركيز العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك الكاورل تباينت فيما بينها، فكانت النتائج تشّب إذل أف أعلى تراكم لعنصر 

  - 5.21-6.31 -6.98- 8.1انسجة الذيل ٍب اعبلد ٍب الرأس ٍب يليها اللحم ٍب العظم )الكوبالت كاف ُب 
(. أما عنصر الرصاص فكاف أعلى تركيز ُب أنسجة العظم ٍب 3ملج/كلج على التوارل( كما ىو مبْب ُب الشكل رقم )0.59
ملج/كجم(. أما الكادميـو فأعلى  0.53ملج/كجم على التوارل( وأقل تركيز كاف ُب أنسجة الذيل ) 1.01- 1.11اللحم )

ملج/كجم(. بينما كاف أعلى تركيز  0.1ملج/كجم( وأقل تراكم كاف ُب أنسجة اللحم ) 0.37تراكم لو كاف ُب أنسجة الذيل )
ملج/كجم على التوارل( وكاف أقل تراكم لعنصري النحاس واغبديد  0.27 -0.02لعنصري النحاس واغبديد ُب أنسجة الذيل )

 ملج/كجم على التوارل(.  0.08 – 0.009ة العظم )ُب أنسج
( فهو يوضح تركيز العناصر الثقيلة ُب رأس األظباؾ اؼبدروسة. وكما ىو مبْب فإف تراكيز عناصر 4أما اعبدوؿ رقم )

ُب اؼبعدؿ  تركيز الرصاص ُب رأس ظبكة الشلبة والبوقة فقد كاف االرصاص والكوبالت والكادميـو فقد ذباوزت اغبدود اؼبوصي ماعد
اؼبسموح بو. أما تركيز عنصري النحاس واغبديد فقد كانا ضمن اغبدود اؼبوصي هبا ماعدا تركيز عنصر اغبديد ُب رأس ظبك 

 السردين فقد ذباوز اغبدود اؼبوصي هبا عاؼبياً.
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 (: تركيز بعض العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك البوري1شكل رقم )
 

 
 اصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك اػبنزيرة(: تركيز بعض العن2شكل رقم )

 

 
 (: تركيز بعض العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك الكاورل3شكل رقم )

وبدراسة تركيز العناصر الثقيلة ُب جلد األظباؾ اؼبدروسة فقد تبْب أف تركيز الكوبالت والرصاص والكادميـو قد ذباوز 
لشلبة والبوقة فقد كاف ُب اؼبعدؿ اؼبسموح بو. أما تركيز عنصري النحاس اغبدود اؼبوصي هبا ماعدا تركيز الرصاص ُب جلد ظبكة ا
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واغبديد فقد كاف ضمن اغبدود اؼبوصي هبا ماعدا تركيز اغبديد ُب جلد ظبكة السردين فقد ذباوز اؼبعدؿ اؼبسموح بو، كما ىو 
 .(5موضح ُب اعبدوؿ رقم )
ظباؾ الستة اؼبدروسة. وقد كانت النتائج تشّب إذل أف تراكيز ( يوضح تركيز العناصر الثقيلة ُب عظم األ6واعبدوؿ رقم )

عناصر الكوبالت والرصاص والكادميـو قد ذباوزت اغبد اؼبسموح بو ماعدا تركيز عنصر الرصاص ُب عظم ظبكة الشلبة والبوقة فقد  
فقد كاف ضمن اغبدود اؼبوصي  كاف ضمن اغبدود اؼبوصي هبا حسب منظمة الغذاء والزراعة. أما تركيز عنصري النحاس واغبديد

 هبا ماعدا تركيز اغبديد ُب عظم ظبكة السردين فقد ذباوز اغبدود اؼبسموح هبا بقليل. 
ملج/كجم(  6.12( يبْب أف أعلى تراكم لعنصر الكوبالت ُب ظبك السردين كاف ُب أنسجة اعبلد )4والشكل رقم )

لج/كجم على التوارل(. بينما أعلى تراكم لعنصري الرصاص م 0.6و   0.59وأقل تركيز كاف ُب أنسجة اللحم والعظم )
ملج/كجم على التوارل( وأقل تركيز للرصاص كاف ُب أنسجة  0.81و  1.51والكادميـو كاف ُب أنسجة الذيل لسمك السردين )

ر النحاس ملج /كجم(. أما أعلى تراكم لعنص 0.3ملج/كجم( وأقل تركيز للكادميـو كاف ُب أنسجة الرأس ) 1.08اعبلد )
ملج/كجم(،  0.77ملج/كجم(، وكاف أعلى تراكم لعنصر اغبديد ُب أنسجة الرأس واعبلد ) 0.041فكاف ُب أنسجة الذيل )

ملج/كجم( وكاف أقل تركيز لعنصر اغبديد ُب أنسجة اللحم  0.01أما أقل تراكم لعنصر النحاس كاف ُب أنسجة اللحم والعظم )
كيز أو تراكم عنصر اغبديد ُب كل أنسجة ظبك السردين كاف أعلى معدؿ مقارنة بباقي وبشكل عاـ فإف تر  ملج/كجم(. 0.15)

 األظباؾ اؼبدروسة )الشلبة، اػبنزيرة، البوري، البوقة، والكاورل(.
(، حيث كاف 5أما تراكم العناصر الثقيلة ُب ظبك الشلبة فكاف ىبتلف من نسيج آلخر كما ىو موضح بالشكل رقم )

ملج/كجم(. أما  0.06ملج/كجم( وأقل تركيز كاف ُب أنسجة العظم ) 7.28الكوبالت ُب أنسجة الذيل )أعلى تراكم لعنصر 
ملج/كجم(.  0.06ملج/كجم( وأقل تركيز لو ُب أنسجة العظم ) 2.4عنصر الرصاص فكاف أعلى تركيز لو ُب أنسجة الذيل )

 0.12ملج/كجم( وأقل تركيز لو كاف ُب أنسجة اللحم ) 0.35أما أعلى تركيز لعنصر الكادميـو فكاف ُب أنسجة الرأس واعبلد )
ملج/كجم( وأقل تركيز لو كاف ُب أنسجة  0.05ملج/كجم(. أما أعلى تراكم لعنصر النحاس فكاف ُب أنسجة الذيل والرأس )

و كاف ُب ملج/كجم( وأقل تركيز ل 0.56ملج/كجم(. بينما أعلى تركيز لعنصر اغبديد كاف ُب أنسجة الذيل ) 0.015اللحم )
 ملج /كجم(. 0.03أنسجة العظم )

ُب تركيز  التباين( فهو يوضح تراكم العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك البوقة، حيث يوضح الشكل 6أما الشكل رقم )
ملج/كجم(  0.09العناصر الثقيلة ُب األنسجة اؼبختلفة لسمك البوقة. حيث كاف أعلى تركيز لعنصر الكوبالت ُب أنسجة اعبلد )

 0.09ملج/كجم(. أما عنصر الرصاص فكاف أعلى تراكم لو ُب أنسجة اللحم ) 0.01ف أقل تركيز ُب أنسجة الذيل )وكا
 0.09ملج/كجم(. أما أعلى تركيز لعنصر الكادميـو كاف ُب أنسجة الرأس ) 0.03ملج/كجم( وأقل تركيز ُب أنسجة الذيل )

لج/كجم(. أما أعلى تراكم لعنصري النحاس واغبديد فقد كاف ُب م 0.07ملج /كجم( وأقل تركيز لو كاف ُب أنسجة اعبلد )
 0.006ملج /كجم على التوارل( وأقل تراكم لعنصر النحاس كاف ُب أنسجة الرأس ) 0.14و   0.016أنسجة اللحم )

 ملج/كجم(.  0.02ملج/كجم(، بينما أقل تركيز لعنصر اغبديد فكاف ُب أنسجة العظم )
(، فإف تركيز العناصر الثقيلة ىبتلف من نسيج آلخر ومن ظبكة 6( والشكل رقم )6-2) وكما ىو مبْب ُب اعبداوؿ 
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(. ولكن يبكن القوؿ بأف أقل تراكم للعناصر 2003) Atliو   Canliألخرى وىذا نفسو ما أثبتتو دراسة أجراىا كبل من 
لَباكم العناصر الثقيلة ُب ظبك السردين. وبشكل  الثقيلة اؼبدروسة ُب أنواع األظباؾ الستة كاف ُب ظبك البوقة، وكاف أعلى معدؿ

عاـ كاف اعلى تراكم للعناصر الثقيلة ُب األظباؾ اؼبدروسة ُب أنسجة الذيل واعبلد وأقل تراكم كاف ُب أنسجة العظم واللحم ٍب 
دا فيها (  والٍب وج2008) Al-Weher( ودراسة أخرى أجراىا 2003) Yielmazالرأس وىذا يتوافق مع دراسة أجراىا 

وأعلى تراكم ُب أنسجة األظباؾ اؼبدروسة   أف أعلى تركيز للعناصر الثقيلة كاف ُب جلد كل األظباؾ اؼبدروسة مقارنة بأنسجة اللحم.
، بينما تراكم النحاس واغبديد ُب األنسجة اؼبدروسة كاف منخفضًا نسبيًا ماعدا  كاف لعناصر الكوبالت والرصاص والكادميـو

 (.2010وأخروف )  Ackachaنسجة رأس وجلد ظبك السردين، وىذا ماتوافق مع دراسة أجراىا عنصر اغبديد ُب أ
اإلختبلؼ ُب توزيع العناصر الثقيلة وتراكمها ُب األظباؾ الستة اؼبدروسة وأنسجتها يبكن أف يكوف نتيجة لعدة عوامل 

األخرى كدرجة اغبرارة والرقم اؽبيدروجيِب واؼبلوحة، منها: مكاف تواجدىا ُب البحر، والسلسلة الغذائية، واإلحتياجات البيئية 
والعمليات اغبيوية الٍب تتم داخل األحياء اؼبائية، وعموما فإف تراكم العناصر الثقيلة ُب الكائنات اؼبائية يتم عن طريق اؼبياه، 

اؼبائية الٍب تعترب غذاء أساسي  كما أف العديد من الدراسات أثبتت أف للنباتات. (Canli et al., 1998)والغذاء، والَبسبات 
 .(Ali and Fishar, 2005)لبعض أنواع األظباؾ كسمك السردين والشلبة والبوقة، ؽبا قابلية كبّبة لَباكم العناصر الثقيلة فيها 

النفطي باإلضافة إذل تلوث الساحل اللييب الناتج من طرح ـبلفات مياه الصرؼ الصحي والعمليات الصناعية. كما يعترب التلوث 
والتلوث بوسائل النقل البحرية كالسفن والبواخر وقوارب الصيد من أكرب ملوثات الساحل اللييب، حيث يتم تفريغ مياه اؼبوازنة 
واحململة أو اؼبختلطة بالنفط والشحـو والزيوت من البواخر القادمة إذل ليبيا بالقرب من الساحل اللييب والٍب ُب هناية اؼبطاؼ ذبد 

الكائنات اغبية اؼبائية واألعشاب والرسوبيات واؼبياه. كما أف لعميات طرح مياه الفضبلت الصناعية والبشرية إذل البحر  طريقها إذل
مباشرة ُب أحيانا كثّبة وبدوف معاعبة او دبعاعبة مبدئية فقط أثر كبّب ُب تلوث الساحل اللييب بالعناصر الثقيلة. كما أف تصريف 

طحية اؼبلوثة  إذل البحر مباشرة دوف معاعبة يساىم بشكل كبّب ُب تراكم العناصر الثقيلة وباقي اؼبلوثات ُب مياه األمطار واؼبياه الس
وبدراسة العبلقة بْب األظباؾ القريبة والبعيدة عن الساحل من حيث تراكم العناصر الثقيلة فيها، فلم تكن ىناؾ عبلقة البيئة اؼبائية. 

يدة عن الساحل واألظباؾ القريبة منو. حيث إفَبضت الدراسة أف من احملتمل أف تكوف األظباؾ واضحة بْب األظباؾ الٍب تعيش بع
القريبة من الساحل اكثر تلوثا بالعناصر الثقيلة من تلك الٍب تعيش بعيدة عنو، ولكن الدراسة أوضحت بأنو ليس ىناؾ عبلقة 

ثقيلة فيها، حيث كانت بعض األظباؾ الٍب تعيش بعيدة عن واضحة بْب بُعد األظباؾ عن الساحل أو قربو وتراكم العناصر ال
الساحل )كسمك السردين( تراكم فيها العناصر الثقيلة بَباكيز أعلى من تلك الٍب تعيش قريبة من الساحل )كسمك البوري أو 

 .وىذا قد يعود ؼبيل أو قابلية تراكم العناصر الثقيلة ُب السلسلة الغذائية ؽبذه األظباؾ اػبنزيرة(.
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 (: تركيز بعض العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك السردين4شكل رقم )

 

 
 (: تركيز بعض العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك الشلبة5شكل رقم )

 
 (: تركيز بعض العناصر الثقيلة ُب أنسجة ظبك البوقة6شكل رقم )
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 المالحق: 
 ( يوضح تركيز العناصر الثقيلة ُب غبم األظباؾ الستة اؼبدروسة2جدوؿ رقم )

 

 داغبدي النحاس الكادميـو الرصاص الكوبلت لعنصر
الَبكيز اؼبوصي بو 

Ref.WHO&FAO2011 
0.015 0.3  0.05 0.5 0.300 

 ملج/كجم نوع السمك

من 
يبة 
 قر
ظباؾ

أ
حل
لسا
 0.08 0.01 0.41 0.07 0.52 ظبك البوري ا

 0.28 0.012 0.81 1.001 3.66 ظبك اػبنزيرة
 0.16 0.012 0.1 1.01 5.21 ظبك الكاورل

عن 
دة 
 بعي
ظباؾ

أ
حل
لسا
 0.15 0.01 0.34 1.18 0.59 ظبك السردين ا

 0.31 0.015 0.12 1.18 5.21 ظبك الشلبة
 0.14 0.016 0.08 0.09 0.012 ظبك البوقة
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 ( يوضح تركيز العناصر الثقيلة ُب ذيل األظباؾ الستة اؼبدروسة3جدوؿ رقم )

 

 

 

 
 

 ( يوضح تركيز العناصر الثقيلة ُب رأس األظباؾ الستة اؼبدروسة4جدوؿ رقم )

 اغبديد النحاس الكادميـو الرصاص الكوبلت العنصر

الَبكيز اؼبوصي بو 
Ref.WHO&FAO2011 0.015 0.3  0.05 0.5 0.300 

 ملج/كجم نوع السمك

من 
يبة 
 قر
ظباؾ

أ
حل
لسا
ا

 

 0.09 0.02 0.37 0.51 5.2 ظبك البوري

 0.18 0.01 0.36 0.49 6.4 ظبك اػبنزيرة
 0.17 0.02 0.36 0.71 6.31 ظبك الكاورل

عن 
دة 
 بعي
ظباؾ

أ
حل
لسا
 ا

 0.77 0.04 0.3 1.11 5.3 ظبك السردين

 0.3 0.05 0.35 0.27 4.32 ظبك الشلبة

البوقةظبك   0.02 0.06 0.09 0.006 0.07 

 اغبديد النحاس الكادميـو الرصاص الكوبلت العنصر
الَبكيز اؼبوصي بو 

Ref.WHO&FAO2011 0.015 0.3 0.05 0.5 0.300 

 ملج/كجم نوع السمك

من 
يبة 
 قر
ظباؾ

أ
حل
لسا
ا

 

 0.29 0.018 0.35 1.88 5.69 ظبك البوري
 0.18 0.03 0.35 0.31 4.01 ظبك اػبنزيرة
 0.27 0.02 0.37 0.53 8.1 ظبك الكاورل

دة 
 بعي
ظباؾ

أ
حل
لسا
ن ا
ع

 

 0.51 0.041 0.81 1.51 5.38 ظبك السردين
ك الشلبةظب  7.28 2.4 0.33 0.05 0.56 

 0.07 0.009 0.08 0.03 0.01 ظبك البوقة
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 ( يوضح تركيز العناصر الثقيلة ُب جلد األظباؾ الستة اؼبدروسة5جدوؿ رقم )

 اغبديد النحاس الكادميـو الرصاص الكوبلت العنصر
الَبكيز اؼبوصي بو 

Ref.WHO&FAO2011 0.015 0.3  0.05 0.5 0.300 

 ملج/كجم نوع السمك

من 
يبة 
 قر
ظباؾ

أ
حل
لسا
ا

 

 0.09 0.013 0.37 0.49 6.46 ك البوريظب

 0.18 0.015 0.35 0.49 7.12 ظبك اػبنزيرة
 0.19 0.012 0.36 0.7 6.98 ظبك الكاورل

عن 
دة 
 بعي
ظباؾ

أ
حل
لسا
ا

 

 0.77 0.03 0.74 1.08 6.12 ظبك السردين
 0.29 0.016 0.35 0.28 7.08 ظبك الشلبة
 0.06 0.008 0.07 0.06 0.09 ظبك البوقة

 
 ( يوضح تركيز العناصر الثقيلة ُب عظاـ األظباؾ الستة اؼبدروسة6جدوؿ رقم )

 اغبديد النحاس الكادميـو الرصاص الكوبلت العنصر
الَبكيز اؼبوصي بو 

Ref.WHO&FAO2011 0.015 0.3  0.05 0.5 0.300 

 ملج/كجم نوع السمك

ن 
 م

بة
رٌ

 ق
ك

ما
س
أ

ل
ح
سا

ال
 

 0.17 0.01 0.34 1.27 0.61 ظبك البوري

 0.09 0.008 0.36 1.28 0.52 ظبك اػبنزيرة
 0.08 0.009 0.35 1.11 0.59 ظبك الكاورل

ن 
ع
ة 
ٌد

بع
ك 

ما
س
أ

ل
ح
سا

ال
 

 0.31 0.01 0.44 1.41 0.6 ظبك السردين

 0.03 0.02 0.33 0.06 0.06 ظبك الشلبة

 0.02 0.009 0.08 0.05 0.04 ظبك البوقة
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 ونات التناسلية وبعض القيم الفسيولوجية في ذكورالتأثير السمي لخالت الرصاص على الهرم
 والدور الوقائي لعسل السدرااللبينو جرذان 

  3، و ؿبمد علي الغزاؿ 2، سادل رمضاف السريٍب1فاطمة ؿبمد علي الرعيض
 

 مصراتة -كلية التقنية الطبية -3مصراتة.  –األكاديبية الليبية -2جامعة مصراتة.  –كلية العلـو -1
Fatma_alraid@yahoo.com, Salemsrs@yahoo.com , Kafal_m@yahoo.com,  

 الــملـخـــــص

كما تناولت الدور   ،الدراسة التأثّب السمي ػببلت الرصاص على اؽبرمونات التناسلية وبعض اؼبعايّب الفسيولوجية ىذه تناولت
 . Wister rats لبينو االالوقائي لعسل السدر ضد التأثّب الناجم عن التلوث بالرصاص ُب ذكور جرذاف 

اؼبعاملة خببلت الرصاص  G2اجملموعة الضػػابطة،  G1جرذاف للمجموعة،  7/ ؾباميع 5جرًذا مقسمة إذل  35ًب استخداـ   
اؼبعاملة خببلت  G4م عسل السدر/ لَبماء، جمل 8م +جم/ كجمل 30اؼبعػػاملة خببلت الرصػػػاص  G3م، جم/ كجمل 30

م عسل السدر/ لَبماء، ًب التجريع عن جمل 8م +جم/ كجمل 60اؼبعاملة خببلت الرصػػاص  G5م، جم/ كجمل 60الرصػاص 
 أسابيع. بعدىا ًب ذبميع عينات الدـ. 8طريق الفم ؼبدة 

 ,FSH, LH)أظهرت نتائج الدراسة اغبالية حدوث البفاض معنوي ُب مستوى اؽبرمونات التناسلية الذكريػػػة 
Testosterone) مقارنة مع  ُب كافة اجملاميعG1 ودل يكن لعسل السدر أي دور وقائي، أما بالنسبة للمعايّب الكيموحيوية ،

على التوارل، كما كاف لعسل  G2و G4وبْب ُب ّب فقد أظهرت النتائج ارتفاعا معنويا ُب مستوى اليوريا والبيل G1باؼبقارنة مع 
 G3.وبْب ُب ّب لبيل، اG5السدر دورًا إهبابًيا على مستوى اليوريا. ضبض البوليك ُب 

فقد أظهرت النتائج حدوث البفػػػػاض معنوي ُب عدد كريات الدـ اغبمراء ومستوى اؽبيموجلوبْب  G1أما صػػورة الدـ وباؼبقػارنة مع 
 ، والصفائح الدموية ُب كافة اجملاميع اؼبعاملة.G5وG4 ، وكذلك حدوث ارتفاع معنوي ُب عدد كريات الدـ البيضاء ُب 4Gُب 
 

 .لبينوخبلت الرصاص، اؽبرمونات التناسلية، صورة الدـ، جرذاف اال :ات المفتاحيةالكلم

 
 المقدمة:

، عليو فقد أجريت ىذه (Xia, 2010)يعترب الرصاص أحد العناصر السػامة األكثر وفرة ويوجد ُب صبيع النظم البيولوجية 
، كما تناولتا (FSH, LH, Testosterone)ػػػػاسلية الذكرية الدراسة حػوؿ تأثّب عنصر الرصػػػػػاص على اؽبرمػػػػػػػػػونات التن

 لدراسة الدور الوقائي لعسل السدر بوصفو مادة مضادة لؤلكسدة ضد التأثّبات الٍب قد يسببها الرصاص.
صناعية عنصر الرصاص إذل الوقود إلدارة ؿبركات السيارات والشاحنات ووسائل اؼبواصبلت ُب األماكن احمليطة باؼبنشآت اليضاؼ 
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الٍب تطلق العناصر الثقيلة مع ـبلفاهتا   وُب بعض اؼبناطق اجملاورة ؽبا، وتنطلق ىذه اؼبلوثات مع الدخاف اؼبتصاعد من مداخن اؼبصانع
الصلب والفلزات غّب اغبديدية، وبعض الصناعات الكيميائية مثل صناعة الورؽ واؼببيدات واؼبخصبات البَبوكيميائية، ة صناعك

ك ما ينطلق مع عادـ وسائل النقل والطائرات، كما ىبتلط بعضها دبياه اجملاري اؼبائية عندما تلقى فيها مياه الصرؼ ويضاؼ إذل ذل
الصناعية ويؤدي كل ذلك إذل اإلضرار بالبيئة وىبل بعملية التوازف الطبيعية القائمة بْب عناصرىا اؼبختلفة ويؤدي إذل هتديد حياة 

ت وهبعلها عرضة لبلنقراض والفناء، وقد اكتشف حديثا بعض التفاعبلت الكيميائية الٍب ربوؿ بعض الكثّب من النباتات واغبيوانا
ىذه وألنبية دراسة التلوث بعنصر الرصاص فقد ىدفت  .(2001ـ، العنػػػاصر الثقيلة إذل مواد يسهل ذوباهنا ُب اؼبػػػػػاء )إسبل

 الدراسة إذل معرفة:
 Testosteroneىرموف التستوستّبوف  رمونات التناسلية الذكرية ُب اؼبصل:تأثّب الرصاص على مستويات بعض اؽب -

Hormone، اؽبرموف احملدث للتبويض Luteinzing Hormone (LH) اؽبرموف اؼبنبو للحويصبلت اؼببيضية  و
Follicle Stimulating Hormone  (FSH). 

 الكرياتينْب ، Uric acidضبض البوليك ،Ureaاليوريا  تأثّب التسمم بالرصاص على بعض اؼبعايّب الكيموحيوية ُب اؼبصل: -
Creatinine ، الربوتْب الكليTotal protein، اعبلوكوزGlucose  ،الكولسَبوؿCholesterol   وبْبّب يلالبو 

Total bilirubin. 
 اؽبيموجلوبْب،  Red blood cells (RBCs)عدد كرات الدـ اغبمراء تأثّب التسمم بالرصاص على صورة الدـ: -

Hemoglobin (Hb) ، عدد كرات الدـ البيضاءWhite bloodcells (WBCs) الصفائح الدموية  و
Platelets. 

 دور عسل السدر ُب الوقاية من التأثّب السليب للرصاص. -
 :الطرقالمواد و 

أشهر، ووضعت  4-3( تَباوح أعمارىا بْب Wister Ratsمن نوع ) لبينوًب استخداـ ذكور جرذاف اال الحيوانات المختبرية:
 أسابيع لظروؼ ـبتربية متشاهبة. 8ُب أقفاص تربية ببلستيكية خاصة وأخضعت خبلؿ مدة الدراسة 

( اجملهزة من C2H3O2) Lead acetate trihydrate3H2O)(.Pb:خالت الرصاص المائية استخدمت 
 . وإعطائها للحيوانات عن طريق الفم.(Riedel-dehaen)قبل شركػػػػة 

 .حليالم عسل السدر -
 -جرذاف لكل ؾبوعة كالتارل: 7 /ؾباميع 5إذل  ( Wister Rats) لبينومن ذكور جرذاف اال 35قسمت 

G1  ،وىي اجملموعة الضابطةG2  م من وزف اعبسم،جك  /مجمل 30وعوملت خببلت الرصاصG3  صاص وعوملت خبػػبلت الر
م من وزف جك  /مجمل 60خببلت الرصاص وعوملت   G4لَب ماء، /م عسل السدرجمل 8م من وزف اعبسم وجك  /مجمل 30

لَب ماء. بعد انتهاء مدة  /ملغم عسل السدر 8م من وزف اعبسم وجك  /مجمل 60وعوملت خببلت الرصػاص جبرعة  G5اعبسم،
 التجربة ًب ذبميع عينات الدـ.

نات عن طريق ( لتقييم الداللة اإلحصائية بْب العيOne Way ANOVAًب ربليل النتائج اؼبتحصل عليها باستخداـ )
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. ًب اعتبار النتائج ذات معُب وداللة إحصائية إذا  (Graph Pad Prism 4)استخداـ برنامج التحليل اإلحصػائي اؼبسمى 
 (.P≤ 0.05كانت قيمة)

 
 النتائج:

 الهرمونات التناسلية:
 :Testosterone hormoneىرمون التستوستيرون:
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 : مستوى ىرمون التستوستيرون في المصل.1الشكل 

 .(G1)مقارنة مع اجملموعة  P<0.01* وجود داللة إحصائية 
 .(G2)و (G1)مقارنة مع اجملموعتْب  P<0.001وجود داللة إحصائية ♦

 :(FSH)الهرمون المنبو للحويصالت المبيضية
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 في المصل. (FSH): مستوى الهرمون المنبو للحويصالت المبيضية 2الشكل 

 .(G1)ة مع اجملموعة مقارن 01P<0.0* وجود داللة إحصائية 
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 :(LH)الهرمون المحدث للتبويض
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 في المصل. (LH): مستوى الهرمون المحدث للتبويض 3الشكل 

 .(G1)مقارنة مع اجملموعة  01P<0.0* وجود داللة إحصائية 
 

 المعايير الكيموحيوية:
 :Ureaاليوريا 
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 : مستوى اليوريا في المصل.4الشكل 

 .(G1)مقارنة مع اجملموعة  P<0.001* وجود داللة إحصائية 
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 Uric acid:حمض البوليك
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 : مستوى حمض البوليك في المصل.5الشكل 

 .(G1)مقارنة مع اجملموعة  P<0.01* وجود داللة إحصائية 
 
 
 
 

 :Total bilirubin البيليروبين
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 :مستوى البيليروبين في المصل.6الشكل 

 .(G1)مع اجملموعة  مقارنة P<0.05* وجود داللة إحصائية 
 .(G2)مقارنة مع اجملموعة  P<0.05وجود داللة إحصائية  ♦

 
 على مستوى الكرياتينْب، الربوتْب الكلي، اعبلوكوز والكولسَبوؿ. P>0.05عدـ حدوث أي تأثّب ػببلت الرصاص ويالحظ 

 صورة الدم:



 

الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                               

المؤتمر الثانً لعلوم البٌئة ، زلٌتن،  لٌبٌا            

 5151دٌسمبر  51-51

_________________________________________________________________________________________ 

581   |  

 

 :RBCsعدد كريات الدم الحمراء
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 : عدد كريات الدم الحمراء.7الشكل 

مقارنة مع (P<0.05) ، وذات داللة إحصائية  (G1)مقارنة مع اجملموعة(P<0.001) عِب وجود داللة إحصائية * ت
 . (G2)اجملموعة

 .(G1)مقارنة مع اجملموعة (P<0.01) تعِب وجود داللة إحصائية ♦
 

 :Hemoglobinالهيموجلوبين 
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 : مستوى الهيموجلوبين.8الشكل 

 .(G1)مقارنة مع اجملموعة  P<0.01* تعِب وجود داللة إحصائية 
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 :WBCsعدد كريات الدم البيضاء 
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 : عدد كريات الدم البيضاء.9الشكل 

 .(G3)مقارنة مع اجملموعة  P<0.01* تعِب وجود داللة إحصائية 
 مقارنة مع P<0.01، وذات داللة إحصائية G1(G3))مقارنة مع اجملموعتْب  P<0.001تعِب وجود داللة إحصائية  ♦

 (G2).اجملموعة 
 
 :Plateletsالصفائح الدموية 
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 : عدد الصفائح الدموية.10الشكل 

 .(G1)مقارنة مع اجملموعة  P<0.001* تعِب وجود داللة إحصائية 
 المنــــــاقشة:

ف حدوث البفاض معنوي على مستوى اؽبرمونات التناسلية الذكرية الثبلثة، والتأثّب على مستوى ىرمو أثبتت النتائج   
Testosterone يرتبط بعبلقة طردية مع اعبرعة، تتفق ىذه النتيجة مع ما أشػػػار إليو (Edrees, 2013) ، وقد يعػػزى ذلك

 ,Leydig cells)( )Al-Chalabiإذل تغّب الَبكيب التشروبي الذي وبدثو الرصاص ُب اػبصية، وخاصة خبليا ليدج 
، وىذا ما أشارت إليو  LHإذل البفاض ىرموف Testosteroneوف (، كما قد يعود السبب ُب البفاض مستوى ىرم2104

ىرموف  فكمػا ىو معلػػػػػػـو أف تنظيم إفػػػراز،  LHنتائج الدراسة اغبالية، حيث أدت اؼبعاملة خببلت الرصاص إذل البفاض ىرموف
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Testosterone ربت تأثّب ىرموف  يتمLH  نقص ُب اؽبرموف اؼبنػػػػػػػػػػاظر ، عليو فإف حدوث نقص ُب ىرموف معْب يػػؤدي إذل
إذل  HLىرموف (. قد يعزى البفاض Mokhtari and Zanboor, 2011لو، وكانت ىذه النتيجة فبػاثلة ؼبا وجده )

، وقد يرجع السبب أيضا إذل تأثّب Pituitary Glandتأثّب الرصاص على جهاز الغدد الصماء اؼبتمثل ُب الغدة النخامية 
(، وكذلك وجود تأثّب Mokhtari and Zanboor, 2011) Hypothalamusاؼبهاد  ربت الرصاص على غدة

 Hypothalamusقػد يػعػػػػػود السػبب إذل تػػػأثػّب الرصػاص على غدة ربػػت اؼبػهػػاد  FSHسليب على مستوى ىرمػػػػػػوف 
(Mokhtari and Zanboor, 2011)،  للهرمونات احملفزة للمناسل والذي بدوره يؤدي إذل البفاض ُب اؽبرموف احملرر

GnRH  والذي يكوف مسؤوؿ عن إفػػرازه الغدة ربت اؼبهاد، ويعترب ىرمػػوفGnRH  اؼبنظم الوحيد ؽبرمػػػػػونات اؼبنػػاسل
FSH, LH (Biswas and Ghosh, 2004 ودل يكن لعسل السدر أي دور وقائي ضد التأثّبات السلبية ػببلت .)

التناسلية الذكرية ، وقد يرجع ذلك اللبفاض جرعة العسل اؼبستخدمة ُب الدراسة اغبالية و ردبا الرصاص على مستوى اؽبرمونات 
 لعدـ وجود أي دور إهبايب من األساس.

وبْب، عدد كريات الدـ البيضاء والصفائح ّب فيما ىبص اؼبعايّب الكيموحيوية وصورة الدـ فقد لوحظ ارتفاعا ُب مستوى اليوريا ، البيل
بالنسبة للصفائح الدموية، وُب اؼبقابل لوحظ  G4, G2على التوارل وُب اجملموعتْب  G4, G2, G4اجملموعات الدموية ُب 

، أما فيما ىبص دور G4وجود البفاض معنوي ُب مستوى ضبض البوليك، عدد كريات الدـ اغبمراء واؽبيموجلوبْب ُب اجملموعة 
اص فقد اتضح أف للعسل دورا إهبابيا على مستوى اليوريا، وقد يعود ذلك عسل السدر ُب الوقاية من التأثّب السليب ػببلت الرص

الذي يلعب دورًا ىاًما بوصفػو عػامبًل مضاًدا  Cإذل اؼبكونات الداخلة ُب تركيب عسل السدر مثل فيتامْب 
ا يتفق مع وبْب، وىذّب (. ولوحظ أيضا وجود دور إهبايب على مستوى ضبض البوليك والبيلAdaramoye, 2008لؤلكسدة)

م أدى إذل ربسْب جم/ كج( 0.8، 0.4، 0.2( إذل أف استخداـ العسل جبرعػػػػػة )Elmeoufy-2012ما أشار إليو )
 مستوى ضبض البوليك والبايلوروبْب ُب اؼبصل.

ذي ىو أحد ( الEأما بالنسبة للدور اإلهبايب الذي لعبو عسل السدر على مستوى اؽبيموجلوبْب فقد يرجع ذلك لفيتػػػػامْب ىػ )
مكونات العسل، حيث يعمل ىذا الفيتامْب على زيادة نشاط إنزًن سلسلة تكوين اؽبيموجلوبْب ومنها إنزًن 

Aminolevulinic Acid Dehydrates-δ  عبلوة على دور الفيتػػػامْب فّبفع جاىزية بعض العناصر األساسية ُب
 (.Niki and Noguchi, 2004; Hamadouche et al., 2013تصػنيع ىيموجلوبينك النحػػػػػاس واغبػػػػػديد )

 
 االستنتاج:

، اؼبعايّب (FSH, LH, Testosterone)ػبػبلت الرصاص تأثّبات سلبية على مستوى اؽبرمونات التنػػػػػػاسلية الذكػرية  
ُب مستوى اليوريا ، ارتفاعا ) وبْب( كما أهنا ذات تأثّب سليب على صورة الدـّب يلالكيموحيوية )اليوريا، ضبض البوليك والب

. كما كاف لعسل السدر دور وقائي على مستوى بعض اؼبعايّب )اليوريا، (وبْب، عدد كريات الدـ البيضاء والصفائح الدمويةّب البيل
 وبْب واؽبيموجلوبْب(.ّب ضبض البوليك ، البيل
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Abstract 

Geostatistics have proven effective in providing the analyst with appropriate sets of tools for quantifying 

nonlinear variables with reliable results and minimum errors. These tools have been widely used in land 

contamination assessment and pollution mapping. This paper deals with the application of geostatistics to land 

inquiry about zinc pollution in the soil domain of an abandoned mining area, proposed for redevelopment, in 

Kinta Valley, West Malaysia. Twenty-five topsoil samples were randomly collected at average depth < 40 

centimeter for chemical analysis and geodatabase development. In GIS, data processing was divided into two 

phases: Exploratory Spatial Data Analysis, and Geo-Statistical Data Analysis. In the first phase, the statistical 

properties and spatial distribution pattern of geochemical data were investigated, and Box-Cox transformation 

was applied to normalize the negative skewness in the data. In the second phase, the experimental 

semivariogram was computed for the dataset and then fitted by a theoretical Exponential semivariogram model 

prior to executing the interpolation. Then Ordinary Kriging model was applied for prediction and thematic 

mapping. The Cross-Validation test was carried out during each phase in order to ensure high performance and 

accurate results. The results showed that soil zinc values in the study area are generally found in anomalous level 

(mean = 998.6 ppm) compared to global reference values (< 2-110 ppm); indicating, thereby, high pollution 

conditions in the soil. The Kriging map (RMNSE = 0.9247) showed that zinc pollution has wide spatial coverage 

in the study area, with noticeable aggregation trend towards the eastern areas where past mining works and 

landscape exploitation are concentrated. The outcomes of spatial analysis suggest that the site presently is 

hazardous and poses potential risk to human and the environment. If the land to be reused in the coming future, 

local authorities in Kinta Valley need first to take action and cleans up the soil. 

 

Keywords: geostatistics – spatial interpolation – Ordinary Kriging – geochemical hazard – pollution assessment 
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ائية والحيوية لحوض تخزين مياه الصرف الصحي بمدينة زليتن الخوص الكيميائية والفيزي
 والتخلص االمن منها

 

 3ابوشناؼؿبمد ، خالد 2صباؿ حيدر ، 1، مصطفى الشريف1علي عكاشة
 Email: aly_okasha2002@yahoo.comكلية اؼبوارد البحرية، اعبامعة األظبرية اإلسبلمية   -1

 معة األظبرية اإلسبلميةكلية طب وجراحة الفم واألسناف، اعبا  -2
، جامعة اؼبرقب  -3  كلية العلـو

 

 صخالمل
توقفت ؿبطة معاعبة مياه اجملاري دبدينة زليًب عن العمل وًب تكبّب حجم خزاف استقباؿ مياه الصرؼ الصحي   1988ُب سنة  

إلنشاء  التعاقدلبلدي زليًب بعد وحاليا فاف اجمللس اًب حفر وسبهيد حبّبة لتجميع مياه الصرؼ الصحي   2003باحملطة وُب سنة 
باالضافة اذل تصريف مياه ؿبطة صرؼ جديدة يهدؼ إذل التخلص من اؼبياه اؼبتجمعة ُب اػبزانات بصرفها مباشرة إذل البحر 

غبيوية للمياه ُب ىذه الدراسة ًب ربديد اػبواص الكيميائية والفيزيائية و او اجملاري اؼبنزلية اذل البحر حٌب االنتهاء من انشاء احملطة، 
ُب اغبوض الرئيسي ومدى إمكانية صرفها إذل البحر، وقد أظهرت النتائج اؼبتحصل عليها ارتفاع ُب أعداد البكتّبيا الكلية 

مل بينما بلغت اعداد بكَبيا ؾبموعة القولوف  100خلية/ 54 10× 4.13والبكتّبيا القولونية، حيت بلغ العدد الكلي للبكَبيا 
مليجراـ/لَب وؿبتوى مياه اجملاري من  450مل. تركيز االكسجْب اغبيوي اؼبطلوب عارل وبلغ  100/خلية 44 10× 9.51

مليجراـ/لَب بينما الفوسفات  45مليجراـ/لَب واالمونيـو بلغ  150.6النثرات واالمونيـو والفوسفات عارل وبلغ تركيز النثرات 
انت اعلي من للمعدالت اؼبسموح هبا للصرؼ ُب مياه البحر، كما ًب كمليجراـ/لَب، تراكيز ىذه اؼبركبات   5.6وصل تركيزه اذل

استخداـ برنامج متخصص حملاكاة انتشار اؼبلوثات ُب البيئة البحرية لتحديد اؼبدى الذي يبكن اف يصل اليو التلوث الناتج عن 
جْب اغبيوي اؼبطلوب يكوف اقل عند  صرؼ ىذه اؼبياه عند صرفها ُب البحر. اظهرت احملاكاة اف تراكيز النثرات واألمونيا واالكس

من الساحل، كما اف اؼبلوثات تَبكز ُب اؼبناطق اعبنوبية الشرقية والشمالية الغربية اؼببلصقة ػبط  500مياه اجملاري على مسافة 
 الساحل.

 المقدمة :. 1
ؼبعاعبة وغّب اؼبعاعبة إلػى جانب تتلوث مياه اؼبناطق السػاحلية اآلىلة بالسكاف بكميات كبّبة مػن مياه الصرؼ الصحي ا

ياه مياه الصرؼ الصناعي والزراعي كما يبكن أف تنقل مياه األمطار اؼبسببات اؼبرضية اؼبعوية مػن اؼبصادر البعػيدة إذل مػياه األهنار واؼب
 O’Shea & Field, 1990; Baudart, et al, 2000; Farasat et al, 2012; Latha and الساحلية

Mohan, 2013   كما اف عملية صرؼ مياه اجملاري اذل البيئة البحرية بشكل عشوائي يبكن اف يؤثر بشكل كبّب على صور
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اري اغبياة اؼبختلفة والتنوع اغبيوي الطبيعي ُب ىذ اؼبناطق فعلى سبيل اؼبثاؿ يؤدي احملتوى العارل من اؼبواد العضوية اؼبوجود هبذه اجمل
ؤدي اذل مبو مفرط لبعض االحياء على حساب كائنات حية اخرى كما اف عمليات التخفيف لَبكيز اذل اثراء اؼبياه باؼبغذيات فبا ي

االمبلح ُب نقاط التصريف فبا يؤدي اذل تغيّب ُب الظروؼ البيئية ُب اؼبنطقة، باإلضافة اذل اف صرؼ ىذه اؼبياه بدوف معاعبة ودبا 
، توجود عبلقة (Ngah et al 2012)ائية كما ىي فبرضة لئلنساف ربتويو من كائنات حية دقيقة قد تكوف فبرضة لؤلحياء اؼب

وطيدة تربػط بْب تواجد ىذه األنواع البكتّبية والتلوث دبياه الصرؼ الصحي غّب اؼبعاعبة واحتماؿ حدوث التلوث بالكائنات 
بيض اؼبتوسط صبيع الكائنات اغبية اؼبعوية اؼبمرضة حيث هتدد عمليات صرؼ كميات كبّبة من مياه اجملػاري البلدية فػي البحر اال

، كما تشّب الدراسات احمللية (Bazairi et al, 2010)هبذا البحر الذي يعترب من اكثر البحار تعرضا للتلوث دبختلف صوره 
تّبيا إلػى تأثّب ضخ مياه الصرؼ الصحي غّب اؼبعاعبة على اػبواص اؼبيكروبيولوجية ؼبياه البحر حيث بلػغ التلوث اؼبيكرويب ببك

 Thermotolerant (Faecal) وبكتّبيا القولوف اؼبتحملة للحرارة )الغائطية( Faecal coliformالقولػوف الغائطية 
coliforms  أعلػى مستوياتو فػي مياه شاطػ  مدينة طرابلس القريبة من اماكن الصرؼ الصحي ؼبياه اجملاري الغّب معاعبة دبنطقة

قابلة ؼبخارج جابية الدـ، بدر والرقراقة على التوارل دبدينٍب مصراتو و اػبمس )مادي و آخروف سوؽ اعبمعة وُب مياه الشواط  اؼب
 (.2007؛

لوحػظ اىتماـ كبّب ُب السنوات األخّبة بدراسة حدوث وتوزيع مؤشرات التلوث البكتّبية اؼبختلفة ُب اؼباء و ارتباطػها 
وتشّب الدراسات إذل أف ىناؾ احتماؿ  Ball and Mudge, 2008 و  Azzurro et al 2010بالبيئة البحرية 

غبدوث تلوث الطبيعي للمياه من اغبيوانات ذات الدـ اغبار، الَببة، النباتات واغبشرات حيث وجد أف البكتّبيا الطبيعية لؤلظباؾ 
ؾبموعات . وتتواجد (Edwin et al, 1966) تعكس الظروؼ البكَبيولوجية للمياه وىكذا تكوف مؤشر على حدوث للتلوث

باالضافة اذل ؾبموعات بكتّبيا   Clostridium perfringensو Streptococcus fecalis و  E.coliبكتّبيا 
 ,HMSOو Sengupta and Saha , 2013   باجملاري البلديةالقولوف األخرى على االظباؾ اؼبتواجدة ُب اؼبياه اؼبلوثة 

من حبّبة  (.Tilapia nilotica Linn)ؼبيكروب ُب أظباؾ البولٍب فعلى سبيل اؼبثاؿ عند دراسة مؤشرات التلوث ا 1994
% ُب عينات غبم السمك 100% ُب عينػات من اػبيشـو أو اعبلد و43ناصر ُب أسواف وجد أف نسبة بكتّبيا القولوف بػلغت 

يا اؼبمرضة (،كما تشّب الدراسات اػباصة بالكشف عن البكتّب  El-Zanfaly and Ibrahim, 1982الداخلية واػباـ )
يوليو دبدينة بنغازي اذل وجود نسب عالية ألنواع كثّبة من البكتّبيا الٍب ًب عزؽبا من أظباؾ  23لئلنساف ُب األظباؾ من حبّبة 

البوري بالبحّبة، حيث قورنت مػع أظباؾ مػن نفس النوع و اؼبصادة مػن مياه البحر حيث كانت مػن ضمن األنواع اؼبعزولة 
E.coli  41.5% بينما وصلت نسبة التلوث ُب أظباؾ البحّبة إذل 1.71بنسبة ( %Nashnoushi, 1998  وًب عزؿ .)

  3سبللة منتجة للسم اؼبعوي اغبساس حرارياً من عينات السمك و الروبياف اؼبصادة على بعد 13منها  E.coliسبللة من  18
اف مياه حبّبة  (Hamed et al 2013)وجد  ( كما(Vieira  et al, 2001كيلو مَب خارج ساحل فورتاليزا بالربازيل 

 .  اؼبنزلة دبصر كانت ملوثة بكميات كبّبة جدا من بكتّبيا الكوليفوـر

توقفت ؿبطة معاعبة مياه اجملاري دبدينة زليًب عن العمل وًب تكبّب حجم خزاف استقباؿ مياه الصرؼ   1988ُب سنة  
وحاليا فاف اجمللس البلدي زليًب بعد التعاقد لتجميع مياه الصرؼ الصحي ًب حفر وسبهيد حبّبة   2003الصحي باحملطة وُب سنة 
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نظرا ؼبا لصرؼ مياه إلنشاء ؿبطة صرؼ جديدة يهدؼ إذل التخلص من اؼبياه اؼبتجمعة ُب اػبزانات بصرفها مباشرة إذل البحر، و 
أسها االظباؾ وما يبكن اف تسببو من امراض اجملاري مباشرة إذل البيئة البحرية من تأثّب على عناصر البيئة اؼبختلفة وعلى ر 

ؼبستهلكي ىذه االظباؾ، فاف ىذه الدراسة هتدؼ إذل ربديد اػبصائص الفيزيائية والكيميائية واغبيوية للمياه اؼبتواجدة ُب ىذه 
يبكن اف تصل اذل  اػبزاف ٍب القياـ بعمليات ؿباكاة حاسوبية لعملية صرؼ ىذه اؼبياه اذل البحر للوصوؿ اذل حجم التأثّب الذي

 اؼبلوثات اؼبوجودة هبذه اؼبياه.
 

 المواد والطرق: .2
 موقع الدراسة: 1. 2

اجريت ىذه الدراسة على احواض ذبميع مياه اجملاري دبنطقة ازدو التابعة حملطة اؼبعاعبة ببلدية زليًب والٍب تقع على 
من خزانْب لتجميع مياه الصرؼ الصحي اوؽبما اقيم سنة  كم شرؽ مدينة طرابلس، وتتكوف  160الساحل الغريب لليبيا، على بعد 

مَبا، اال انو ىذا اػبزاف دل يفي بالغرض بسبب تعطل احملطة وزيادة   5.5وبعمق  2مَب 22500ـ على مساحة تبلغ قرابة 1988
 ايضا.مَبا  5.5وبعمق  2مَب 22500اغبوض الثاين على مساحة  2003كميات مياه الصرؼ الصحي لذلك اقيم ُب سنة 

 تجميع العينات: 2. 2

اخذت عينات مياه ؾباري من احواض ذبميع مياه اجملاري من صبيع جهات اػبزاف والٍب قسمت اذل شباين نقاط سبثل كل نقطة منها 
جهة من اعبهات الثمانية الرئيسية والفرعية، حيث اخذت ثبلث عينات من كل نقطة ذبميع من اؼبياه السطحية باستخداـ مغرفة 

ع وثبلث عينات من اؼبياه الراكدة ُب قعر اػبزاف باستخداـ وحدة سحب عينات اؼبياه العميقة، وفرغت كل عينة ُب قنينة ذبمي
مل من كل عينة ُب قناين ؾبهزة ومعقمة  50ببلستيكية سعة لَب نظيفة وؾبففة إلجراء االختبارات الكيميائية عليها، كما صبعت 

 .إلجراء التحاليل اؼبيكروبية عليها

 طرق التحليل 3.2 

كمرجع أساسي لطرؽ تقدير اؼبكونات اؼبختلفة حيث ًب قياس كمية األمبلح الذائبة   Greenberg et al ,(1992) ًب استخداـ
(TDS)  باستخداـ طريقة التبخّب رقم(2540D)  مباشرة بعد صبع العينة باستخداـ وااليصالية الكهربائية وقدر األس اؽبيدروجيِب
، وًب قياس درجة لبليصالية HACH HQ14dوجهاز ؤلس اؽبيدروجيِب ل OHAUS - STARTER300 (PH)جهاز 

 (3500Ca2+-D)و (2340C)حسب الطرؽ رقم  EDTAالعسرة وتركيز الكالسيـو اؼباغنيسيـو باؼبعايرة مع ؿبلوؿ 
3500Mg)و

2+
-E)  4500)على التوارل، كما استخدمت الطريقة رقمCl

-
-B)  باؼبعايرة مع ؿبلوؿ نَبات لتقدير الكلوريد وذلك

4500SO4)الفضة، واستخدمت طريقة درجة التعكّب رقم 
2--E)  ُب قياس تركيز الكربيتات، واستخدـ جهاز قياس طيف األشعة

ُب قياس تركيز النَبات االمونيا والفوسفات حسب  (Jenway 7305 UV-VIS Spectrophotometer)فوؽ البنفسجية 
4500NO3)الطريقة رقم 

--B) لنَبات، وباستخداـ ؿبلوؿ نسلر لبلمونيا وفقا للطريقة رقم ل(4500NH3-C) والفسفور وفقا ،
  BWB-XP)، أما الصوديـو والبوتاسيـو فقد قدرا باستخداـ جهاز مطياؼ اللهب من نوع )(4500P-C)للطريقة اللونية رقم 
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Flame photometer  وذلك حسب الطرؽ رقم(3500Na+-D) و(3500K+-D) َبتيب، كما قدرت العناصر الثقيلة على ال
. Atomic Absorption Spectrophotometer (VARIAN)باستخداـ جهاز قياس طيف االمتصاص الذري من نوع 

باستخداـ اطباؽ بَبي جاىزة من انتاج شركة  فقد ًب حساهبا باستخداـ طريقة العد اؼبباشروبكتّبيا القولوف اما البكتّبيا الكلية 
NISSUI PHARM  من نوعTC, Total count    وEC, Ecol & Coliform لكل منهما على التوارل. 

 عملية المحاكاة الحاسوبية: 4. 2

ُب ىذه اػبزانات مع استمرار ضخ مياه اجملاري البلدية ًب اجراء ؿباكاة  للوصوؿ اذل الطريقة االمثل للتخلص من اؼبياه اؼبوجودة
 Canarinaوىو من انتاج شركة  DESCAR V:3.2داـ برنامج حاسوبية لعملية ضح مياه اجملاري باستخ

Environmental Software  وًب التطبيق ُب الربنامج باستخداـ بيانات حقيقية عن حاؿ الطقس والبحر ًب  2004سنة
مج بعدة اغبصوؿ عليها من ؿبطة ارصاد اػبمس، باالضافة اذل معدؿ ضخ اؼبياه وقطر انبوب التصريف ومكانو، واستخدـ الربنا

سيناريوىات ـبتلفة عرب افَباض امكانية تغيّب معدالت الضخ وكميات اؼبياه الٍب يتم ضخها من اػبزاف نسبة اذل مياه اجملاري 
مَب حبيث تصل اذل اؼبياه عمقها اكرب  500اؼبتولدة من اؼبدينة، او مد انبوب التصريف اذل مسافة اكرب داخل مياه البحر ؼبسافة 

تساعد التيارات اؼبائية على تشتيت اؼبياه اؼبلوثة، واستخدمت ُب العملية خرائط االقمار الصناعية من مَب حبيث  50من 
Google Earth   نقطة على مسافات متباعدة عن اؼبصدر وُب اذباىات ـبتلفة كما ىو موضح ُب اعبدوؿ  13مع وضع

 (.1فقا للسيناريوىات اؼبختلفة للتخلص من اؼبياه  )شكل ( باإلضافة اذل نقطة اؼبصب ليتم حساب الَباكيز عند كل منها و  1) 

 

 ( : النقاط الٍب ًب حساب تراكيز اؼبلوثات عندىا1جدوؿ )

 الموقع
 اتجاه الموقع
 من المصب

 المسافة من المصب
 )متر(

 شرق شمال

 12 5211 058416105 048615261˚ (C1) االول

 62 0111 058416105 048610160˚ (C2) الثانً

 21 0011 058416105 048612024˚ (C3) لثالثا

 01 511 058416105 048666141˚ (C4) الرابع

 052 0041 058416105 048621041˚ (C5) الخامس

 512 0611 058416105 048641200˚ (C6) السادس

 512 5061 058416105 048641156˚ (C7) السابع

 12 5411 058411114 048615261˚ (C8) الثامن

 11 0661 058411114 048610160˚ (C9) التاسع

 12 151 058411114 048612024˚ (C10) العاشر

 42 141 058411114 048666141˚ (C11) الحادي عشر

 002 5411 058410126 048615261˚ (C12) الثانً عشر

 012 0111 058410126 048610160˚ (C13)الثالث عشر

 048664060 058412611 الحالً المصبموقع 

 



 

الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                               

المؤتمر الثانً لعلوم البٌئة ، زلٌتن،  لٌبٌا            

 5151دٌسمبر  51-51

_________________________________________________________________________________________ 

590   |  

 

 
 ( خريطة لمنطقة الدراسة وعليها المواقع التي تم حساب تراكيز الملوثات عندىا1شكل )

 

 النتائج والمناقشة:  -3
 خصائص مياه الخزان 1. 3

بينة اؼبة ؼبياه اجملاري الغّب معاعبة ُب خزاف التجميع حملطة ؾباري زليًب يػبواص الكيميائية واؼبيكروبيولوجايظهر من ربليل 
، بينما االيصالية الكهربائية ؼبياه اجملاري كانت 0.17± 8.49(. قيمة األس اؽبيدروجيِب عالية حيت بلغت  2رقم  ) ُب جدوؿ
3.65  ±0.01 mScm-1   مليجراـ/لَب. ىذا  22.2±  2333ُب حْب كاف تركيز اؼبواد الصلبة الذائبة الكلية عارل وبلغ

ه اعبوفية كمصدر رئيسي ؼبياه الشرب وىي ذات نوعية سيئة باإلضافة اذل تركز االرتفاع ُب ىذه القيم يرجع ارل استخداـ اؼبيا
االمبلح ُب مياه اػبزاف بسبب التبخر من سطح اػبزاف. ؿبتوي مياه اجملاري الغّب معاعبة من الصوديـو والكالسيـو واؼباغنيسيـو 

 23±  202.5ؼبنزلية، حيت بلغ تركيز الكالسيـو والبوتاسيـو انعكاس حملتواىا ُب اؼبياه اؼبستخدمة ُب الشرب واالعماؿ ا
 12.3± 526.6مليجراـ/لَب، ُب حْب كاف تركيز الصوديـو  16.2±  119.4مليجراـ/لَب، بينما تركيز اؼباغنيسيـو كاف 

ُب مياه مليجراـ/لَب. ايوف الكلوريد اىم االنيونات اؼبتواجدة  9.6± 175.5مليجراـ/لَب، اما تركيز البوتاسيـو اقلهم وكاف 
مليجراـ/لَب وىذا يرجع الرتفاع تركيزه ُب مياه اؼبستخدمة ُب الشرب واالعماؿ  67± 508.5الصرؼ الصحي حيت بلغ تركيزه 

اؼبنزلية باإلضافة تأثّب التبخّب من اػبزاف على تراكم ايوف الكلوريد. ؿبتوى اؼبياه من الكربونات والبيكربونات يعكس تأثّب استخداـ 
، فلقد بالغ الَبكيز اؼبنظفات الصن مليجراـ/لَب ُب صورة  70.6 ± 106.9و 60± 326.3اعية واغباوية على كربونات الصوديـو
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مليجراـ/لَب. احتوت مياه الصرؼ  18±  171كربونات الكالسيـو على التوارل. تركيز الكربيات بلغ ُب مياه اجملاري الغّب معاعبة 
 0.003±0.06و 0.04± 0.31نيكل بَباكيز منخفضة، حيت كانت الصحي الغّب معاعبة علي الرصاص والزنك و ال

علي التوارل، بينما كاف تركيز الكادميـو والكرـو والنحاس ربت حدود الكشف. االلبفاض ُب تراكيز بعض  0.03±0.03و
بكة الصرؼ ذلك لتأكل أنابيب مياه الشرب ُب اؼبنازؿ وتأكل أنابيب ش اؼبعادف الثقيلة وعدـ وجود معادف اخري قد يرجع

 الصحي.
العدد الكلي للبكَبيا ُب مياه اجملاري الغّب معاعبة وباإلضافة اذل عدد بكَبيا ؾبموعة القولوف وبكتّبيا االيشّبشيا كوالي 

مل بينما بلغت اعداد بكَبيا ؾبموعة القولوف  100خلية/ 104× 6.6±105× 4.13عارل، حيت بلغ العدد الكلي للبكَبيا 
مل علي التوارل. ىذا  100خلية/  103× 9.4±104× 3.72و  104× 5.3±104× 9.51ا كوالي وبكتّبيا االيشّبشي

مليجراـ/لَب(  50± 450يرجع ارل اف اؼبياه اجملاري الغّب معاعبة بيئة مناسبة لوجودىا الرتفاع من االكسجْب اغبيوي اؼبطلوب )
مليجراـ/لَب وتركيز االمونيـو  10.4± 150.6كيز النثرات بلغ تر  ثلنثرات واالمونيـو والفوسفات، حيولوجود ؿبتوى عارل من ا

مليجراـ/لَب، تركيز الفوسفات ُب اجملاري منخفض  0.6±  5.6مليجراـ/لَب بينما الفوسفات وصل تركيزه اذل 3.8± 45بلغ 
ـو الذى يؤدي اذل ترسيب نيسيمن الكالسيـو واؼباغ  ؼبياه اجملاري وارتفاع ؿبتواىاوىذا قد يرجع ارل ارتفاع قيمة االس اؽبيدروجيِب

. تراكيز اؼبلوثات ُب ىذه اؼبياه تتجاوز الَباكيز اؼبوصي هبا ُب العديد من  الفوسفات ُب صورة فوسفات الكالسيـو او اؼباغنيسيـو
 فعاال.الدوؿ ولتقييم اخطارىا وربديد اؼبعدؿ االمن لصرؼ مياه الصرؼ الصحي من للخزانات فأف احملاكاة اغباسوبية تلعب دورا 

اظهر التحليل االحصائي لنتائج االختبارات اؼبختلفة على عينات مياه اػبزاف اف مياه اػبزاف متجانسة اذل حد كبّب 
عبميع نتائج االختبارات للعينات السطحية والعميقة  (P>0.05)% 95حيث دل نتحصل على فروؽ معنوية حٌب معدؿ ثقة 

كن اف يرجع بشكل اساسي اذل قلة عمق اػبزاف وعمليات اػبلط اؼبستمرة نتيجة وكذلك للجهات اؼبختلفة من اػبزاف، وىذا يب
 عوامل اؼبناخ والضخ اؼبستمر لكميات متجددة من اؼبياه.

 الخواص الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي: (2)جدول 
االنحراف ± التركٌز  )المتوسط 

 المعٌاري(
 الخاصٌة الوحدات

 (pHهٌدروجٌنً  )االس ال - ±1801 1841

5000  ±5585 mg/l ( المواد الصلبة الذائبة الكلٌةTDS) 

0862  ±1810 mScm-1 ( االٌصالٌة الكهربائٌةEC) 

421 ±21 mg/l (  االكسجٌن الحًٌ المطلوبBOD) 

51582  ±50 mg/l الكالسٌوم 

00184  ±0685 mg/l الماغنٌسٌوم 

25686 ±0580 mg/l الصودٌوم 

01282 ±186 mg/l البوتاسٌوم 

01681 ± 70.6 mg/l as CaCO3 البٌكربونات 
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05680 ±61 mg/l as CaCO3 الكربونات 

010  ±01 mg/l الكبرٌتات 

21182 ±61 mg/l الكلورٌد 

286  ±186 mg/l الفوسفات 

42 ±081 mg/l as NH4 االمونٌوم 

02186 ±0184 mg/l as NO3 النترات 

1800 ±1814 mg/l الرصاص 

10.4 ±18110 mg/l النٌكل 

1810±1810 mg/l الزنك 

Under detection limit mg/l الكادمٌوم 

Under detection limit mg/l الكروم 

Under detection limit mg/l النحاس 

4800 ×01 5±686 ×01 4 cell/ 100 ml العدد الكلً للبكترٌا 

9.51 ×01 4±280 ×01 4 cell/ 100 ml جموعة القولونعدد بكترٌا م 

3.72 ×01 4±184 ×01 0 cell/ 100 ml عدد بكتٌرٌا االٌشٌرٌشٌا كوالي 
 

 سيناريوىات التخلص من المياه 2. 3

احملاكاة اغباسوبية لَبكيز اؼبلوثات ُب مياه البحر تعتمد على العديد من اؼبتغّبات انبها معدؿ ضخ مياه اجملػاري ُب البحػر 
د عػػن اػبػػط السػػاحل وتركيػػز اؼبلوثػػات ُب ميػػاه اجملػػاري وسػػرعة التيػػار، أمػػا االمػػاكن الػػٍب تَبكػػز فيهػػا وعمػػق اؼبيػػاه عنػػد اؼبصػػب والبعػػ

اؼبلوثػػػات يعتمػػػد علػػػي علػػػى اذبػػػاه حركػػػة تيػػػار ُب ميػػػاه البحػػػر.  اؼبتغػػػّبات الػػػٍب اسػػػتخدمت لتقػػػدير تراكيػػػز اؼبلوثػػػات بواسػػػطة برنػػػامج 
ثة سػناريوىات ُب عمليػة احملاكػاة، زبتلػف السػيناريوىات ُب معػدؿ (.  استخدمت ثبل3مبينة ُب جدوؿ رقم ) Descarاغباسويب 

ضػػخ ميػػاه اجملػػاري ُب البحػػر، ُب السػػيناريو االوؿ، اسػػتخدـ معػػدؿ الضػػخ ميػػاه اجملػػاري ُب البحػػر اعتمػػادا علػػى معلومػػات اؼبتحصػػل 
مػػَب مكعػػب مػػن اؼبيػػاه  8390فػػأف ( وهبػػذا اؼبعػػدؿ مػػَب مكعػػب/ تانيػػة 0.0971عليهػػا مػػن الشػػركة اؼبنفػػذة لعمليػػة انشػػاء احملطػػة ) 

اجملاري سوؼ تطرح ُب ميػاه البحػر. باسػتخداـ ىػذه الكميػة اؼبطروحػة فػإف الشػركة ال تسػتطيع افػراغ اػبػزاف بػل اف مسػتوى التخػزين 
مػػَب  15000مػػَب مكعػػب/ يػػـو وذلػػك يرجػػع اذل اف كميػػة ميػػاه اجملػػاري اؼبولػػدة يوميػػا ُب مدينػػة زليػػًب  6610يػػزداد يوميػػا دبقػػدار 

كعػػب ، ؽبػػذا السػػبب اسػػتخدـ سػػيناريواف اخػػراف )الثػػاين والثالػػث( يػػتم فيهمػػا طػػرح ميػػاه اجملػػاري اؼبولػػدة ُب اؼبدينػػة باإلضػػافة يػػتم م
مػػَب  17250مػػَب مكعػػب و  23390سػػحب ميػػاه مػػن خزنػػات التخػػزين، حيػػت بلغػػت كميػػة اؼبيػػاه اجملػػاري اؼبطروحػػة ُب البحػػر 

مَب والثاين  1موقعْب ـبتلفْب ؼبصب مياه اجملاري االوؿ عند خط الساحل وعمق اؼبياه  مكعب عارل التوارل.  ُب كل سيناريو اختّب
 مَب. 50مَب من خط الساحل وعمق اؼبياه  500علي بعد 
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 DESCARاؼبتغّبات اؼبستخدمة لتقدير تراكيز اؼبلوثات بواسطة برنامج اغباسويب : (3جدوؿ )
 الثالث السٌنارٌو السٌنارٌو الثانً السٌنارٌو االول 

 5666. معدل تولٌد المٌاه المجاري بالمدٌنة ٌومٌا

 5666.. (3حجم المٌاه فً الخزان )متر

 56... 3366. 4366 / ٌوم(3حجم المٌاه المجاري المصروفة فً البحر )متر

 .65 ..65 .6566 / تانٌة(3معدل ضخ مٌاه المجاري فً البحر )متر

 - 56.. - 4366 + 55.6 (*3ن الخزان )مترمعدل السحب او االضافة مٌاه المجاري م

 66. .. ال ٌوجد المدة الزمنٌة إلفراغ الخزان )ٌوم(

 متر 56متر  و  . عمق المٌاه

 متر 566متر و  656 المسافة من خط الساحل

 5655. تركٌز النثرات  )ملٌجرام/ لتر(

 8556 تركٌز االمونٌوم )ملٌجرام/ لتر(

 85656 طلوب )ملٌجرام/ لتر(تركٌز االكسجٌن الحٌوي الم

 اؼبخزنة ُب اػبزاف*االشارة اؼبوجبة تدؿ علي الزيادة ُب كمية مياه اجملاري اؼبخزنة ُب اػبزاف، االشارة السالبة تدؿ علي البفاض ُب كمية مياه اجملاري 

لعمليػة صػرؼ ميػاه اجملػاري تركيز االمونيا والنثرات واالكسجْب اغبيوي اؼبطلوب ُب مواقع ـبتلفة ُب مياه البحر كمحصلة 
تركيػػز اؼبلوثػػات ُب ميػػاه البحػػر النػػاتج عػػن طػػرح ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي يتغػػّب بتغػػّب اؼبوقػػع  (.4الغػػّب معاعبػػة مبينػػة ُب جػػدوؿ رقػػم )

 تقع ُب اعبغراُب للنقطة، فالنقاط الٍب تقع ُب االذباه اعبنوب الشرقي والشماؿ الغريب تكوف تراكيز اؼبلوثات هبا اعلى من النقاط الٍب
الشػػماؿ والشػػماؿ الشػػرقي. وىػػذا يعكػػس اذبػػاه تيػػارات اؼبيػػاه السػػػائدة الػػٍب تكػػوف مػػن اذبػػاه الشػػماؿ الشػػرقي والػػٍب تشػػكل اغلػػػب 
التيارات وجزء يسّب يكػوف مػن الشػماؿ الغػريب. بعػد النقطػة عػن اؼبصػب يلعػب دورا ثانويػا باؼبقارنػة مػع اؼبوقػع اعبغػراُب، وَب العمػـو 

 عن اؼبصب يقلل من تركيز اؼبلوثات.زيادة بعد النقطة 

ُب صبيع السيناريوىات، تركيز ىذه اؼبلوثات يكوف مرتفع عند طرح مياه اجملاري الغّب معاعبة على خط الساحل بينما 
يز مَب من الساحل تكوف ؿبصلتو تراكيز اقل من اؼبلوثات ُب مياه البحر. فمثبل ُب السيناريو الثاين، ترك 500طرح اؼبياه على بعد 

مليجراـ  36.0االكسجْب اغبيوي اؼبطلوب ُب النقاط اػبامسة والسادسة والعاشرة عند طرح مياه اجملاري علي خط الساحل كاف 
مليجراـ / لَب علي التوارل بينما تركيز االكسجْب اغبيوي اؼبطلوب ُب النقاط اػبامسة  56.9مليجراـ / لَب و 59.1/ لَب و

مليجراـ / لَب 27.6مليجراـ / لَب و 13.8مَب من خط الساحل كاف  500ه اجملاري علي بعد والسادسة والعاشرة عند طرح ميا
مَب وىذا يؤدى 50مَب اذل  1مليجراـ / لَب علي التوارل. ىذا االلبفاض ُب الَبكيز يرجع اذل تغّب ُب عمق مياه البحر من  6.3و

اؼبياه فبا يلل من الَبكز. نقطة اغبادية عشر ىي النقطة الوحيدة الٍب  اذل زيادة خلط اؼبياه وزيادة انتشار اؼبلوثات ُب حجم اكرب من
مليجراـ / لَب عندما عند طرح مياه  56.0مليجراـ / لَب عند طرح مياه اجملاري عند خط الساحل اذل  1.7ارتفع فيها الَبكيز من 

اؼبسافة االفقية بْب موقع النقطة وموقع مَب من خط الساحل. ىذا يرجع اذل عاملْب اساسْب نبا البفاض  500اجملاري عند 
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مَب  500عند طرح مياه اجملاري علي بعد  275˚بالنسبة للمصب ُب اغبالة االوذل اذل  45˚اؼبصب  وتغّب موقعها اعبغراُب من 
 من الساحل  وىذا هبعل النقطة ُب طريف التيار البحري القادـ من الشرؽ فبا ينقل اؼبلوثات اليها.

 
 تاالستنتاجا. 4

اغبياه الطبيعية ُب مياه البحر  مع ـباطر شديدة على معاعبة ُب مياه البحر يَبافق طرح مياه الصرؼ الصحي الغّب
من ىذه  لوباستخداـ عملية احملاكاة يبكن توقع تراكيز اؼبلوثات واماكن تركزىا وبالتارل يبكن توقع اؼبخاطر وبالتارل يبكن التقلي

الصحي الغّب معاعبة ؼبدينة زليًب على تراكيز بعض اؼبلوثات واماكن تركز ىذه اؼبلوثات سبت  اؼبخاطر. تأثّب طرح مياه الصرؼ
بثبلثة سيناريوىات. السيناريو االوؿ لعملية احملاكاة اظهرت اف  اؼبياه اؼبخزنة ُب   Descarالربنامج اغباسويب   ـؿباكاة باستخدا

مياه اجملاري اؼبخزنة ُب االحواض، بينما ُب السيناريواف االخراف فأف كمية  اػبزاف تزاد وىذا ال يتوافق مع الغرض من التخلص من
اؼبياه اؼبخزنة ُب اػبزاف تقل . تراكيز اؼبلوثات ُب مياه البحر تعتمد على موقع طرح اؼبخلفات حيت يقل الَبكيز كلما طرحت مياه 

جنوب شرؽ ومشاؿ الغرب اؼبصب وذلك لتأثرىا حبركة التيار اجملاري بعيدا عن الساحل، كما اف تركيز اؼبلوثات يرتفع ُب اؼبواقع 
البحري. من خبلؿ احملاكاة نستنتج اف السيناريو الثالث ىو االنسب لعملية افراغ خزانات ذبميع مياه اجملاري الغّب معاعبة حيت 

 يؤدي ارل افراغ خزاف وتكوف تراكيز اؼبلوثات ُب مياه البحر اقل 
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 لمياه األبار المحيطة بمحطة معلجة الصرف الصحي الهضبة ــ طرابلسدراسة مدى التلوث الكيميائي والحيوي 

 3عبد الحكيم مسعود المدني ،   2ابراىيم سالم شعبان ،  1أمين عيسى أحمد موسى

 

 Amn_Issa@ymail.com. قسم علـو وىندسة البيئة، شعبة علـو البيئة، األكاديبية الليبية 1
 قسم علـو وىندسة البيئة، شعبة علـو البيئة، األكاديبية الليبية 2

 قسم الَببة واؼبياه، كلية الزراعة جامعة طرابلس 3
 

 الملخص
( عينة من مياه األبار اؼبستخدمة للشرب باؼبنطقة احمليطة دبحطة 45ًب ُب ىذه الدراسة إجراء التحاليل الكيميائية واغبيوية لعدد )

لصرؼ الصحي باؽبضبة ػ طرابلس وذلك من أجل معرفة مدى التلوث الكيميائي واغبيوي،  وإحتمالية أف يكوف ىذا معاعبة مياه ا
التلوث ُب حاؿ وجوده ناتج من تسرب مياه الصرؼ الصحي دبحطة اؼبعاعبة إذل أبار مياه الشرب باؼبنطقة احمليطة باحملطة،  وقد 

إذل  430mحملطة بأبعاد وإذباىات ـبتلفة، حيث تراوحت األبعاد ما بْب )أخذت مياه ىذه العينات على شكل دوائر حوؿ ا
1772m( وبأعماؽ تراوحت ما بْب )30m  80إذلm وأجريت عليها ؾبموعة من التحاليل الكيميائية واغبيوية ومنها قياس  )

ومتطلبات األكسجْب اغبيوي والعدد درجة التفاعل  ودرجة التوصيل الكهريب وتركيزات أيونات األمبلح الصلبة الكلية الذائبة  
 الكلي للبكتّبيا و بكتّبيا القولوف.

لسنة  (WHO)( ومنظمة الصحة العاؼبية 1992( لسنة )82وٍب مناقشة النتائج ومقارنتها باؼبواصفات القياسية الليبية رقم )
اإلرتباط "لبّبسوف" ُب إجادعبلقة تربط أخدين ُب األعتبار عوامل اؼبسافة والعمق  واإلذباه، كذلك إستخدمنا مصفوفة  (1989)

 بْب نتائج رباليل العينات والعوامل اؼبذكورة  وترصبة ىذه النتائج ُب أشكاؿ ورسـو كنتورية.

وًب التوصل من خبلؿ نتائج الدراسة إذل أف معظم األبار الٍب مشلتها الدراسة ملوثة وغّب صاغبة للشرب وفقاً لبعض اؼبعايّب الواردة 
فات وأختلفت أسباب تلوث اؼبياه من بئر ألخر من ناحية التلوث الكيميائي أما فيما ىبص التلوث البيولوجي فإف معظم ُب اؼبواص

 األبار ملوثة ببكتّبيا القولوف بإستثناء بعض األبار االٍب خلت من التلوث البيولوجي.

 ف، اؼباء اغبر، التحاليل اغبيوية، األيونات الذائبة.التلوث الكيميائي، مياه الصرؼ الصحي، بكتّبيا القولو  داللية:الكلمات ال
 
 المقدمة. 1

لقد أصبحت مشكلة نقص اؼبوارد اؼبائية وفساد خصائصها أمر يغض مضجع البشرية ُب عادل اليـو حيث أصبح فيو اؼباء الصاحل 
 ُبم التنبؤ بنجاح اػبطط التنموية للشرب يوصف بالذىب الشفاؼ فمنو تضمن اجملتمعات البشرية أمنها وأستقرارىا وعن طريقو يث

ف ليبيا زبلو من األهنار وتعتمد إعتمادًا أساسيا على موارد اؼبياه اعبوفية كمورد تقليدي  من موارد اؼبياه إبلد، وحيث  أي
لفرد (. ُب الوقت الدي بلػغ فيو نصيب ا2006% من إحتياجاهتا )السيد 96إلستخدامها ُب األغراض اؼبختلفة وىي شبتل نسبة  

mailto:.Amn_Issa@ymail.com
mailto:.Amn_Issa@ymail.com
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( m³1.3) وصلت اذل أف  ُب التناقػص اذل  الكمية ـ( أخػذت ىػذه 1971سنوياً عاـ )( m3.7ُب لػيبيػا من ىذه اؼبياه كبو )
ألوؿ للبيئة كاف من الضروري اغبفاظ على ىذا اؼبورد اؼبهم وضبايتو من أنواع اؼبلوثات اؼبختلفة )التقريرالوطِب ا  ،(2000سنوياً عاـ )

  ـ(.2002
ولفَبه طويلة من الزمن كاف الناس يعتقدوف أف اؼبياه اعبوفية ؿبمية طبيعاً من التلوث نظراً لوجودىا  داخل طبقات الَببو والصخور 

لتلوث لكن تطور األنشطو البشريو اؼبختلفة  والتوسع العمراين اؼبتزايد أفضيا إذل اغباؽ ا الٍب تعمل  كمرشحات ؽبذه  اؼبلوثات،
 (. 2000باؼبياه اعبوفية  )بلبع 

والتلوث  يصل إذل اػبزاف اعبوُب عن طريق عملية التغذية اؼبائية  سواء كانت من مصادر طبيعية  أو صناعية وُب ىذا النطاؽ تعترب 
د السائد أف التلوث وقديبًا كاف األعتقا  ملوثات الصرؼ الصحي ؽبا اإلحتمالية األعلى ُب تلوث اؼبياه اعبوفية وتغّب خصائصها،

ربت سطح األرض يظل مكانو وال يتحرؾ ولكن ىذا األعتقاد تبث خطأه ألف التلوث الذي وبدث ُب اؼباء اعبوُب نتيجة تسرب 
بعض اؼبواد غّب اؼبرغوب فيها يبكن أف ينتشر بعيداً عن موقع التلوث األصلي ويزيد خطورة تلوث اؼباء اعبوُب صعوبة تنظيفة إف دل 

يبلً، وحظيت نظم ذبميع ومعاعبة مياه الصرؼ الصحي بأىتماـ خاص خبلؿ فَبة السبعينات والثمانينات وأرتكزت يكن مستح
ُب على ضباية الصحة العامة والبيئة،  واؼبوارد الطبيعية وتوفّب مورد مائي إضاُب للموازنو اؼبائية ُب ليبيا،  ولكن إنباؿ ىذه اؼبرافق 

صحية على األنساف ال ىاتلوث اؼبياه اعبوفية أضرار لو  من اؼبصادر الرئيسة لتلوث اؼبياه اعبوفية، السنوات األخّبة أدى ارل جعلها
فإف اغباجو ماسة لدراسة ىذه اؼبشكلة  وربديد    وبيئتو احمليطة ُب حالة إستخداـ ىذه اؼبياه للشرب أولري احملاصيل الزراعية،

ومن خبلؿ ىذا البحث ٍب التطرؽ إذل   ـ(.2002التقرير الوطِب األوؿ للبيئة ) األماكن الٍب تعاين من تلوث ُب مياىها اعبوفية
دراسة مدى التلوث الكيميائي واغبيوي ؼبياه األباراحمليطة دبحطة معاعبة مياه الصرؼ الصحي اؽبضبة  بطرابلس والٍب قد يكوف ؽبا  

 ىده الدراسة اذلدؼ ، وهتاألثر ُب تلوث تلك األبار، وسيتم ذلك وفق مراحل وخطوات ؿبدده
قياس مدى التلوث الكيميائي واغبيوي ؼبياه األبار احمليطو دبحطة معاعبة  مياه الصرؼ الصحي اؽبضبة اػبضراء بطرابلس.    -1
تأثّب اؼبسافة بْب مصدر التلوث ونقاط  -3دراسة العبلقة بْب مصدر التلوث وعمق أبار اؼبياه  احمليطة دبحطة اؼبعاعبة.   -2

 .)أبار اؼبياه(  الدراسة 
 
 د وطرق البحثو الم.  2
 ؼبعاعبة مياه الصرؼ الصحي ( دبشروع اؽبضبة جنوب مدينة  تقع منطقة الدراسة )ؿبطة اؽبضبة اػبضراء  : موقع الدراسة. 1ـ2 

 (1) كماىو مبْب ُب الشكل  تتواجد نقاط الدراسة َب اؼبنطقة احمليطة باحملطة. طرابلس فيما
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 الشمبل                      

 
         

 ( مواقع وإتجاىات األبار في دوائر حول  مصدر التلوث المتوقع1شكل رقم )
 

 تجميع العينات:. 2.2
ًب تتبع التلوث اؼبتوقع والذي قد ينتج من تسرب مياه الصرؼ الصحي اؼبوجودة ُب احملطة والٍب ىي على ىيئة حبّبات تتجمع فيها 

ي قبل عملية اؼبعاعبة وإحتمالية تسرهبا ألبار اؼبياه اعبوفية ُب اؼبنطقة احمليطة باحملطة وإمكانية تسببها ُب مياه الصرؼ الصح
 أضرارعلى صحة اإلنساف ُب حاؿ إستخداـ مياه ىذه األبار ألغراض الشرب أو ألغراض أخرى.

( بئر )نقطة 45الشرب وٍب أخد عينات من مياه )مشلت الدراسة عدد من أبار اؼبياه اعبوفية والٍب تستخدـ ُب العادة ألغراض 

 الجىىة

الشرق

     
 

 الغرة



 

الجامعة األسمرٌة اإلسالمٌة                               

المؤتمر الثانً لعلوم البٌئة ، زلٌتن،  لٌبٌا            

 5151دٌسمبر  51-51

  

601   |  

 

دراسة( وأستمرت فَبة أخد العينات من ىذه األبار ستة أشهر أي دبعدؿ شبانية عينات ُب الشهر ويرجع ذلك إذل عدـ إمكانية 
فيو ىذه العينات  أخد أكثر من عينتاف ُب األسبوع حٌب نتمكن من إجراء التحاليل اغبيوية ؽبذه العينات ُب نفس اليـو الذي تأخد

وذلك من أجل اغبصوؿ على نتائج دقيقة،  أما التحاليل الكيميائية فقد ٍب إجرائها بعد اإلنتهاء من أخد صبيع العينات اؼبستهدفة 
 ( للتحاليل الكيميائية. 1L( للتحاليل اغبيوية وحجم )200mlُب ىذه الدراسة،  وكاف حجم العينة لكل بئر )

ار على أبعاد وأعماؽ متفاوتو من مصدر التلوث وًب الَبكيز على األبار الٍب تقع مشاؿ ومشاؿ شرؽ ؿبطة ًب أخد عينات مياه األب
اؼبعاعبو حيث أثبتت الدراسات أف مسارات اؼبياه اعبوفية تتحرؾ ُب أذباه الشماؿ الشرقي وىذا هبعل إحتمالية تلوث ىده 

 (.3882)سحر األبارأكرب من غّبىا 
بار من ؾبموعة نقاط إخدت على أبعاد وأعماؽ ـبتلفة وأستخدـ ُب ربديد ىذه اؼبواقع جهاز ربديد اؼبواقع ًب أخدعينات مياه األ

GPS)(. 1) (. كما مبْب بالشك 
 التحـاليل المعملية: .3

 التحاليل الكيميائية: 1.3.
وًب الَبكزعلى أنواع  (C.A-Black-1965)أجريت االتحاليل الكيميائية للعينات اؼبستهدفة وفق الطرؽ اؼبعملية اؼبعتمدة 

 التحاليل الٍب تساعد ُب الوصوؿ اذل أسباب تلوث العينات من عدمو.
-a درجة التفاعل  (pH):  

  pH Meter  (W.T.W)  L. F. Digi  550 ٍب قياس درجة التفاعل مباشرة بواسطة جهاز 
- b ( التوصيل الكهربيEC )Electrical Conductivity  

    Electrical Conductivity Meter الكهريب بأستخداـ جهاز التوصيل الكهريب ًب قياس التوصيل
  - c األمالح الصلبة الذائبة الكلية:  (Total Dissolved Solids  (TDS    ًٍب تقديرىا حسابيا. 

- d:)تقدير تركيز األيونات الذائبة )الكتيونات 
                                         تخداـ جهاز التحليل باللهبٍب تقديرنبا بأس (+K)والبوتاسيوم (+Na)الصوديوم  -1

 Flam Photometer  Jenway -pfp 7 
 (Mg)و الماغنيسيوم  (Ca)الكالسيوم  - 2

 (EDTA)ٍب تقدير الكالسيـو واؼباغنيسيـو عن طريق اؼبعايرة بواسطة ؿبلوؿ 
- e :)تقدير تركيز األيونات الذائبة )األنيونات 
  ( ⁻cl   ) كلوريداتال 1-

ودليل كرومات     (0.05)معلومة العيارية    AgNo3ًب تقدير الكلوريد بطريقة معايرة )موىر ( بواسطة ؿبلوؿ نَبات الفضة
  %5البوتاسيـو 

 HCO3    ( والبيكربونات  (CO3الكربونات 2-

 (  وأستخداـ دليل N0.005ف معلـو العيارية )ًب تقديرالكربونات والبيكربونات بواسطة اؼبعايرة مع ضبض الكربيتيك اؼبخف
 الفينوؿ فتالْب واؼبثيل الربتقارل.
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 )  SO4   (الكبريتات 3-
    0.01N EDTA ٍب ترسيب الكربيتات الذائبة عن ىيئة كربيتات باريـو ٍب خلب الباريـو الزائد اؼبركز ٍب اؼبعايرة بواسطة  
(C . A -Black – 1965  ) 
NO3)         النترات -4

 +ًب تقدير النَبات بأستخداـ جهاز اؼبطياؼ الضوئي(-
 .التحاليل الميكروبيولوجية: 3-2
 وقد أتبع ُب إجراء التحاليل البيولوجية طريقة التحليل األتية: 

a- Total Bacterial Count 37c
0
 ( most probale numbr)(mpn) (100ml /    ً يسح)  

b- Total Coliform 37
0
  

c- Thermotolerant Coliform 44
o
  C         B.G.Broth   2% 

( Indol Tset)و  سحخدو  نهكشف ىن بكحا  ب   E . Coli 

 
 النتائج والمناقشة. 4

ًب أخذ نتائج صبيع التحاليل الكيميائية والبيولوجية الٍب أجريت ُب ىذه الدراسة واػباصة دبياه األبار )نقاط الدراسة( واؼبوضحة ُب 
ناقشة  النتائج الٍب ربصلنا عليها بعدة طرؽ ومنها تأثّبعامل اؼبسافة وعامل العمق واألذباه على تركيز ( وقمنا دب1اعبدوؿ رقم )

األيونات اؼبوجودة ُب مياه ىذه األبار وأستخدمنا مصفوفة األرتباط "لبّبسوف" ُب إهباد بعض العبلقات الٍب تربط بْب العوامل 
 مياه ىذه األبار كذلك ٍب إستخذاـ رسـو كنتورية  من أجل توضيح تلك العبلقات السالفة الدكر وتراكيز األيونات اؼبوجوده ُب
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 يوضح النتائج الكيميائية واغبيوية.1لجدول ا

العدد الكلً 
 للبكتٌرٌا

100ml/مستعمرة 

Cl 
mg/l 

 
HCO3  
mg/l 

SO4 

mg/l 
TDS E.C pH 

ر
ح
 ال

اء
لم

ا
 

m
ق 

عم
ال

 
m

فة 
سا

لم
ا

 

m
 

 البئر

20 1889 148 259 3891 6.08 15. 11.3 35 609 0 

2 724 147 207 1715 2.68 7.6 16.9 40 925 5 

11 298 417 33 997 1.56 7.4 6.3 30 1022 0 

18 582 391 74 1575 2.46 7.2 10.7 35 600 4 

9 575 386 69 1552 2.43 7.2 10.7 30 625 2 

14 760 161 131 1705 2.66 7.6 7.9 35 835 6 

17 312 181 212 1012 1.58 7.7 14.8 32 1045 1 

21 433 145 136 1134 1.77 7.4 6.8 30 995 1 

24 504 190 242 1431 2.24 7.8 12.7 35 1080 1 

28 369 36 93 997 1.56 7.7 17.3 40 947 01 

11 433 168 79 1050 1.64 7.8 15.7 35 705 00 

2 227 224 44 708 1.11 7.5 16.8 35 665 05 

28 479 157 156 1254 1.96 7.5 12.7 40 638 00 

1.8 305 180 211 1004 1.57 7.8 9.3 35 1203 04 

20 156 135 81 525 0.82 7.7 10 38 879 02 

8.2 444 106 123 1096 1.71 7.6 19.8 40 1004 06 

2 604 336 202 1697 2.65 7.3 39.8 80 1209 01 

1.8 22 135 89 677 1.06 1.7 9.5 40 1700 01 

11 291 180 260 1056 1.65 7.7 13 38 1362 01 

28 330 222 277 1197 1.87 7.4 17.7 35 1525 51 

2 728 159 133 1645 2.56 7.4 14.8 35 1530 50 

17 284 173 257 1030 1.61 7.5 17.8 45 1448 55 

28 277 157 272 1024 1.60 7.4 17.7 30 1333 50 

1.8 241 114 282 928 1.45 8.1 19.8 30 1365 54 

7.8 373 87 87 979 1.53 7.4 17.7 30 1421 52 

14 408 261 261 1318 2.06 7.3 18.1 30 1150 56 

28 763 146 146 1971 3.08 7.3 7.7 30 1087 51 

1.8 728 157 157 1613 2.52 7.4 56.8 60 1772 51 

28 312 185 185 1165 1.82 7.7 12.3 35 644 51 

1.8 288 175 175 1056 1.65 7.8 14.8 38 1442 01 

1.8 241 168 168 883 1.38 7.5 24.8 45 1468 00 

14 178 136 136 691 1.08 7.8 28.1 50 1344 05 

14 256 191 191 922 1.44 7.5 26.8 47 1020 00 

21 248 145 145 1050 1.64 7.7 17.7 40 967 04 

7.5 234 150 150 896 1.40 7.8 18.8 38 890 02 
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 ياه الصرؼ الصحي بعد  اؼبعاعبةنتيجة التحليل الكيميائي واغبيوي لعينة م. 2 جدولال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   .*نتائج عينة مياه صرؼ صحي معاعبة )اؼبصدر ؿبطة اؽبضبة ؼبعاعبة مياه الصرؼ الصحي( 
 .اغبيوانات ( مشروع اؼبواصفة اػباص بالشروط الواجب توفرىا ُب مياه الصرؼ الصحي  اؼبعاعبة اؼبستخدمة ألغراض الري وسقي451/2010**)              

 

7.2 249 211 211 807 1.26 7.4 9.8 30 890 06 

17 305 157 157 1031 1.61 7.8 7.7 30 1214 01 

2 298 181 181 1018 1.59 7.7 7.7 30 1000 01 

17 550 279 279 1413 2.22 7.3 7.7 30 707 01 

28 320 145 145 960 1.50 7.6 7.7 30 1140 41 

3.6 373 203 203 1363 2.13 7.6 14.8 35 1515 40 

20 391 352 352 1408 2.20 7.6 15.8 35 1510 45 

24 256 112 112 807 1.26 7.8 16.9 38 650 40 

2 657 126 126 1466 2.29 7.9 10.8 30 1027 44 

7.5 738 211 211 1842 2.85 7.2 10.8 30 430 42 

 المعٌار
*مٌاه الصرف الصحً المعالجة 

 بالمحطة
**الحدود المقبولة حسب المواصفات القٌاسٌة 

 (6.6./.85اللٌبٌة رقم )

Ph 7.6 5.6 8.4ـ 

E.C 3.2 ms/cm 2.3mS/mc 

T.D.S 1449 mg/l 1000 mg/l 

HCO3 213.5 mg/l 520 mg/l 

CO3 Nil ــــ 

SO4 193 mg/l ـــ 

Ca 134.4 mg/l 800 mg/l8 

Mg 45.36 mg/l 250mg/l 

Na 206 mg/l 250 mg/l 

Cl 478.61 mg/l 140 mg/l 

K 21.8 mg/l ـــ 

NO3 46.2mg/l 45mg/l 

BOD5 8.2 mg/l منmg/l  .6 

مللتر(66.)مستعمرة /.الحد األعلى  مل66.مستعمرة/.. العدد الكلً للبكتٌرٌا  

Coliform Bacteria 800 1000 
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  ر أتجاه مواقع األبار و)المسافة( عن مصدر التلوث على تراكيز العناصر     تأثي
ًب ربديد  إذباه اؼبياه ُب منطقة الدراسة وذلك من خبلؿ قياس مستوى اؼباء اغبر ُب أبار اؼبياه الٍب مشلتها الدراسة بإستحداـ جهاز 

( ًب رسم خريطة كنتورية توضح إذباه اؼبياه ُب منطقة  1). ومن خبلؿ النتائج ُب اعبدوؿ رقم ( Tap – meter)قياس اؼبنسوب 
( أف اإلذباه السائد للتلوث  ُب ىذه اؼبنطقة كاف من جنوب ؿبطة اؼبعاعبة )بؤرة التلوث 2الدراسة حيث وضح الشكل رقم )

 .احملتمل( إذل مشاؿ ؿبطة اؼبعاعبة
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 المياه حول محطة  المعالجة  د للماء( في أبارخريطة كنتورية توضح مستوى الماء الحر و)اإلتجاه السائ2الشكل 

 
 (pH):  درجة التفاعل

(  والذي يوضح قيم درجة التفاعل ُب صبيع  األبار وجدنا 1بالرجوع إذل النتائج اؼبتحصل عليها من الدراسة ومن اعبدوؿ رقم ) 
 4للبئرين ) pH (7.2)التفاعل كانت  ( وأف أقل قيمة  لدرجة24للبئر رقم ) pH (8.1)أف أعلى قيمة لدرجة التفاعل كانت 

كحد أعلى. وبأستتناء البئر رقم   pH (8.1)كحد أدىن إذل   pH(7.2)( أما درجة التفاعل لباقي األبار فقد تراوحت مابْب 5، 
( واللذين سجبل أقل قيمة لدرجة التفاعل فإف باقي أبار 4،5( الذي سجل أعلى قيمة لدرجة التفاعل وكذلك  البئرين )24)
ؼبنطقة احمليطة دبحطة اؼبعاعبة تناقصت فيها قيم درجة التفاعل  كلما أذبهنا من الشماؿ إذل اعبنوب، وبأستخداـ معامل" بّبسوف" ا

لؤلبار  (P ≤ 0.05% )5لئلرتباط وبتقسيم منطقة الدراسة إذل مشاؿ ؿبطة اؼبعاعبة وجنوهبا وجدنا تأثّب معنوي دبستوى معنوية 
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 .باألذباه إعبنوب من مصدر التلوث(pH)ْب كل من درجة التفاعل وأذباه التلوث حبيت تقل قيم اؼبوجودة مشاؿ احملطة ب
 

 :(EC)درجة التوصيل الكهربي
 6.08كحد أدىن  ،   0.08mS/mأما بقية نتائج مياه األبار الٍب مشلتها الدراسة فأكبصرت قيم التوصيل الكهريب فيها بْب )

mS/m  ( 82عينات األبار ُب منطقة الدراسة متطابقة مع اؼبواصفات القياسية الليبية رقم ) وكانت معظم نتائج، ) كحد أعلى
( والٍب نصت على أف اغبد األقصى اؼبسموح بو 1989لسنة )  (WHO)( ومواصفات منظمة الصحة العاؼبية1992لسنة )

 ، 2 ،  44،  27،  1ل األرقاـ   )األبارالٍب ربم وىذا ربقق ُب صبيع األبار ماعداء (mS/mc 2.30)للتوصيل الكهريب ىو 
 , 2.85mS/m , 3.08mS/mوالٍب كانت قيم التوصيل الكهريب فيها على التوارل  (5، 4،   28 ،  21، 17 ،  6

6.08mS/m) 2.65mS/m,  2.66mS/m , 2.68mS/m   2.46mS/m , 2.52mS/m , 
2.56mS/m , 2.43mS/m ,) 

فإف معظم األبار الٍب سجلت قيم عالية  (3.08mS/m)توصيل كهريب قدرىا   ( والذي سجل قيمة27وبإستثناء البئر رقم )
للتوصيل الكهريب والٍب زادت عن اغبد اؼبسموح بو كانت أبار موجودة ُب منطقة مشاؿ ؿبطة اؼبعاعبة وىي األبار الٍب ربمل األرقاـ 

 ( وكانت قيم التوصيل الكهريب ؽبا على التوارل. 21،  17،  6،  2، 1)
 (2.56mS/m , 2.65mS/m , 2.66mS/m , 2.68mS/m  , 6.08mS/m)  ومن ىذه القيم  وقد وجدنا

أف مياه األبار الٍب تقع مشاؿ ؿبطة اؼبعاعبة ترتفع درجة التوصيل الكهريب فيها مقارنة باألبار اؼبوجودة جنوب ؿبطة اؼبعاعبة وىذا 
  ُب الشماؿ عنو ُب اعبنوب. يكوف راجع إذل تداخل مياه البحر فبا هبعل فرصة التلوث أكرب

 
 Total Dissolved Solids” (TDS) “    األمالح الصلبة الذائبة الكلية : 

 ( والذي أوضح أف أعلى تركيز 1ؼبياه األبار اعبوفية ومن اعبدوؿ رقم ) (TDS)بإستقراء نتائج األمبلح الذائبة الكلية  
(TDS)( وكانت قيمتها 1توجد ُب البئر رقم )(3982mg/l)  أما بقية األبار الٍب أرتفعت فيها تراكيز األمبلح الذائبة الكلية

ُب كل ىذه األبا   (TDS)( وأرتفعت تراكيز14للبئر رقم ) (1004mg/l)( و27للبئر رقم ) (1971mg/l)فَباوحت بْب 
 ,2,9 ,20 ,13 ,26, 42,41, 39, 9, 44, 5 ,4, 28 ,21 ,6،17, 2ر وىي األبار الٍب ربمل األرقاـ )

( 1992( لسنة )82( وذباوزت اؼبواصفات القياسية الليبية رقم ) 14 ,7, ,38 2,223, 37 ,11, 30, 16, 8
(  والٍب نصت على أف اغبد األدىن اؼبسموح بو ُب مياه الشرب ىو 1989لسنة ) (WHO)ومواصفات منظمة الصحة العاؼبية 

(1000mg/l) ( يوضح توزيع تراكيز أيونات 8والشكل رقم )(TDS) .ُب منطقة الدراسة 
تقع إذل الشماؿ  (TDS)ُب ىذه األبار إذل أف معظم ىذه األبار الٍب إرتفعت فيها قيم  (TDS)وقد يرجع سبب إرتفاع تراكيز

( والذي كاف تركيز 45من ؿبطة اؼبعاعبة وأف إذباه التلوث ُب ىذه األبار يكوف من اعبنوب إذل الشماؿ، بإستثناء البئر رقم )
(TDS) فيو (1843mg/l)  وىو يقع جنوب ؿبطة اؼبعاعبة وقد يكوف تلوث ىذا البئر راجع إذل قرب اؼبسافة بينو وبْب ؿبطة

( حيث كاف تركيز 15ُب البئر رقم ) (TDS)(. وكاف أقل تركيز430mاؼبعاعبة حيث كانت اؼبسافة بْب البئر وؿبطة اؼبعاعبة )
(TDS)  فيو(525mg/l) 25، 3، 10، 35، 31، 36،  34، 12،  32، 18رقاـ )وسجلت األبار الٍب ربمل األ 
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 حبيث دل تتجاوز اغبدود اؼبسموح هبا ، ودل. (TDS)( وىي مستويات منخفضة من33، 25،  40،
ودرجة التفاعل ُب صبيع األبار بتأثّب معنوي و  (TDS)وبالرجوع إذل معامل اإلرتباط "لبّبسوف " وجدنا عبلقة تربط بْب كل بْب 

 قابلو إرتفاع ُب قيم درجة التفاعل. (TDS)( حبيث كلما أرتفعت قيم P ≤ 0.05% ) 5ية دبستوى معنو 
 

ومقارنتها بنتائج  تأثير العمق والمسافة عن مصدر التلوث المتوقع على بعض الخصائص الكيميائية   والحيوية المدروسة
 عينة مياه الصرف الصحي المعالجة.

( والٍب توضح نتيجة التحليل الكيميائي واغبيوي لعينة مياه الصرؼ الصحي 2اوؿ رقم ) من خبلؿ البيانات الواردة ُب اعبد    
إذل  ( اػباص دبياه الشرب وبالرجوع82/1992اؼبعاعبة دبحطة اؼبعاعبة ومن ومن خبلؿ مشروع اؼبواصفات القياسية الليبية رقم )

وجدنا أف صبيع األبار دل تتجاوز فيها قيم  (pH)درجة التفاعل ( الٍب مشلتها الدراسة واػباصة بقيم 1نتائج األبارُب اعبدوؿ ـر )
(PH) ( والٍب تراوحت فيها قيم درجة التفاعل 1992( لسنة )82اؼبواصفات القياسية الليبية ؼبياه الشرب رقم )(6.5 – 
8.5). 

وىي قيمة متوافقة مع  (7.6)فيها كاف  (pH)وفيما ىبص نتيجة عينة مياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبة ُب ؿبطة اؽبضبة فإف قيمة 
( اػباصة دبياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبة واؼبستخدمة ُب أغراض الري كذلك توافقت 2010/541اؼبواصفات القياسية الليبية رقم )

 .مع اؼبواصفات القياسية الليبية ؼبياه الشرب
، كذلك دل يكن لعامل عمق األبار تأثّب على مياه  ، ودل يكن لعامل اؼبسافة  أي تأثّب على نتائج أبار اؼبياه الٍب قمنا بدراستها

 ىذه األبار.
وجدنا أف صبيع األبارالٍب مشلتها  (EC)التوصيل الكهربي ( وُب جانب 1من خبلؿ نتائج أبارمنطقة الدراسة ُب اعبدوؿ رقم )

( والٍب نصت 1992( لسنة )82متطابقة مع مشروع اؼبواصفات القياسية الليبية ؼبياه الشرب رقم ) (E.C)الدراسة كانت قيم 
وىي (6.08mS/m) لو (EC) ( والذي كانت قيمة 1بإستثناء الئر رقم ) (2.30mS/m)على أف اغبد اؼبسموح بو ىو 

قيمة مرتفعة للتوصيل الكهريب إذا ماقارناىا ببقية األبارمع العلم بأف البئر يقع مشاؿ مصدر التلوث وعند مقارنة نتيجة عينة مياه 
قبد أهنا أرتفت  (3.2mS/mc)  (EC)اؼبعاعبة ُب ؿبطة اؽبضبة ؼبعاعبة مياه الصرؼ الصحى والٍب كانت قيمة الصرؼ الصحي

 .قيمتها على ما جاء ُب مشروع اؼبواصفة
باألذباه من جنوب مصدر التلوث إذل الشماؿ ،  ودل  (EC) ، وقد زاد ت قيمة (EC)ودل يكن لعامل اؼبسافة أي تأثّب على 

 األبارتأثّب بإستثناء بعض األبار. يكن لعامل عمق
ؼبياه األبار اعبوفية الٍب مشلتها الدراسة وأوضحت الدراسة وجود إرتفاع  (TDS)األمالح الصلبة الذائبة الكلية نتائج  بأستقراء

وىو مستوى مرتفع عند مقارنتو  (3982mg/l)( حيث سجل تركيز قدره 1وكاف أعلى تركيزُب البئر رقم ) (TDS)ُب 
 وقد يكوف سبب أرتفاع  (1000mg/l)( اػباصة دبياه الشرب والٍب كانت 1992( لسنة )82واصفات القياسية الليبة رقم )باؼب

(TDS) ُب ىذه األبار إذل وجودىا ُب مشاؿ مصدر التلوث وأف إذباه التلوث ُب ىذه األبار كاف من اعبنوب إذل الشماؿ بإستثناء
وىو يقع جنوب مصدر التلوث  وقد يكوف السبب راجع إذل  (1843mg/l)فيو  (TDS)( والذي كاف تركيز45البئر رقم )

 قرب اؼبسافة بْب ىذا البئر ومصدر التلوث ،ودل يكن لعامل عمق األبار أي تأثّب على معظم األبار.
يـو تركزت ُب مشاؿ وجدنا أف معظم األبار الٍب سجلت تراكيز عالية من الصود الصوديومومن نتائج التحاليل اػباصة بَبكيز أيوف 
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( اػباصة دبياه الشرب وىي 1992/ 82ؿبطة اؼبعاعبة حيث ذباوزت تركيز أيوف الصوديـو فيها اؼبواصفات القياسية الليبية رقم )
(200mg/l)  وأف األبار الٍب كانت فيها تراكيز الصوديـو منخفضة تقع إذل اعبنوب من ؿبطة اؼبعاعبة كذلك وجدنا أف لعامل
 على معظم األبار حيث زاد مستوى التلوث عند األقَباب من ؿبطة اؼبعاعبة وألبفض التلوث كلما أبتعدنا عن احملطة،  اؼبسافة تأثّب

( واللذاف سجبل تراكيز عالية من الصوديـو بالرغم من وجودنبا جنوب ؿبطة اؼبعاعبة وسبب 4،27وبأستثناء البئرين رقمي )
 600mمن ؿبطة اؼبعاعبة حيث كانت اؼبسافة بْب ىذين البئرين واحملطة على التوارل )التلوث ىنا قد يكوف راجع أيضًا لقرهبما 

،m1087 ودل يكن لعامل عمق األبار أي تأثّبعلى معظم األبار الٍب مشلتها الدراسة ، وعند مقارنة نتتائج ربليل عينة، )
باؼبواصفات القياسية الليبية ؼبياه الشرب قبد  (226mg/l)الصوديـو اؼبأخودة من مياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبة والٍب كاف تركيزىا 

أف تركيز أيوف الصوديـو ُب ىذه اؼبياه أرتفع عن اغبد اؼبسموح بو ُب اؼبواصفة وقد يكوف سبب ُب تلوث األبار ُب ؿبيط ؿبطة 
 تلوث إذل األبار احمليطة.اؼبعاعبة خاصة وأف خزانات ذبميع مياه الصرؼ اؼبعاعبة متصدعة وتساعد ُب تسرب اؼبياه و انتقاؿ ال

 ( فقد جدنا 1ومن النتائج اؼبوضحة ُب اعبدوؿ رقم ) الكالسيومأما بالنسبة لَبكيز أيوف 
أف معظم األبار اؼبلوثة موجودة ُب اؼبنطقة اذل الشماؿ من ؿبطة اؼبعاعبة كذلك كاف لعامل اؼبسافة تاثّب حيث ألبفض مستوى 

ة وأرتفع مستوى التلوث كلما اقَببنا من ؿبطة اؼبعاعبة كذلك وجدنا من خبلؿ نتائج الدراسة التلوث كلما أبتعدنا عن ؿبطة اؼبعاعب
اػباصة بأيوف الكالسيـو أف لعامل العمق تأثّب على معظم األبار الٍب مشلتها الدراسة وبالرجوع اذل نتيجة عينة مياه الصرؼ 

وىي ُب إطاراغبدود اؼبسموح هبا ُب اؼبوصفات القياسية الليبية     (128mg/l)الصحي اؼبعاعبة  قبد أف تركيز الكالسيـو فيها 
وعند مقارنتها بنتائج رباليل  (200mg/l)( ؼبياه الشرب  والٍب نصت على أف تركيز أيوف الكالسيـو فيها 82/1992رقم )

   .وث دل تتاثردبياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبةاألبار الٍب مشلتها الدراسة  قبد أف تركيز أيوف الكالسيـو ُب صبيع األباراحمليطة دبصدر التل
فإف كل األبار أحتوت على تراكيز منخفضة من أيوف البوتاسيـو وُب اغبدود اؼبسموح هبا ُب مشروع البوتاسيوم فيما ىبص أيوف 

ارل دل يكن حيث دل تتجاوز اغبد اؼبسموح بو  وبالت (40mg/l)( وىي 82/1992اؼبوصفات القياسية الليبية ؼبياه الشرب رقم )
  .لو أي تأثّب على معظم األبار احمليطة دبحطة اؼبعاعبة

  .ودل يكن لعامل اؼبسافة او البعد عن احملطة وال لعمق األبار أي تاثّب على )نقاط الدراسة(
ا ُب اؼبوصفات وجدنا أف كل االبار كاف تراكيز اؼباغنيسيـو فيها منخفضة وُب اغبدود اؼبسموح هب الماغنيسيومأما بالنسبة أليوف 

أما ُب ما ىبص عينة مياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبة فإف    (150mg/l)( ؼبياه الشرب وىي 82/1992القياسية الليبية رقم )
وىو مستوى تركيز منخفض بالتارل دل يكن ؽبا أي تأثّب على األبار احمليطة دبحطة اؼبعاعبة   (38.4mg/l)تركيز اؼباغنيسيـو فيها 

 اؼبسافة أي تاثّب ُب معظم االبار الٍب مشلتها الدراسة كذلك ىو اغباؿ بالنسبة لعامل العمق  ، ودل يكن لعامل
وحسب نتائج الدراسة فإف معظم األبار كانت مستويات الكلور فيها عالية وذباوزت اغبدود  الكلوريداتوفيما ىبص أيوف 

، كذلك وجدنا أف تركيز أيوف (140mg/l)(  وىي 82/1992اؼبسموح هبا ُب اؼبواصفات القياسية الليبية ؼبياه الشرب رقم )
وىو مستوي تركيز  (443.10mg/l)ىذه اؼبياه  ُب حيث كاف تركيز الكلور الكلور مرتفع ُب عينة مياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبة

رؼ اؼبعاعبة اؼبستخذمة ( اػباصة دبياه الص451/2010مرتفع للكلور وذباوز اغبد اؼبسموح بو ُب اؼبواصفات القياسية الليبية رقم )
وقد يكوف لو تأثّب على األبار احمليطة دبصدر التلوث و ذلك من خبلؿ التسرب الذي   (140mg/l) ألغراض الري والٍب كانت

قد وبدث نتيجة ذبميع ىذه اؼبياه اؼبعاعبة ُب خزانات متصدعة،  وكاف لعامل اؼبسافة تأثّب على معظم األبار اللٍب مشلتها الدراسة 
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  .زاد تركيز الكلور كلما اقَببنا من احملطة والعكس حيث
 وجدنا أف معظم األبار سجلت تراكيز مرتفعة من البيكربونات حيث سجلت أعلى قيمة  البيكربوناتفيما ىبص تركيز أيوف 

(417mg/l)( ؼبياه الشرب82/1992( عند مقارنتها باؼبواصفات القياسية الليبية رقم ) 3وكانت ُب البئر رقم )  والٍب كانت
(200mg/l) وعند مقارنة نتيجة عينة الصرؼ الصحي اؼبعاعبة الٍب أخدت من ؿبطة اؼبعاعبة بنتائج رباليل األبار الٍب مشلتها .

الدراسة وجدنا أف تركيز أيوف البيكربونات ُب مياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبة ذباوزت اغبد اؼبسموح بو ُب اؼبواصفات حيث كاف 
، وجدنا أيضاً أف معظم األبار الٍب أرتفعت تراكيزىا من البيكربونات (213.5mg/l)ربونات ُب عينة ىذه اؼبياه تركيز أيوف البيك

تقع ُب مشاؿ ؿبطة اؼبعاعبة  ، وقد كاف لعامل اؼبسافة تأثّب على معظم األبار ، ودل يكن لعامل العمق أي تأثّب على صبيع األبار 
 الٍب مشلتها الدراسة. 

( والٍب كاف 82/1992ُب مياىها منخفضاً ومتوافق مع اؼبواصفات القياسية الليبية رقم ) الكبريتاتة كاف تركيزأيوف صبيع األبار 
  (400mg/l)تركيز الكربيتات فيها 

ز أيوف وعند مقارنة نتيجة عينة مياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبة دبحطة اؼبعاعبة بنتائج رباليل األبار الٍب مشلتها الدراسة وجدنا أف تركي
وىو مستوى تركيز منحفض  ودل يتجاوز اغبدود اؼبسموح هبا بالتارل دل يكن لو أي تأثّب على أبار   (193mg/l)الكربيتات كاف

 اؼبياه احمليطة دبصدر التلوث. 
نة باألبار ومن خبلؿ النتائج وجدنا أف معظم األبار اؼبوجودة جنوب ؿبطة اؼبعاعبة كاف تركيز أيوف الكربيتات فيها منخفض مقار 

 اؼبوجودة ُب مشاؿ احملطة ،حيث كاف إذباه التلوث من الشماؿ إذل اعبنوب 
أما عامل اؼبسافة بْب األبار وؿبطة اؼبعاعبة فقد تأثرت بو بعض األبار،  ودل يكن لعامل عمق األبار أي تأثّب على تركيز أيوف 

 الكربيتات ُب معظم األبار. . 
ئج الدراسة أف معظم األبار الٍب قمنا بدراستها كانت ملوثة حيويًا وأحتوت على مستويات وجدنا من نتاوفي الجانب الحيوي 

وىو   E.Coli( وقد إحتوت على ؾبموعة بكتّبيا القولوف وخصوصأ   100mlمستعمرة /28عالية من التلوث بلغت )
( والٍب نصت على أف 1992( لسنة )82م )مستوى عارل من التلوث باؼبخلفات األدمية مقارنة باؼبواصفات القياسية الليبية رق

 (. 100mlمستعمرة /2اغبد اؼبسموح بو اليتجوز )
وعند مقارنة نتيجة عينة مياه الصرؼ الصحي اؼبعاعبة ُب  ؿبطة اؽبضبة بنتائج رباليل األبار الٍب مشلتها الدراسة وجدنا أف مستوى 

وىو مستوى تلوث    E.Coliوجود ؾبموعة بكتّبيا القولوف و ( ُب 100mlمستعمرة /22التلوث اغبيوي ُب ىذه العينة بلغ  )
مرتفع وقد يكوف من األسباب الٍب أدت إذل تلوث أبار اؼبياه اؼبوجودة ُب اؼبنطقة احمليطة دبحطة اؼبعاعبة وذلك من خبلؿ تسرهبا 

 من خزانات التجميع بعدعملية اؼبعاعبة .
ر  ولكن عند ما قسمنا منطقة الدراسة حوؿ ؿبطة اؼبعاعبة إذل مشاؿ احملطة ودل يكن لعامل اؼبسافة أي تأثّب على معظم األبا

وجنوهبا كاف لعامل اؼبسافة تأثّب على أبار ىذه اؼبنطقة حيث إرتفع مستوى التلوث اغبيوي كلما أقَببنا من ؿبطة اؼبعاعبة ُب األبار 
 الٍب تقع مشاؿ ؿبطة اؼبعاعبة.

ه األبار ، أما عامل إذباه التلوث فكاف تأثّبه ُب أبار اؼبياه الٍب تقع مشاؿ احملطة حيث  ودل يكن لعامل العمق أي تأثّب علي ىذ
 كانت مستويات تلوثها حيوياً أعلى من األباراؼبوجودة جنوب احملطة.
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 :   التوصيات. 5
 غّب صاغبة  للشرب.    و  معظم أبار مياه منطقة الدراسة ملوثة كيميائياً وحيوياً  جديدة ألف العمل على عدـ حفر أبارـ  1
اؼبستخدمة ُب عمليات اؼبعاعبة باحملطة حبيث  اإلىتماـ دبحطة اؼبعاعبة من خبلؿ صيانتها الدورية وتفعيل كل اؼبراحل واألنظمة ـ  2

 .نتحصل على مياه معاعبة متطابقة مع اؼبواصفات
والٍب تتجمع فيها مياه الصرؼ الصحي قبل  عاعبةالتخلص من برؾ مياه الصرؼ الصحي اؼبوجودة ُب أحواض ترابية دبحطة اؼب ـ3

 .ذبميع خراسانية  ؼبنع تسرب ىذه اؼبياه إذل احملزوف اعبوُب إجراء عملية اؼبعاعبة وإستبداؽبا بأحواض
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 بوادي زقزة  )Acacia raddiana ( دراسة خصائص المجتمع الحيوي لنبات الطلح

  ليبيا . –فزان  –وادي الشاطئ  بمنطقة

  نبيل صالح قدر              عبد السالم محمد المثناني       

  ليبيا . –ها جامعة سب –كلية العلوم الهندسية والتقنية   –قسم علوم البيئة 

  

  الملخص 

 ( الطلح فقط أثبتت الدراسة أن التنوع النبايت بالوادي قليل جدًا ، حيث مل يتعدى عدد األنواع النباتية أربعة أنواع

Acacia ،  الشربم  Zillia spinosa  الرمث  Retama raetam  الفلية ،Francoeria crispa   وقد ، (
ة غري احلية اليت سببت يف هشاشة النظام البيئي للوادي مما أدي اىل ضعف التنوع احليوي ، يكون املناخ من أهم العناصر البيئي

يف درجات احلرارة مبنطقة الدراسة حيث  التذبذب  الكبري  )Microclimate( أتضح ذلك من خالل قياسات املناخ املصغر
م ، وأدىن درجة حرارة  °  43يف فصل الصيف  حيث وصلت درجة احلرارة إىل أقصهاخالل اليوم الواحد وخالل فصول السنة 

كما أن لدرجة حرارة اهلواء تأثري عكسي واضح على الرطوبة م ،  °  37م يف فصل الشتاء ، أي مبدى حراري قدره °  6كانت 
    .تنخفض النسبة املئوية للرطوبة بارتفاع درجة حرارة اهلواء والعكس صحيح النسبية خالل مراحل الدراسة ، حيث 

من األنواع النباتية األخرى ، كما أن  انتشاراأكثر    Acacia raddiana  نبات الطلح خالل الدراسة أن  تبني
أمتار تقع غالبيتها يف منتصف الوادي ، إضافة إىل  وجود بعض الشتالت  5إىل  4املرتفعة واليت يصل ارتفاعها من  أشجار الطلح

  جتديد لنبات الطلح يف الوادي .الصغرية ، والذي يعترب مؤشرا مهما على وجود 

من خالل النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة نوصي باالهتمام بنبات الطلح واحملافظة عليه ومحايته من التدهور          
سية يف البيئة واالنقراض ملا له من أمهية كبرية يف احملافظة على التنوع احليوي والتوازن البيئي باعتباره احد أنواع النباتات األسا

لتكاثر احليوانات الربية ، إضافة إىل استعماالا يف اجلانب  أالصحراوية ونظرًا ملسامهته يف مكافحة التصحر، وباعتباره ملجأ وخمب
لألغراض الطبية ، وال يتحقق ذلك إال بدعم وتشجيع مثل هذا النوع من الدراسات املختصة باألنظمة البيئية الصحراوية  اإلنساين

  ليت تفتقر ملثل هذه الدراسات واألحباث .وا
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  المقدمة

متثل الوديان أهم النظم البيئية الصحراوية اليت هلا غطاؤها النبايت اخلاص الذي يتميز بالوضوح يف غزارته ووفرة أنواعه ويف 
عظيمة ،يتجمع فيها املاء بكميات   ما أا تعترب أجهزة صرفنباتاته املميزة عن الغطاء النبايت لسائر البيئات الصحراوية األخرى ك

  ) . 1995الوديان وإمكانياا الكبرية من ناحية االستغالل البشري ( جماهد وآخرون ،  يفسر غزارة النباتات يف وهذا ماكبرية ،
مطار نتيجة للجريان األ من يعد هذا الوادي احد أودية املنطقة املعرضة حلدوث فيضان بعد تساقط كميات مناسبة

ي من املناطق املرتفعة ولكن هذه الفيضانات نادرا ماتتكرر أي أا الحتدث سنويا ، ولذلك فإن قاع الوادي حيتوي على السطح
رتسبة عن طريق الفيضان ونتيجة هلبوب الرياح وتراكم الرتبة على هيئة رواسب ، وهلذا فإن املنطقة تكون ذات مطبقات رسوبية 

  طينية صلبة . مظهر صحراوي متكون من طبقة من تربة
اليت تنتشر بشكل متناثر دائم طول السنة وذلك لقدرا على  (الطلح) أهم النباتات اليت توجد بالوادي أشجار األكاسيا

) ، التغريات يف درجات احلرارة هي العامل  ( Turner & Abduolgader , 1983التأقلم مع الظروف املناخية املتغرية 
لبيئية الصحراوية واملؤثرة بصورة غري مباشرة على عناصر املناخ األخرى وهي السبب الرئيسي لكثري من  احملدد األساسي يف األنظمة ا

الظواهر الطبيعية على سطح الكرة األرضية ، ومن مميزات البيئات الصحراوية التأرجح الكبري يف درجات احلرارة اليت هلا تأثريات 
ورة مباشرة على خمتلف نشاطاا وتؤثر على نوعية الكائنات احلية اليت تعيش يف واضحة على حياة الكائنات احلية حبيث تؤثر بص

) ، وتعد ليبيا جزءا من الصحراء الواقعة بشمال  2007 ركذلك تؤثر على تكاثرها وانتشارها( املثناين ، النو بيئة معينة و 
ملم /  400مية األمطار اليت تسقط عليها التتجاوز الصحراء الكربى ) ، واليت اليوجد ا اار وال جماري مائية ، وك(إفريقيا

السنة ومعظم هذه األمطار ترتكز على الشريط الساحلي ومنطقة اجلبل األخضر واجلبل الغريب ، ومساحة ليبيا الشاسعة عبارة عن 
  ) . 1996صحاري صخرية وحصوية ورملية نذكر منها صحراء فزان اليت تقع فيها منطقة الدراسة ( جودة ، 

 متار وهي من العائلة امليموزيةأ 8عد األكاسيا ( الطلح ) من األشجار املعمرة واليت ميكن أن يصل ارتفاعها إىل ت
، ومتتاز األكاسيا بأا تزهر على مدار السنة خاصة يف  Leguminosae، فصيلة القرنيات Mimosaceae( الطلحية ) 

كل ما ميكن اعتباره اجلنس األكرب للنباتات الوعائية يف مملكة نوعا وتش )1350 – 1000(فصلي الربيع والصيف ، وتضم 
النبات ألنه اجلنس الوحيد الذي جنده منتشرًا حول العامل ويكثر تواجده عموما يف املناطق الصحراوية اجلافة وشبه اجلافة وبصفة 

  ).   1995ية ( بلبع ، وتنتشر هذه النباتات على نطاق واسع يف الصحراء الليبخاصة يف أفريقيا واسرتاليا ، 
يف النظم البيئية الصحراوية وهي نباتات متأقلمة يف النظم  Keystone speciesيعترب الطلح من النباتات األساسية 

 وذلك لقدرا على حتملالبيئية لألودية وهي بالتايل تؤثر يف تركيب جمتمعاا ووظيفتها وتساعد يف محاية النظم البيئية وتنوعها 
واجلفاف وتعمل على تثبيت الرمال ومحاية الرتبة من التعرية ومنع التصحر وهلا دور يف حتسني خواص الرتبة الحتوائها على مللوحة ا

العقد البكتريية ومن مث تثبيت النيرتوجني يف الرتبة ، وتوفر لبعض احليوانات الربية املخبأ وامللجأ للتكاثر، و تعد مصدرا غذائيا 
   .)2007ناين ، النور ( املث ملاشية  لبعض ا

أجريت دراسات على أمهية وجود أشجار الطلح يف البيئة الصحراوية ، ووجد أن هناك  تنوع كبري يف األنواع النباتية يف 
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املواقع اليت ينتشر فيها نبات الطلح  ، كما أن حمتوى الرتبة من املغذيات كان مرتفعًا حتت األشجار بشكل كبري خاصة حتت 
وميثل هذا النوع من النباتات املوئل الوحيد الذي يقدم احلماية والدعم لبعض أنواع ة واملوجودة يف مواقع وفرة املياه ، األشجار الكبري 

) ، بالرغم من فوائد هذه الشجرة إال أنه توجد بعض األخطار  , et al 2013 )  Talyaالطيور النادرة واملهددة باالنقراض 
لبيئة الصحراوية وذلك بسبب اإلجهاد املائي املتزايد املتمثل يف اجلفاف املتكرر وندرة األمطار مما واألخطاء اليت دد وجودها يف ا

قد يؤدي إىل موا ، وتوسع األنشطة البشرية يف النظام البيئي  كالرعي اجلائر للماشية وقطع األشجار لغرض االحتطاب ، إضافة 
د بعض املتنزهني إيقاد نار الطهي يف أصول أشجار الطلح أو حتتها اتقاءاً إىل استخدام أشجار الطلح كمصد للنار ، حيث يتعم

للرياح مما ينتج عنه موت الشجرة وإتالف الشتالت الصغرية الغضة من قبل سائقي السيارات يؤدي إىل عدم منو شتالت جديدة ،  
 & Turnerوتقضي على نسبة كبرية منها الطلحكما أن هناك نوع من احلشرات الصغرية الثاقبة اليت تتغذى على بذور أشجار 

Abduolgader , 1980 )(.    

  :الهدف من الدراسة

دراسة  يف وادي زقزة من خالل     Acacia raddianaدف هذه الدراسة إىل تقييم الوضع البيئي لنبات الطلح 
عرفة الوضع البيئي الراهن لنبات الطلح مبا بعض خصائصه احليوية وبيئته احمليطة ، وبالتايل ستكّون هذه الدراسة قاعدة أساسية مل

يسهم يف وضع أسس للمحافظة عليه ألمهيته يف التنوع احليوي وختفيف آثار التصحر لقدرته على تثبيت الكثبان الرملية ومحاية 
  .الرتبة من التعرية واالجنراف كما أن له دور يف حتسني خواص الرتبة وكمصدر غذائي مهم لبعض احليوانات

  

  :اد وطرق العملالمو 

  موقع الدراسة : -1

كم مشال   35شرقا وتبعد مسافة  – 10مشاال وخطي طول   – 43تقع منطقة الدراسة بني دائريت عرض 
ي مدينة براك يف وسط صحراء فزان بليبيا ، وهو عبارة عن وادي تصريف يف أرض جبلية مرتفعة حتيط ا تالل من احلجر الرمل

  مرت عرض .  450مرت طول ، و 550مرت ، وقدرت املساحة املدروسة  حبوايل  64يصل ارتفاعها إىل 

  

  القياسات المناخية : -2
مت قياس العوامل املناخية مبنطقة الدراسة يف فصلي الشتاء الصيف وقد مشلت هذه القياسات درجة حرارة اهلواء 

جلوية (%) وكذلك اإلشعاع الشمسي ( خالل فرتة النهار ) ، مت أخذ هذه القياسات كل والنسبة املئوية للرطوبة ا ،)  م ° (والرتبة
ساعة ،  24) أي ملدة 8:00) وحىت صباح اليوم التايل على متام الساعة ( 8:00رأس ساعة ابتدأ من ساعات الصباح األوىل ( 

  أمتار . 6وقد أخذت هذه القياسات جبانب شجرة الطلح وبعيدا عنها ملسافة تصل إىل 
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  التعرف على التوزيع العددي والنوعي ألشجار الطلح : -3
مرت،  ومت تقسيمها إىل قطاعات عرضية كل قطاع  550مت حتديد مساحة معينة من منطقة الدراسة ( وادي زقزة ) بطول 

د ذلك مت حصر أعداد بع،مرت  x 25 25  مرت مت تقسيمها إىل مربعات يف االجتاه الطويل مساحة كل مربع تبلغ 50يبلغ عرضه 
أشجار الطلح واألنواع النباتية األخرى  يف كل مربع ، ومت التعرف كذلك على ارتفاع وقطر أشجار الطلح يف موقع الدراسة ،عدد 

  مربع . 188قطاع اشتملت على  11القطاعات اليت مت دراستها 

  النتائج والمناقشة: 

  لشتاء :القياسات المناخية الحقلية في فصلي الصيف وا -  1
  :   م ) 6تحت الشجرة وبعيداً عنها لمسافة (   م° درجات حرارة التربة والهواء  1 – 1

حدثت يف املنطقة العربية تغريات مناخية كبرية عرب األزمنة اجليولوجية تعاقبت فيها عصور جافة وأخرى رطبة وأدت 
) ، ويعترب املناخ احلايل بشمال  1997سنـــة (عبد اجلواد ،  5000ريقيا منذ العصور اجلافة إىل بداية نشوء الصحراء الكربى يف أف

أفريقيا استمراراً للمناخ اجلاف الذي بدأ منذ ذلك احلني مع ميل عام حنو اجلفاف ويتميز هذا املناخ بتكرار دورات اجلفاف الطويلة 
مه وارتفاع درجات احلرارة وشدة الرياح ، وقد لعبت هذه والقصرية ، واالخنفاض الشديد يف معدالت اهلطول املطري وعدم انتظا

التغريات املناخية دورا هاما يف نشوء األنظمة البيئية اهلشة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة اليت تتصف بضعف الغطاء النبايت والرتب 
ط ا مجيع العناصر األخرى مثل الضغط  سهلة االجنراف الرحيي واملائي ، و تعترب درجة احلرارة من أهم عناصر املناخ إذ ترتب

والرياح ، إضافة إىل كوا تلعب دورا كبريا يف توزيع النباتات على سطح الكرة األرضية ، وترجع حرارة اجلو إىل مصدرين مها 
يل يصبح اإلشعاع الشمسي واإلشعاع األرضي الذي تعكسه األرض إىل اجلو والذي يلعب دورًا أساسيا يف تسخني اهلواء وبالتا

) ، وحيث أن  1995سطح الرتبة أسخن حيث تتالمس طبقة اهلواء مع الرتبة وتكتسب حرارة بالتوصيل ( جماهد ، وآخرون  
منطقة الدراسة تقع يف صحراء فزان الواقعة ضمن الصحراء الكربى فقد أظهرت نتائج الدراسة تباينا واضحا بني درجات احلرارة 

د كانت درجات احلرارة للرتبة واهلواء يف فصل الصيف أعلى منه يف الشتاء ، وقد سجلت أعلى خالل فصلي الصيف والشتاء ، فق
، وهي اقل من أعلى درجة حرارة على مستوى العامل سجلت م  درجة حرارة للهواء يف هذه الدراسة يف فصل الصيف وبلغت

) ، وأقل كذلك من درجة احلرارة اليت  1922م ( األرصاد اجلوية ،   يف العزيزية بطرابلس غرب ليبيا واليت وصلت إىل
م  م ، وأعلى من درجة احلرارة اليت سجلت بغرب اسرتاليا  سجلت يف وادي املوت يف كاليفورنيا واليت وصلت إىل 

ة اهلواء اليت سجلت بوادي نسمة مشال غرب ليبيا اليت ) ، وأعلى من درجة حرار  1990يوم ( شاهني ،  64واليت استمرت ملدة 
م ، واليت كانت  ) ،  أما درجة حرارة الرتبة فإن أعلى قيمة هلا كانت  2009م خالل النهار(حبري ،  وصلت إىل

) ، وأقل كذلك من  2001م  ( الشريف ،   اقل من درجة احلرارة اليت سجلت يف مرزق خالل النهار واليت وصلت إىل
) ، من  2009م  عند الساعة الرابعة مساءًا ( حبري ،  درجة حرارة الرتبة اليت سجلت يف وادي نسمة اليت وصلت حىت 

فصل الصيف ذلك نستنتج أن هذا النوع من النباتات الصحراوية (الطلح) له القدرة على حتمل درجات احلرارة املرتفعة خالل 
م ،  حيث وصلت درجة حرارة اهلواء يف فصل الصيف إىل  ) ،2،  1(واملنخفضة شتاءاً والذي يظهر بوضوح يف الشكل  
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) أن  Bidwell , 1970(     م ، وهذا يتفق مع ما ذكره م ، أي مبدى حراري قدره  ويف الشتاء اخنفضت حىت  
ويتوافق كذلك مع ما  ، م ات الصحراوية متتاز بتحملها لدرجات احلرارة العالية ، حيث تتحمل بعض أنواعها حىت النبات

) أن النباتات اليت تعيش يف هذه البيئات تتغري درجة حرارا بالتغري يف درجة حرارة احمليط وهذا ما وجد  2009ذكرته ( حبري ، 
) وبالتايل تظهر هذه النباتات العديد من التكيفات  2007( املثناين والنور ،  دي زقزة جنوب ليبيا يف وا A.   tortilis يف

  امللحوظة اليت متكنها من احلياة يف وجود هذه التذبذبات الكبرية يف درجات احلرارة خالل اليوم الواحد وخالل فصول السنة .
فوق اليابسة من مكان آلخر وأمهها عامل القرب والبعد عن البحار تساهم عوامل خمتلفة يف اختالف درجة حرارة اهلواء  

واحمليطات والتضاريس حيث تنخفض درجة احلرارة يف املناطق املرتفعة بينما ترتفع يف السهول واألودية واملنخفضات ، أيضا تتأثر 
دمة من املناطق احلارة ترفع درجة حرارة اهلواء ، درجة احلرارة بالرياح وذلك تبعًا لدرجة حرارة املناطق اليت ب منها فالرياح القا

والرياح الواردة من املناطق الباردة تؤدي إىل خفض درجة حرارة اهلواء ، كذلك  يؤثر الغطاء النبايت بأشكاله املختلفة يف درجة حرارة 
لغطاء النبايت حيول دون وصول جزء من الرتبة واهلواء ، فكلما زادت كثافة الغطاء النبايت تلطفت درجة احلرارة وسبب ذلك هو أن ا

من النبات مما يزيد  النتحيف عمليات  اإلشعاع الشمسي إىل سطح األرض ، كما أن قسما آخر من اإلشعاع الشمسي يستهلك
ة ) وهذا ما يعلل اخنفاض درجات احلرارة للرتبة واهلواء بالقرب من شجر  1995من كمية خبار املاء يف اهلواء ( جماهد وآخرون ،

م بينما   الطلح وارتفاعها بعيدا عنها ، حيث سجلت أعلى درجة حرارة للرتبة بعيدا عن الشجرة يف فصل الصيف 
م ، أما درجة حرارة اهلواء بعيدا عن الشجرة فقد سجلت أعلى درجة   سجلت يف الرتبة القريبة من الشجرة يف نفس التوقيت

الرتبة واهلواء  نفس الفرتة ، مما سبق ميكن القول أن درجة حرارة  يفم  ، وبالقرب من الشجرة سجلت  م  هلا وهي 
سواءا بالقرب من الشجرة أو بعيدا عنها وترتفع تدرجييا حيث تصل إىل أعلى قيمة هلا  يف  صباحاً  ) 8:00(  تكون منخفضة عند

) ،  8:00حرارة الرتبة واهلواء تدرجييا خالل فرتة الليل وحىت صباح اليوم التايل عند الساعة ( منتصف النهار ، مث تنخفض درجة 
وبذلك تكون درجات حرارة الرتبة واهلواء أكثر اخنفاضا بالقرب من الشجرة مقارنة بدرجات حرارة الرتبة واهلواء البعيدة عنها ، 

 من اإلشعاع الشمسي ، أما الرتبة القريبة من شجرة الطلح تكون اقل وذلك بسبب تعرض الرتبة البعيدة عن الشجرة جلزء كبري
عرضة ألشعة الشمس ، وذلك بسبب وجود ظل الشجرة الذي يساهم بشكل كبري يف اخنفاض درجات حرارة الرتبة واهلواء احمليطة 

  ا ، وبالتايل توفر مالجئ آمنة لبعض الكائنات احلية الصحراوية خالل فرتة النهار .
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 فساعة في فصل الصي 24) درجات الحرارة للھواء والتربة بالقرب من شجرة الطلح وبعيدا عنھا على مدار 1شكل (

 

  

  اءساعة في فصل الشت 24) درجات الحرارة للھواء والتربة بالقرب من شجرة الطلح وبعيدا عنھا على مدار 2شكل (

  

  الرطوبة النسبية (%) في فصلي الصيف والشتاء:  2 – 1

ساعة حيث تنخفض النسبة  24وضحت النتائج املتحصل عليها أن الرطوبة تتأثر بدرجات احلرارة اليومية على مدار أ
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املئوية للرطوبة بارتفاع درجة حرارة اهلواء والعكس صحيح ، أي أن هناك عالقة عكسية بني النسبة املئوية للرطوبة ودرجة حرارة 
%  26يث أن نسبة الرطوبة يف فصل الصيف عند ساعات الصباح األوىل سجلت اهلواء ، ويتضح ذلك من خالل النتائج  ح

  بالقرب من الشجرة ، وم  % بعيدا عنها بينما سجلت درجة حرارة اهلواء يف تلك الفرتة  25بالقرب من الشجرة و 
% بالقرب من الشجرة ، و  10يا حىت وصلت إىل أقل قيمة هلا بعيدا عنها ، مث بدأت النسبة املئوية للرطوبة باالخنفاض تدرجي م 
% بعيدا عنها ، وهي أدىن نسبة للرطوبة وذلك عند الساعة اخلامسة مساءا بينما كانت درجة حرارة اهلواء يف نفس  9

% بعيدا عن  41ية للرطوبة بعيدا عن الشجرة ، وقد سجلت أعلى نسبة مئو م  بالقرب من النبات وم  الوقت
  ) . 3الشجرة وبالقرب منها ، وذلك عند الساعة السادسة من صباح اليوم التايل كما هو مبني يف (شكل 

قياسات الرطوبة النسبية ودرجات حرارة اهلواء يف فصل الشتاء اختلفت عن قياسات فصل الصيف يف أن نسبة الرطوبة  
بالقرب من الشجرة وبعيدا عنها ، م  رارة عند ساعات الصباح األوىل سجلت كانت مرتفعة نسبيًا ، حيث أن درجة احل

% بعيدا عنها ، مث ارتفعت درجة احلرارة 36% بالقرب من الشجرة و 35بينما يف تلك الفرتة نسبة الرطوبة كانت قد سجلت 
بعيدا عنها وذلك عند الساعة اخلامسة مساءا ، يف حني بدأت بالقرب من الشجرة و  م حىت وصلت إىل أعلى قيمة هلا وهي 

لقرب من الشجرة % با24نسبة الرطوبة باالخنفاض التدرجيي حىت الساعة اخلامسة مساءا حيث وصلت إىل أقل قيمة هلا وهي 
عن الشجرة ، % بعيدا 49، مث بدأت نسبة الرطوبة ترتفع تدرجييا حىت وصلت إىل أعلى قيمة هلا وهي % بعيدا عنها28و
بالقرب م  % بالقرب منها ، بينما اخنفضت درجة احلرارة تدرجييا يف تلك الفرتة حىت وصلت إىل أدىن قيمة هلا وهي 47و

بعيدا عنها وذلك عند الساعة السابعة من صباح اليوم التايل ، مث بعد ذلك اخنفضت نسبة الرطوبة حىت م  من الشجرة ، و 
 % بالقرب من الشجرة وبعيدا عنها عند الساعة العاشرة صباحا بينما ارتفعت درجة احلرارة حىت وصلت إىل 27وصلت إىل 

بعيدا عنها عند الساعة العاشرة صباحا ، وقد سجلت أعلى نسبة للرطوبة عند الساعة السابعة م  بالقرب من الشجرة ، م 
% بينما سجلت أعلى درجة 24% واقل نسبة هلا سجلت عند الساعة اخلامسة مساءا واليت كانت  49ت صباحا واليت كان

بعيدا عنها كما هو مبني يف م   بالقرب من الشجرة  وم  للحرارة عند الساعة اخلامسة مساءا واليت كانت 
  ) . 4(شكل

ء النبايت وعوامل أخرى على الرطوبة النسبية ، حيث تزيد درجة احلرارة العالية من تؤثر درجة احلرارة إضافة للرياح والغطا
قدرة اهلواء على محل خبار املاء ، وعليه تعمل على خفض الرطوبة النسبية ، ويف درجة احلرارة املنخفضة حيمل اهلواء كمية أقل من 

واء على محل خبار املاء غري املرئي تتضاعف كلما ازدادت درجة احلرارة خبار املاء فرتتفع رطوبته النسبية  ، ويف احلقيقة أن قدرة اهل
) ، أتضح ذلك من خالل القياسات احلقلية للنسبة املئوية للرطوبة ولدرجة حرارة  1995م ( جماهد وآخرون ،  مبقدار 

ساعة يف فصلي الشتاء  24رة الطلح وبعيدا عنها ملدة اهلواء مبنطقة الدراسة ، حيث مت قياس النسبة املئوية للرطوبة بالقرب من شج
ساعة حيث تنخفض  24والصيف ، وأوضحت النتائج املتحصل عليها أن الرطوبة تتأثر بدرجات احلرارة اليومية على مدار 

الرطوبة يف النسبة املئوية للرطوبة بارتفاع درجة حرارة اهلواء والعكس صحيح ، ويتضح ذلك من خالل النتائج  حيث أن نسبة 
% بعيدا عنها بينما سجلت درجة حرارة  25% بالقرب من الشجرة و  26فصل الصيف عند ساعات الصباح األوىل سجلت 
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بعيدا عنها ، وقد كانت نسبة الرطوبة بالقرب من الشجرة أعلى منه  م م بالقرب من الشجرة ، و اهلواء يف تلك الفرتة 
ا ، وذلك بسبب الدور الذي يلعبه ظل الشجرة ، حيث يعمل الغطاء النبايت على تقليل تأثري درجة احلرارة والرياح بعيدًا عنه

، باإلضافة إىل إمداد اهلواء ببخار املاء املنطلق من عملية النتح ، وبالتايل يعمل على زيادة الرطوبة النسبية يف اجلو( جماهد وآخرون 
رطوبة النسبية ودرجات حرارة اهلواء يف فصل الشتاء ختتلف عن قياسات فصل الصيف يف أن نسبة ) ، إال أن قياسات ال 1995

الرطوبة كانت مرتفعة أكثر يف الشتاء ، وذلك بسبب اخنفاض درجات احلرارة يف فصل الشتاء ، حيث وصلت نسبة الرطوبة إىل 
م  رارة يف تلك الفرتة حىت وصلت إىل أدىن قيمة هلا % بعيدا عن الشجرة ، بينما اخنفضت درجة احل49أعلى قيمة هلا وهي 

) يف دراستها  2009( حبري ،  ،  أي أن هناك عالقة عكسية بني النسبة املئوية للرطوبة ودرجة حرارة اهلواء ، وهذا ما أكدته
واالخنفاض بني الرطوبة النسبية ودرجة حرارة  للغطاء النبايت بوادي نسمة ، حيث متيزت منطقة الدراسة بالتباين الكبري يف االرتفاع

) يف  2012اهلواء خالل فصول السنة وذلك ألا ذات عالقة ارتباط عكسي واضحة يف فصل الشتاء ، وكذلك أكده ( فيتور ، 
غطاء غابات مرتفعات الرمجة باجلبل األخضر، حيث ينعكس اخنفاض درجات حرارة الرتبة واهلواء بشكل اجيايب على رطوبة ال

  .النبايت  

  
  ساعة في فصل الصيف 24) درجات حرارة الھواء والرطوبة النسبية ( % ) بالقرب من شجرة الطلح وبعيدا عنھا على مدار  3شكل ( 
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  ساعة في فصل الشتاء 24) درجات الحرارة للھواء والنسبة المئوية للرطوبة بالقرب من شجرة الطلح وبعيدا عنھا على مدار  4شكل ( 

  :  ألشجار الطلح واألنواع النباتية األخرى الكثافة العددية -  2

                           تبني  من خالل الدراسة أن  تنوع النباتات قليل بالوادي حيث لوحظ وجود اربعة أنواع خمتلفة من النباتات  
  ) Francoeria crispa، الفلية  Retama raetam الرمث   Zillia spinosa، الشربم  Acacia( الطلح 

( االكاسيا ) ، اتضح  بالرغم من وجود تلك النباتات إال أن النبات السائد والذي ينتشر بشكل كبري بالوادي هو نبات الطلح 
) ، حيث تنمو أشجار األكاسيا عادة يف السهول  3،  2،  1من الدراسة أن اشجار الطلح تنتشر يف مجيع أحناء الوادي ( شكل

) ، أو على طول قنوات الصرف اخلاضعة  Boxshall & Jenkyn, 2001ااورة ملناطق حدوث الفيضان (واملنحدرات 
) وهلذا النوع من النباتات القدرة على التكيف والنمو يف الرتب القلوية  Cowan & Maslin, 2001للفيضان الدوري (

  .) Marcar et al 1995(واليت قد متيل للملوحة نتيجة لتشبعها باملياه لفرتات طويلة 

) أن النباتات ختتلف كثريا من حيث كمية املاء اليت حتتاجها ، ولذا  Obeid & Mahmoud,1971ذكر(   
هو أكثر األنواع حتمالً  Acacia tortilis الطلحينحصر كل نوع يف املنطقة اليت تتوافر فيها احتياجاته املائية ، فنبات 

 هلا القدرة على النمو حىت يف األماكن املرتفعة واليت قد ينحسر عنها املاء ويسيل عرب للجفاف وأقلها احتياجا للماء وبالتايل
  الوادي .
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  ) نبات الطلح وا-نواع النباتية ا-خرى في الجھة الشرقية من الوادي1شكل (

  

  ) نبات الطلح وا-نواع النباتية ا-خرى في منتصف الوادي2شكل (
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  اع النباتية ا-خرى في الجھة الغربية من الوادي) نبات الطلح وا-نو3شكل (

  

أمتار تقع غالبيتها يف منتصف الوادي ، إضافة إىل بعض الشتالت الصغرية ،  5األشجار املرتفعة واليت يصل ارتفاعها إىل 
ان يف سبب ذلك أنه عند حدوث فيض) ،   4( شكل  والذي يعترب مؤشرا مهما على وجود جتديد لنبات الطلح يف الوادي 

الوادي بسبب تساقط كميات كبرية من األمطار تتجمع تلك املياه وتبقى أطول فرتة يف منتصف الوادي ، مما يزيد من منو 
األشجار اليت توجد مبنتصف الوادي بشكل أفضل من تلك األشجار املوجودة على جانيب الوادي ، وذلك بسبب ارتفاع جانيب 

يت يغلب عليها الطابع الصخري على جانيب الوادي فتجد جذور األشجار صعوبة يف اخرتاق الوادي ، إضافة إىل  نسجة الرتبة ال
تلك الصخور حبثا عن املاء خالل فرتات اجلفاف ، بينما يف منتصف الوادي تكون الرتبة رملية مما يتيح فرصة المتداد اجلذور إىل 

د تساقط كميات كبرية من األمطار توفر تلك املياه املتجمعة أسفل حبرية حيث توجد املياه بوفرة ويسهل عملية امتصاصها ، وعن
الظروف الطبيعية املالئمة لكسر سكون بذور األكاسيا املعروفة بصالبة قشرا اخلارجية اليت حتتاج إىل ترطيب من خالل النقع يف 

املياه على طول الوادي تتعرض البذور إىل  املاء لفرتة زمنية معينة حىت يتمكن جنني البذرة من االنبثاق والنمو ، وعند جريان تلك
حركة ميكانيكية نتيجة الحتكاكها بالرتبة والصخور وبالتايل حيدث كسر لطور السكون لبعض البذور وتنتج شتالت جديدة ، 

) منو شتالت جديدة أثناء مراحل دراستهم ملنطقة  Turner & Abdoulgader ,1980(   وهذا ما الحظه كال من
، حيث نبتت  1981ها ، وذلك نتيجة حلدوث فيضان بسبب تساقط كميات كبرية من األمطار يف شهر أكتوبر الدراسة نفس

 -EL-Bana & AL، وجد (  1981نوفمرب  19شتلة جديدة من البذور وذلك يف  72حوايل 

Mathnani ,2009  ليبيا ، وجد أن الطلح من ) يف دراسة للغطاء النبايت بوادي احلياة يف اجلهة اجلنوبية الغربية من صحراء
يمن على باقي األنواع النباتية األخرى يف الوادي ، وحيتل هذا النوع من األكاسيا القنوات   Acacia raddianaنوع 
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 Acacia tortilis  وااري الرئيسية على طول اجلانب اجلنويب من الوادي ، كما اتضح سيادة النوع

subsp ,Raddiana  األودية يف أجزاء كثرية من املناطق القاحلة بالشرق األوسطيف قنوات الصرف ب  )Ward & 

Rohner,1997 ; Abd EL- Ghani & Amer,2003;(  

  

  )(نبات/ ) الكثافة العددية -شجار الطلح4شكل (

  االرتفاع وقطر الجذع : -  3

 ) ،  5أمتار كما هو مبني يف ( شكل  5 – 4ها من أظهرت النتائج أن األشجار املرتفعة و القدمية النمو يرتاوح ارتفاع
الميكن االعتماد على حجم الشجرة يف حتديد عمرها ، وذلك بسبب األضرار اليت قد يلحقها اإلنسان بقطع تلك ومبا أنه 

يتأثر بالعوامل  األشجار ورعي املاشية ، لذا ميكن اعتبار قمة التاج مقياس لعمر الشجرة من حيث ارتفاعها ، إال أن االرتفاع قد
 ,Krzywinski & Pierce(  ن مقياس لعمر الشجرةاخلارجية كالرياح واألمطار، بينما قطر اجلذع ميكن أن يكو 

2001  (.  
أعمار ها  متقاربة من بعضها البعض مما اتضح من خالل قياسات ارتفاع وقطر جذوع أشجار الطلح مبنطقة الدراسة أن  

 وقد وجد)  6،  5شكل ( ، إضافة إىل وجود بعض الشتالت الصغرية ، ح مبرور الزمن يدل على وجود جتديد لنبات الطل
Turner & Abduolgader , 1980 )  بعد أخذ قطاع عرضي يف جزء من جذع شجرة وذلك للتعرف على متوسط (

  .  سنة 20عدد حلقات النمو ، أن بعض هذه األشجار قد تكون بعمر  أعمار تلك األشجار عن طريق
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    )بالمتر(  ارتفاع أشجار الطلح بمنطقة الدراسة ) متوسط 5شكل (                             

  

  

قطر أشجار الطلح بمنطقة الدراسة ) متوسط 6شكل ( 



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                         
   المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا       

2015ديسمبر  15-17          

  

272   |  

 

  المراجع: 

إصــدار املكتــب اجلمهــوري املركــزي لألرصــاد اجلويــة   ) 1922الســجل الســنوي لرصــدات الحــرارة المــدون باللغــة اإليطاليــة ( 
  .روما  -اجليولوجيا  و 

" دراسة بيئية عن بعض النباتات الصحراوية يف منطقة زالف جنوب ليبيـا" ،   ) 2001الشريف ، إبراهيم محمد عبد السالم ( 
  ليبيا. -جامعة سبها  –كلية العلوم اهلندسية والتقنية / براك 

، منشـورات املركـز العـريب   نظـام البيئـي الصـحراويال  )  2007المثناني ، عبد السـالم محمـد . النـور ، عبـد المـنعم محمـد ( 
  ليبيا . –ألحباث الصحراء وتنمية اتمعات الصحراوية ، مرزق  

" دراسة الغطاء النبايت ملنطقة وادي نسمة مشال غـرب ليبيـا " ، كليـة العلـوم اهلندسـية والتقنيـة /  ) 2009بحري ، نواره محمد ( 
  ليبيا  . –جامعة سبها  –براك 

، منشــأة املعــارف باألســكندرية ،   اســتزراع الصــحاري واملنــاطق اجلافــة يف مصــر والــوطن العــريب   ) 1995ع ، عبــد المــنعم ( بلبــ
  مجهورية مصر العربية .

منشـــأة املعــــارف  –، الطبعـــة التاســـعة  ، مركــــز الـــدلتا للطباعــــة  جغرافيــــا افريقيـــا اإلقليميــــة    ) 1996جـــودة ، جــــودة حســـين ( 
  مجهورية مصر العربية . باألسكندرية ،

  ، اإلسكندرية ، مجهورية مصر العربية .   األراضي اجلافة ، منشأة املعارف)    1990شاهين ، عبد الوهاب ( 

جملــة الزراعــة وامليــاه باملنــاطق اجلافــة يف الــوطن " تــدهور الرتبــة والتصــحر يف الــوطن العــريب" ، )  1997عبــد الجــواد ، الجيالنــي ( 
  السابع عشر. العريب ، العدد

  ليبيا. –جامعة بنغازي  –" دراسة املناخ املصغر لغابات مرتفعات الرمجة " ، كلية العلوم    2012فيتور، عبد المالك فيتور ( 

مجاهد ، أحمد محمد . العودات ، محمد عبدو . عبداهللا ، عبد السالم محمود . الشيخ ، عبد اهللا بن محمد . باصهي ، 

  اململكة العربية السعودية . -الرياض  –، جامعة امللك سعود   علم البيئة النباتية  )  1995عبد اهللا يحيى ( 
  

Abd El-Ghani,M.M and W. Amer (2003) " Soil vegetation relationships in a Coastal  

                 desert plain of southern Sinai ", Journal of Arid Environments, 55: 607 – 628. 

    Boxshall, B. and Jenkyn, T. (2001) " River Cooba, Acacia stenophylla, Farm   

                Forestry Species Profile for North Central Victoria", Department of Primary  

                Industries, Victoria (DPI).  

 Bidwell, R.G.S ( 1974)   Plant physiology   Queens University . Kingston, Otanio Canada. 

Cowan and Maslin (2001) " Acacia stenophylla In Flora of Australia" 11B.ABRS and  
C S I R O  P u b l i s h i n g ,  C a n b e r r a  a n d  M e l b o u r n e ,  p p . 1 0 2  -  1 0 3 . 

El-Bana, M. I.;  Al-Mathnani, A.M (2009)  " Vegetation - soil relationships in the Wadi Al-
Hayat Area of the Libyan Sahara". Australian  Journal of Basic and Applied Sciences, 
3 (2) : 740 - 747. 



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                         
   المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا       

2015ديسمبر  15-17          

  

273   |  

 

Krzywinski, K; Pierce, R.H (2001)  Deserting the Desert  , Department of latin and   
Egyptology . University of Bergen. Publishing, preutz  grafisk,larvik, Norway.  

Marcar, N. Crawford, D. Leppert, P. Jovnic, T. Floyd, R. and Farrow, R. (1995)   Trees 
for Saltland  : AGuide to Selecting Native  Species. CSIRO Australia .   

  Obeid, M. and Mahmoud, A. ( 1971) "Ecological studies on the vegetation of the Sudan"  
The ecological relationships of the vegetation of Khartoum province Vegetation, 23: 
177 - 198 

  Talya D. Hackett, C. K. and Marc, W. ( 2013)   The importance of Acacia trees for 
insectivorous bats and arthropods in the Arava desert   School of Geographical 
Sciences, University of Bristol ,University Road, Clifton Road, Clifton, Bristol BS8 
1SS, UK .             

Turner, and Abduolgader,A (1983) "Studies made on the desert grass,  Panicum 

turgidum ,Forsk. wadi Zigzah Research Report" Higher Institute of technology , Brack, 
Libya. Unpublished Report. 

Turner; Brien,O ; Abduolgader,A (1980) "Moisture ,Nitrogen, Phosphorus  and Sulpher 
Contents of Acacia tortilis in wadi Zigzah Fezzan , Libya" Higher Institute of 
technology, Brack, Libya . 

Ward, D. and Rohner, C. (1997) "Anthropogenic causes of high mortality  and low 
recruitment in three Acacia tree species in the Negev desert", Biodiversity and 
Conservation, 6: 877 -893. 

 

 

 

  



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                         
   المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا       

2015ديسمبر  15-17          

  

274   |  

 

  تأثير درجة الحرارة على إنبات بذور بعض النباتات الرعوية

  جمال حسن غيث الدعيك

 jamaldaek@yahoo.comقسم علم النبات، كلية اآلداب والعلوم األصابعة، جامعة الجبل الغربي، ليبيا. 
  

   الملخص

دراسة تأثري درجة اىل دف و  ،2014/ 4 -3امعة اجلبل الغريب خالل شهري أجريت هذه الدراسة يف معمل كلية الزراعة ج
م، على إنبات  بذور بعض أنواع النباتات الرعوية ومنوها، وهي الرغل °25م، °10م، °5مستويات وهي : ثالثاحلرارة عند 

  .Atriplex halimusوالرغل امللحي  Atriplex  canescensاألمريكي 

بات بذور األنواع املستخدمة يف الدراسة، ويتضح ذلك من خالل عدم بينت نتائج الدراسة أن لعامل احلرارة تأثرياً معنويَا على إن 
م (حرارة °25م ودرجة حرارة °10م يف حني أا أنبتت حتت درجة احلرارة °5انبات بذور هذه األنواع حتت درجة احلرارة 

  ول الريشة واجلذير لكال الصنفني.   كما أوضحت نتائج الدراسة أيضاً أن هناك تأثرياً معنوياً لدرجة احلرارة على صفيت ط،  الغرفة)

  طول الريشة.   عامل الحرارة ،  ،رانبات البذو  الداللية:الكلمات 

  

 Introduction: المقدمة .1

 حتدد العوامل البيئية املختلفة مدى جناح استزراع وإعادة تأهيل املراعي املتدهورة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة، ويعد عامل املناخ 
هم واالعظم الذي يؤثر تأثريًا مباشرَا على بقاء وتأسيس اتمعات النباتية، ومتثل درجة احلرارة عنصرًا هامًا من عناصر العامل األ

  ).2002املناخ بعد االمطار من خالل تأثريها الفعال واملباشر على تأسيس هذه اتمعات أو األنواع النباتية (العقيل، 

بنضج النبات وتفتح األزهار  ل حياة النبات املختلفة بدءًا بإنبات البذور ومنو البادرات وانتهاءً كما تؤثر درجة احلرارة على مراح
  واغالقها وإنتاج الثمار والبذور.

ولدرجة احلرارة تأثريًا كبري على مجيع وظائف احلياة النباتية ، فتهيئ الطاقة الالزمة هلا، إذ أن مجيع عمليات األيض الكيميائية 
وإذا زادت عن ذلك ينعكس سلباً  ،الطبيعية تعتمد على درجة احلرارة وتنشط بارتفاع هذه الدرجة إىل احلد األمثلوالعمليات 

  عليها، وإذا اخنفضت درجة احلرارة إىل حد معني كان ذلك عائقاً لإلنبات والنمو.

و فيه معيشة طبيعية ، فإذا جتاوزت درجة ني ينبت وينمعوجتدر اإلشارة أيضًا إىل أن لكل نوع من أنواع النباتات جمال حراري م
  احلرارة ذلك املدى ارتفاعاً أو اخنفاضا تأثر إنبات ومنو ونشاط النبات.

  امةونظراً ألمهية هذا العامل من خالل دوره البارز يف حتديد املوسم والوسط املناسبني الستزراع العديد من األنواع النباتية الرعوية اهل
ارتأينا دراسة مدى استجابة بذور بعض األنواع النباتية الرعوية وهي :  املتدهورة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة، إلعادة تأهيل املراعي
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لتأثري مستويات خمتلفة من درجات  Atriplex canescens والرغل األمريكي  Atriplex halimusالرغل امللحي 
  احلرارة على انباا.     

  مشكلة الدراسة: 1.1 

مساحة ليبيا وتنوع تضاريسها األمر الذي يرتتب عليه تباين كبري يف العوامل املناخية وخاصة درجة احلرارة، مما  اتساع -
 يستوجب دراسة تأثري هذا العامل لتحديد املوسم واملكان املناسب إلكثار هذه األنواع.

 باتية الرعوية اهلامة.اتساع نطاق دائرة التصحر مما أدى إىل تناقص واندثار العديد من األنواع الن -

  اهداف الدراسة:  2.1

دف إىل دراسة تأثري مستويات خمتلفة من درجة احلرارة على إنبات بذور نبات الرغل  "القطف" (امللحي واألمريكي) 
  ألجراء مقارنة بينهما وذلك دف حتقيق التايل:

حلرارة ومعرفة الدرجة املثلى إلنبات بذور األنواع معرفة مدى استجابة أو حتمل بذور نبات الرغل ملستويات خمتلفة من ا  .1
 املستخدمة يف الدراسة، وهذا بدوره جيعلنا نتعرف على أنواع البيئات اليت تنمو فيها هذه األنواع.

تقدمي بعض املقرتحات اليت من شأا املسامهة يف إعادة تأهيل وتنمية املراعي واحملافظة على بعض األنواع النباتية من  .2
 راض.االنق

 

 Literature Reviewالدراسات المرجعية:   .2

إىل وجود تباين واضح يف نسب  م)2002(العقيل، يف دراسة بيئية على إنبات بذور نبات الرغل ومنو بادراا وتأسيسها أشار 
ت اإلنبات بني م أعلى معدال20̊وسرعة إنبات بذور الرغل بني معامالت درجات احلرارة الثابتة واملتبادلة، وحققت املعاملة  

م يف املرتبة الثالثة، وأيضاً أوضحت النتائج أن نسب 30̊يف املرتبة الثانية و  ̊م25الدرجات الست املدروسة، وجاءت درجة احلرارة  
م ويالحظ ان هناك تناسب طردي يف °30حرارة  انبات بذور الرغل وصلت إىل أعلى معدالا يف فرتة وجيزة حتت تأثري درجة 

  االنبات مع ارتفاع درجة احلرارة. زيادة سرعة

م تفوقاً واضحاً يف نسب اإلنبات على املعامالت األخرى، °25 - 15أما بالنسبة لدرجات احلرارة املتبادلة فقد أظهرت املعاملة 
أن  م)2009(قنديل، ويف دراسة أخرى ذكرى  م .°20 - 10م مث يليها املعاملة 30̊ - 20وجاءت يف املرتبة الثانية املعاملة 

(سعدون وقد وجد  م.°12م، ويتحمل اخنفاض درجة احلرارة حىت °50نبات الرغل يتحمل درجة احلرارة املرتفعة حنو 

م تأثريًا معنويًا على إنبات بذور الذرة وعلى الصفات املدروسة، مثل طول °30 - 25أن لدرجة احلرارة م) 1993وآخرون،

إىل أن بذور القمح والشعري والرتمس، تنبت يف  م)1990(محمد،كما أشار  رى.الريشة واجلذير مقارنة بدرجات احلرارة األخ
م، واليت متثل درجات احلرارة املثلى، أما عند إنبات البذور يف درجات حرارة شاذة °25 - 20درجات حرارة تتفاوت ما بني 

 جية املختلفة وبالتايل عدم إنباا.سواء كانت مرتفعة أو منخفضة فهذا يؤدي بدوره إىل حدوث خلل يف العمليات الفسيولو 
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تفوق الرغل امللحي معنوياً على الرغل األسرتايل يف كل من القدرة على االنبات والوزن الغض لكل من  م)1998(آغا، أوضحت 
النباتيني يف البادرة والريشة، بينما تفوق الرغل االسرتايل لطول البادرة والريشة، يف حني مل تكن هناك فروق معنوية بني النوعني 

 . Aأوضحا بأن الرغل األبيض  م)2009 ،(لشهاب والخليفويف دراسة  صفيت طول اجلذير والوزن الغض للجذير.

leucoclada   والرغل امللحيA . halimus  والرغل األمريكيA. canescens   واليت كانت سائدة أثبتت تفوقها ومتيزها
أن أمطار الربيع الغزيرة ودرجات احلرارة  م)2006(السمان،املتدهورة.كما ذكر كأنواع مبشرة وهامة يف إعادة تأهيل املراعي 

ويف دراسة للمركز العريب لدراسات  املعتدلة يف بادية الشام أعطت نسب إنبات عالية لنباتات الروثا والرغل امللحي واألمريكي.
وامللحي واألمريكي ميكن زراعتها بالبذر املباشر دون ثبت أن أنواع الرغل السوري م)2004(أكساد، املناطق اجلافة وشبه اجلافة 

  احلاجة إىل استعمال الشتول حتت الظروف اجلافة.

  

 Materials and Methodsالمواد وطرق البحث:   .3

الرغل  :أجريت هذه الدراسة داخل معمل كلية الزراعة جامعة اجلبل الغريب حيث مت اختيار بذور نوعان من نباتات املراعي ومها
   وذلك لدراسة تأثري مستويات خمتلفة من  درجات احلرارة على إنبات هذه البذور. ،لحي والرغل األمريكيامل

  أدوات ومستلزمات الدراسة المخبرية:  1.3

  حضانة . - ثالجة    -ماصة مدرجة   -ماء مقطر   -ترمومرت  -أوراق ترشيح   -أطباق برتي  

  المادة النباتية المستخدمة:  2.3

 ات الرغل امللحيبذور نب -
 بذور نبات الرغل األمريكي -

  م .2012مت احلصول على هذه البذور من املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة وشبه اجلافة خالل العام 

  وصف االنواع النباتية المستخدمة في الدراسة.  3.3

) ، (أبوزنط، 2001أبوزخم،  ،) ، (الرباط2004 :) ، (شهاب Chichalia ,2000) ، (1974قام كل من (سنكري، 
  ) بتوصيف األنواع النباتية الرعوية اهلامة، ووفقا هلم مت توصيف هذه األنواع املستخدمة يف الدراسة وهي:2004

   A . halimusالرغل الملحي   1.3.3

ع متخشبة والسوق متصاعدة كثرية التفر  Chenopodiaceaeم، يتبع العائلة السرمقية  1.5 – 1شجرية يرتاوح ارتفاعها بني 
سنابل كثيفة تكون بيضاء اللون، واألوراق متبادلة وأحياناً متقابلة يف األسفل ذات شكل بيضاوي مثلثي، والعناقيد الزهرية تشكل 

سم وهو متوسط  150يف جمموعها نورة هرمية عدمية األوراق. ويعترب من األجنم الرعوية اهلامة والكبرية يصل ارتفاعه إىل 
  ج العلفي.االستساغة واإلنتا 
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 A . canessensالرغل األمريكي   2.3.3

م، ذات سوق خشبية، أوراقها  2 – 1ين  طوهلا يرتاوح ماب Chenopodiceaeaشجرية معمرة تتبع العائلة السرمقية  
ويتحمل رحمية، ويعترب هذا النوع يف موطنه من أهم الشجريات الرعوية يف املراعي الطبيعية، واملدى البيئي هلذا النوع واسع جدًا 

م، وإنتاجه العلفي جيد وإستساغته جيدة  15 – 5ظروف الرتبة املختلفة، وهو مقاوم للجفاف والصقيع وتتعمق جذوره من 
  مقارنتاً باألنواع األخرى من الرغل.

  

  االختبارات المخبرية للبذور:  4.3

  نبات.أجريت االختبارات لتقدير النقاوة (التصايف) للبذور ومن مث احليوية ونسبة األ

 تقدير النقاوة (التصافي): 1.4.3

كغ من بذور كل نوع من األنواع املستخدمة يف الدراسة، وذلك بفصل البذور عن القش والقلف   1مت حتديد النقاوة يدوياً لـ 
واألزهار وكافة الشوائب األخرى، ومن مث وزنت البذور املفصولة لكل نوع وحدد وزا من الوزن الكلي للعينة لتمثل نسبة 

  نقاوة لكل نوع.ال

 الحيوية ونسبة اإلنبات:  2.4.3

أجريت اختبارات احليوية ونسب اإلنبات على بذور األنواع املدروسة من خالل أربع معامالت، كانت املعاملة األوىل حتت 
  م.°5م، و°10م ، أما املعاملة الثانية والثالثة كانت يف الثالجة حتت درجيت حرارة °25درجة حرارة الغرفة 

بذرة من بذور الرغل األمريكي والرغل امللحي موزعة على أربع مكررات  لكل  40م زرعت  2013 – 12 – 2بتاريخ 
 م .°25بذرات ، ورقمت األطباق ووضعت يف حاضنة اإلنبات حتت درجة حرارة  10نوع ، حبيث كان يف كل مكرر 

 م.°10م و °5ثالجتني حتت درجة حرارة  وبنفس الطريقة والعدد متت زراعة بذور األنواع املدروسة ووضعت االطباق يف
واعتباراً من اليوم الثالث ملوعد الزراعة سجلت البذور النامية يف كل طبق وبشكل يومي ملدة ثالثني يوم ، وهي الفرتة الزمنية 

) Bekedam, D. and Rgzass, 1979املعتمدة الختبارات اإلنبات حسب القواعد الدولية الختبارات البذور (
سبت نسبة اإلنبات لكل نوع حتت مستويات درجة احلرارة املختلفة، من خالل مجع عدد البذور النامية يف املكررات ومنها ح

  األربعة للنوع كنسبة مئوية وفق املعادلة التالية.

  

  عدد البذور النامية                                      

  100× ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ    نسبة ا�نبات (%) = 

  العدد الكلي للبذور المزروعة                                  
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 طول الريشة والجذير:  3.4.3

يومًا من تاريخ زراعة البذور مت أخذ ثالثة نباتات نامية من كل مكرر يف كل مستوى من مستويات درجة احلرارة  20بعد مرور 
  اسة، وبواسطة املسطرة مت قياس طول الريشة واجلذير، ومن خالهلا حسب متوسط طول الريشة واجلذير .لكل نوع من نباتات الدر 

 التحليل اإلحصائي:  .4

مت التحليل اإلحصائي للتجربة بتحليل التباين ملعرفة تأثري كل من العوامل املطبقة يف التجربة على املؤشرات املدروسة، ومت حساب 
  %.5للمقارنة بني متوسطات القراءات عند مستوى   l . s  .dأقل فرق معنوي 

 مكان وزمان تنفيذ الدراسة:  1.4

  .2013 – 12 – 2معمل كلية الزراعة جامعة اجلبل الغريب بتاريخ 

  

  النتائج والمناقشة :  .5

  :نتائج العمل املخربي : نفذت جمموعة من التطبيقات املخربية للبذور املستخدمة يف الدراسة وهي

 " التصافي "تقدير النقاوة   1.5

  بذور الرغل األمريكي. 1.1.5

   g  1000    وزن العينة الكلي =
   g 788وزن العينة النقية = 
  788 عينة النقية                    وزن ال                      

  % 78.8=   100× =  ـــــــ ــــــــ   100× ــــــــــــــــــــــــــــــنسبة النقاوة % = ـ

    1000                    وزن العينة الكلي                     

  

  

  بذور الرغل الملحي.   2.1.5

    g  380وزن العينة النقية =          g  1000وزن العينة الكلي = 

  380وزن العينة النقية                       

  %53.3=  100 ×  ـــــــــ=   ـــــ 100 ×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة النقاوة % = 

  1000وزن العينة الكلي                       
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% وهذا  78.8مت حتديد نسبة النقاوة هلذه البذور يدوياُ ، حيث سجلت بذور الرغل األمريكي أعلى نسبة النقاوة إذ بلغت 
ألمهات البذرية، فيما كانت نسبة النقاوة لبذور الرغل راجع إىل كرب حجم البذور وخفة وزا وسهولة مجعها وتساقطها من ا

% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالرغل األمريكي ، نظراً لصغر حجم البذور وصعوبة مجعها األمر الذي يتطلب 53.3امللحي 
  إجراء هذه االختبارات لتحديد معدل البذر احلقيقي للبذور التجارية.

  

  اختبارات الحيوية واالنبات:  3.1.5

  ) يوضح ذلك.1أجريت اختبارات احليوية واإلنبات على بذور األنواع املدروسة من خالل ثالث معامالت رئيسية جدول (

  الحرارة المختلفة نتائج اختبارات اإلنبات والحيوية لبذور األنواع المدروسة تحت مستويات. 1جدول ال

 النوع الرغل امللحي الرغل األمريكي

 م°5 م°10 م°21 م°5 م°10 م21°
 درجة احلرارة

 
 االختبار

 نسبة اإلنبات % 0 62 77.5 0 44 53.5

 احليوية عالية متوسطة
  

م،أنه مل حيدث فيها إنبات لبذور النوعني حتت الدراسة، وهذا قد يكون °5أظهرت النتائج من خالل املعاملة األوىل لدرجة احلرارة 
جة اجلنني بالبذرة، حبيث تعمل على جتفيف البذرة، وكذلك توقف حركة راجعًا إىل أن درجة احلرارة املنخفضة تؤثر على أنس

السيتوبالزم، وأيضًا تؤثر على الرتكيب الوظيفي لألغشية اخللوية خصوصًا الدهون املفسفرة، مما يرتتب عليه توقف عمليات النقل 
يف الربوتوبالزم فتتحول الدهون إىل احلالة الصلبة، عن طريق تثبيت املرافقات اإلنزميية الناقلة للهيدروجني مثل  وجيعل هناك زيادة 

والدهن الصلب ال يرتبط بالفسفور، كذلك عندما تتكون بلورات ثلجية يف املسافات البينية تسبب يف جتفيف السيتوبالزم نتيجة 
نني لعدم اكتمال النمو أو  ). أو قد يرجع إىل قلة حيوية اجل1990حلركة املاء إىل خارج اخلاليا وزيادة نفاذية األغشية (حممد، 

  ).2002)، ودراسة (العقيل، 1990كمون البذرة نتيجة لرتاكم مواد مانعة لإلنبات، وهذا يتوافق مع دراسة (حممد، 

م (داخل °10يف حني أن هذه البذور متكنت من اإلنبات حتت ظروف املعاملتني األخريني ومها: املعاملة الثانية حتت درجة حرارة 
يوماً من الزراعة، وتفوقت على بذور الرغل األمريكي  30% من بذور الرغل امللحي اإلنبات بعد 62ث استطاعت الثالجة)، حي

  %.44اليت مل تتجاوز نسب إنبات بذوره 
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م (حرارة الغرفة) واليت كانت هي األفضل من حيث نسب اإلنبات بني °25واملعاملة الثالثة حتت درجة حرارة الغرفة العادية 
%، على بذور الرغل األمريكي، واليت مل تتجاوز 77الثالث، حيث تفوق فيها أيضاً الرغل امللحي بنسبة إنبات بلغت  املعامالت

%. كما أثبتت بذور الرغل امللحي أا متتلك حيوية عالية وذلك من خالل سرعة إنباا يف األيام الثالثة 53نسب إنبات بذوره 
يكي. وهذا قد يكون راجع إىل أن كفاءة العمليات الفسيولوجية داخل بذور هذا النوع قد تكون األوىل للزراعة مقارنًة بالرغل األمر 

  ).1990عالية حتت هذا املستوى من درجات احلرارة وهو املالئم إلنبات بذورها، وهذا يتوافق مع دراسة (حممد، 

لحي واألمريكي بغرض تقييمهما حتت ثالث متت مناقشة نتائج التحليل االحصائي هلذه الدراسة لنوعني من الرغل ومها امل
مستويات من درجات احلرارة، ومت استخدام املتوسطات لتوضيح أداء بذور النوعني حتت هذه املستويات، كما مت حتليل التباين 
للحكم على معنوية الصفات حتت الدراسة باإلضافة لتحليل االرتباط البسيط بني الصفات، وميكن توضيح ذلك من خالل 

  ناقشة النتائج باستخدام اجلداول التالية.م

  

  صفة نسبة االنبات %:  1.1.5

احملسوبة كانت معنوية جداً لعامل احلرارة مما يشري إىل  F) جدول حتليل التباين أن قيمة 2أشارت النتائج من خالل اجلدول رقم (
م) هي °25ة، وكانت درجة حرارة الغرفة (اختالف األصناف املدروسة من حيث نسبة االنبات حتت درجات احلرارة املختلف

% من بذور الرغل امللحي استطاعت اإلنبات حتت هذه 77أفضل درجات احلرارة اليت انبتت حتتها هذه األصناف حيث أن 
  م).     1993%، وهذا يتوافق مع دراسة (حممد، 53الدرجة، بينما سجلت بذور الرغل األمريكي نسبة إنبات وقدرها 

م) هي الدرجة املثلى بني الدرجات °25بق أن زراعة بذور هذه األنواع خاصة الرغل امللحي حتت درجة حرارة (نستنتج مما س
  م).2006م) و (احلناوي، 1998م) ،(أغا، 2002املختربة لزراعة بذور هذه األنواع، وهذا يتوافق مع دراسة (العقيل، 
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 تحليل التباين لصفة االنبات.  2 جدول

S . V d . f SS M . S F 

Varieties V – 1 = 1 7.04 7.04 0.79ns 

Heats h – 1 = 2 1244.33 622.17 70.23* * 

V × h (V – 1)(h – 1)=2 16.37 8.19 0.92n s 

Error V h(r-1)= 18 159.47 8.86  

L . s . d0.05= 2.55 Vhr – 1= 23  L . s .d0.01 =3.50  

Varieties 

Rank Treat Mean n Non sig 

1 2 10.38 12 A 

2 1 9.29 12 A 

Heat 

Rank Treat Mean n Non sig 

1 3 17.04 8 A 

2 2 12.46 8 B 

3 1 0 8 C 

L . s . d0.05 = 3.13    L . s .do.o1 = 4.28 

  

  

  

  صفة طول الريشة (سم):  5.1.5

) لصفة طول الريشة أن لعامل احلرارة تأثري معنوي على طول الريشة، وخاصة درجة 3أشارت النتائج من خالل اجلدول رقم (
م كان هلا تأثري معنوي على طول الريشة لكال الصنفني املستخدمني يف الدراسة. وهذا يتوافق مع دراسة سعدون °25احلرارة 

  م.1993وأخرون، 
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  صفة طول الريشةل . تحليل التباين3جدول 

S . V D . F SS M . S F 

Varieties 1 0.23 0.23 0.45ns 

heat 2 14.67 7.33 13.99** 

V ×h 2 0.14 0.07 0.131ns 

Error 18 9.44 0.524  

L . s . d0.05 = 0.621    L . s . d0.01 = 0.851 

Varieties 

Rank Treat Mean n Non sig1 

1 1 1.10 12 A 

2 2 0.9 12 A 

Heat 

Rank Treat Mean n Non sig 

1 3 1.91 8 A 

2 2 1.08 8 B 

3 1 0 8 C 

L . s . d0.05 = 0.76    L . s . d0.01 = 1.04 

  
  

  صفة طول الجذير (سم):  6.1.5

نوية جدًا بالنسبة لعامل احلرارة، ) أن الفروق كانت مع4أشارت نتائج حتليل التباين لصفة طول اجلذير من خالل اجلدول رقم (
سم.  وهذا يتوافق مع دراسة  0.72سم بينما كان يف الرغل األمريكي  0.87حيث بلغ طول اجلذير يف نبات الرغل امللحي 

    م . 1993سعدون وأخرون 
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 تحليل التباين لصفة طول الجذير .4جدول 

S . V D . F SS M . S F 

Varieties 1 0.13 0.13 0.71ns 

heat 2 7.96 3.98 21.66** 

V ×h 2 0.36 0.180 0.98ns 

Error 18 3.31 0.184  

L . s . d0.05 = 0.37    L . s . d0.01 = 0.504 

Varieties 

Rank Treat Mean n Non sig1 

1 1 0.87 12 A 

2 2 0.72 12 A 

Heat 

Rank Treat Mean n Non sig 

1 3 1.34 8 A 

2 2 1.05 8 A 

3 1 0 8 B 

L . s . d0.05 = 0.45    L . s . d0.01 = 0.617 
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 زهرة دوار لبذور النوعية بعض الصفات على الزراعة العوامل البيئية المتعلقة بمواعيد تأثير

  الشمِس المزروعة في مدينة براك
  3، محمد امحمد السالم 2، ميالد موسى عكاشه 1محمد عبد اهللا أحمد

1 -
  yahoo.com@alsharif_ukrنية، جامعة سبها، ليبيا ،  كلية العلوم اهلندسية والتققسم الصناعات الغذائية 
2-

  iakasha@yahoo.com ،  كلية العلوم اهلندسية والتقنية، جامعة سبها، ليبياقسم الصناعات الغذائية 
3-

  taleslibya@hotmail.com بها، ليبيا، جامعة سة الزراعة،  كليقسم احملاصيل 

  

  الملخص

) الذي متت زراعته Miakهدفت هذه الدراسة إىل تقييم الصفات النوعية لبذور زهرة دوار الشمس من الصنف مياك (
لزراعية التابعة لكلية العلوم اهلندسية والتقنية مبدينة براك يف يف مواعيد خمتلفة خالل العروتني الصيفية املبكرة والصيفية يف األرض ا

اجلنوب اللييب، ولقد مشلت الدراسة قياس قطر القرص، وزن البذور بالقرص، وزن األلف بذرة، نسبة اللب، نسبة األغلفة، نسبة 
  امتالء األقراص والبذور.

ة الصيفية املبكرة ويف مواعيد الزراعة الثالثة اليت مت لقد كان قطر قرص زهرة بذور دوار الشمس املزروعة خالل العرو 
سم على التوايل، يف حني كان قطر القرص لزهرة البذور املزروعة خالل العروة الصيفية  16.29، 18.51، 20.00اختيارها هو 

 قرص زهرة دوار سم على التوايل. وبينت النتائج أن وزن البذور يف 20.31، 22.22، 24.52ويف ثالثة مواعيد خمتلفة هو 
جم على التوايل، يف  60.96، 91.98، 74.04 الشمس املزروعة خالل العروة الصيفية املبكرة ويف مواعيد الزراعة الثالثة هو

، 80.09، 108حني كان وزن البذور يف قرص زهرة دوار الشمس املزروعة خالل العروة الصيفية ويف مواعيد الزراعة الثالثة هو 
توايل. وقد كان وزن األلف بذرة لبذور الزهرة املزروعة خالل العروة الصيفية املبكرة ويف مواعيد الزراعة الثالثة جم على ال 89.13

جم على التوايل، يف حني كان وزن األلف بذرة لبذور الزهرة املزروعة خالل العروة الصيفية ويف  68.11، 81.05، 91.97 هو
جم على التوايل، ولقد كان وزن األلف بذرة يف عينة احلبوب األصلية  73.00، 75.96، 73.92مواعيد الزراعة الثالثة هو 
جم. وتبني من النتائج أن أغلفة بذور دوار الشمس اليت زرعت خالل العروة الصيفية املبكرة   52.00اليت مت استخدامها للزراعة 

، يف حني أن أغلفة بذور دوار الشمس اليت يف مواعيد الزراعة الثالثة على التوايل %27.00، 32.01، 32.99كانت نسبتها 
يف مواعيد الزراعة الثالثة على التوايل، ولقد كانت  %27.91، 31.02، 35.89زرعت خالل العروة الصيفية كانت نسبتها 

. كما أظهرت النتائج أن نسبة اللب يف بذور دوار الشمس اليت زرعت خالل %24.62نسبة األغلفة يف عينة احلبوب األصلية 
يف مواعيد الزراعة الثالثة على التوايل، يف حني أن نسبة اللب يف  %73.04، 69.00، 67.01العروة الصيفية املبكرة كانت 

على  %72.10، 69.00، 64.14بذور دوار الشمس اليت زرعت خالل العروة الصيفية ويف مواعيد الزراعة الثالثة كانت 
. ولقد لوحظ من خالل النتائج أن نسبة امتالء القرص %76.22وب األصلية التوايل، بينما كانت نسبة اللب يف عينة احلب

  % وذلك جلميع العينات املدروسة.100بالبذور كانت 
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 المقدمة .1

إيل العائلة املركبة، وتعد بذوره من احملاصيل الزيتية املهمة اليت تأيت يف  Helianthus annuusيعود دوار الشمس 
من حيث انتاج الزيت بينما تتقدم على الصويا من حيث نوعية زيتها األمر الذي أدى إيل زيادة الرتتيب بعد بذور فول الصويا 

الطلب عليه عامليًا وارتفاع أسعاره مقارنة بزيت فول الصويا، ويعد حمصول عباد الشمس من احملاصيل اليت اكتشفت مع اكتشاف 
 ,Chang دول أوروبا ليجد طريقه من مث إيل دول العامل األخرى (العامل اجلديد وقد ساهم الرحالة االسبان يف نقله وزراعته يف

2001; Консультационно-Учебный Центр, 2012.(   والروس هم أول من زرعه يف أوروبا وهم
 & Robinson% (50الذين قاموا بربامج التحسني لزيادة نسبة الزيت يف األصناف الروسية اليت تصل فيها نسبة الزيت إيل 

Carter, 1978 إن الصفات النوعية ألقراص وبذور زهرة دوار الشمس كقطر القرص ووزن البذور بالقرص ووزن األلف بذرة .(
 Robinsonونسبة اللب واألغلفة بالبذور وامتالء البذور واألقراص، تتأثر كثريًا بالصفات الوراثية وكذلك بالظروف املناخية (

& Carter, 1978;. Chang, 2001 .(  
%)، وختتلف نسبة الزيت فيها 55-25وار الشمس من احملاصيل الزيتية اليت حتتوي على نسبة عالية من الزيت (بذور د

 ,Rodriguez et al, 2002; Garside, 1984; Robinson & Carterحسب مناطق الزراعة واألصناف (
 & Nagaoأكثر من أي حمصول آخر ( )، وقد وجد أن نسبة الزيت تتأثر كثريًا بدرجات احلرارة أثناء نضج البذور1978

Yamazaki, 1984 وتشري األحباث إيل أن زيت بذور دوار الشمس يزداد عندما يصادف نضج البذور اخنفاضًا يف ،(
)، وال زالت مدارس الرتبية تعمل جادة Nagao & Yamazaki, 1983درجات احلرارة إيل حد ما خاصة أثناء الليل (

 ,Kleingartner, 2002; Changور زهرة دوار الشمس باستعمال طرق الرتبية املختلفة (على زيادة نسبة الزيت يف بذ
2001; Консультационно-Учебный Центр, 2012 .(  

) الذي متت زراعته Miakوهدفت هذه الدراسة إىل تقييم الصفات النوعية لبذور زهرة دوار الشمس من الصنف مياك (
يفية املبكرة والعروة الصيفية يف احلقل الزراعي التابع لكلية العلوم اهلندسية والتقنية مبدينة براك يف مواعيد خمتلفة خالل العروة الص

حيث متت مقارنة الصفات النوعية لبذور العروتني وذلك دف الوصول إىل أفضل مواعيد زراعة ميكن هلا أن تعطي صفات نوعية 
تأثري مواعيد الزراعة األخرى على الصفات النوعية وكذلك احملتوى الغذائي  عالية للبذور، وال تزال هذه الدراسة مستمرة ملعرفة

  والكيميائي للبذور.

  

  مواد وطرق البحث .2

يف مدينة براك الواقعة مشال مدينة سبها واليت تبعد يف احلقل الزراعي التابع لكلية العلوم اهلندسية والتقنية متت حراثة الرتبة 
للقطعة الواحدة، ومتت إضافة  2م8قطع مبساحة  4ى تنعيم األرض وختطيطها وتقسيمها إىل كم تقريباً، وجر 70عنها مبسافة 

  ) بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لرتبة احلقل.1السماد العضوي إليها، ويبني اجلدول رقم (
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  بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لرتبة احلقل .1الجدول 
  

  /كجم)التحليل امليكانيكي للرتبة (جم
     77.1الرمل  

  562.3الطني 

  350.1السلت 
pH  7.9  

  1.4  (%) ةاملادة العضوي

  27.7  كربونات الكالسيوم (%)
  

مت احلصول على بذور زهرة دوار الشمس (صنف مياك) من املركز القومي للبحوث جبمهورية مصر العربية، ولقد زرعت 
  التالية:يد الزراعة يف مواعم و 2014عام  خاللالبذور بثالث مكررات 

 )أبريل 1 مارس. 15 مارس. 01(  العروة الصيفية املبكرة: -
  )يونيو 01 مايو. 15 مايو. 01(  ة الصيفية:عرو ال -

يوم من كل موعد من هذه املواعيد الزراعية خالل العروتني وذلك بعد ظهور عالمات النضج  100ولقد مت احلصاد بعد 
  جانب جفاف األزهار الشعاعية واصفرار ظهر القرص. إىلألوراق السفلى وتساقطها املتمثلة يف اصفرار النبات وجفاف ا

لقد مت حتديد الصفات النوعية لألقراص والبذور بأخذ عشرة أقراص بشكل عشوائي وقياس أقطارها وحساب معدل قطر و
عدل وزن البذور يف القرص، ومت القرص الواحد لكل موعد حصاد، وبعد تفريط البذور مت تقدير وزن البذور بكل قرص وحساب م

  تقدير وزن األلف حبة لتكوين فكرة عن مدى امتالء احلبوب وكمية احملصول الناتج عنها.
واألغلفة لكل موعد زراعة، كما مت حتديد  لبووزنت كل على حده، ومت حساب نسبة ال لبهاكما متت إزالة أغلفة البذور و 

 نسبة االمتالء يف األقراص.

 Randomized Complete Blockاستعمال تصميم القطاعات العشوائية الكاملة البحث  يف هذالقد مت 
Design ةبتجربة عاملي Factorial Experiment  ولقد مت حتليل النتائج باستخدام حتليل التباين وباستعمال أقل فرق

  .)Daniel, 1991( %5ملقارنة املتوسطات على مستوى احتمالية  LSD معنوي

  مناقشةالنتائج وال .3

) يف قطر قرص زهرة دوار الشمس بني مجيع العينات املدروسة p≤0.05) فروقًا معنوية (1شكل رقم أظهرت النتائج (
)، p≥0.05فيما عدا قرص الزهرة املزروعة يف أول مارس وقرص الزهرة املزروعة يف أول يونيو إذ كان الفرق بينهما غري معنويًا (

التقدم مبواعيد الزراعة يف العروتني إيل االختالف يف درجات احلرارة وعدم ثباا مع التقدم يف وقد يعزى االخنفاض يف القطر مع 
  ).Garside  )1984 مواعيد الزراعة، ويتفق هذا مع ما ذكره

) اختالفًا يف وزن البذور يف قرص زهرة دوار الشمس املزروعة خالل العروة الصيفية 2شكل رقم ولقد سجلت النتائج (
، 91.98، 74.04أبريل) حيث كانت األوزان املسجلة هي  1مارس،  15مارس،  1ويف مواعيد الزراعة الثالثة ( املبكرة
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جم على التوايل، يف حني كانت األوزان املسجلة لقرص زهرة دوار الشمس املزروعة خالل العروة الصيفية ويف مواعيد  60.96
جم على التوايل، ويتفق هذا االختالف مع ما  89.13، 80.09، 108.00يونيو) هي  1مايو،  15مايو،  1الزراعة الثالثة (

  ).1979وآخرون ( Goyneجاء به 
  

  
  قطر قرص زهرة دوار الشمس املزروعة يف مواعيد خمتلفة :)1شكل (

  
  وزن البذور بقرص زهرة دوار الشمس املزروعة يف مواعيد خمتلفة :)2شكل(

وزن األلف بذرة لبذور الزهرة املزروعة خالل العروة الصيفية املبكرة ويف  ) اختالفات يف3شكل رقم أظهرت النتائج (و 
جم على التوايل، يف حني كان وزن األلف بذرة لبذور الزهرة  68.11، 81.05، 91.97مواعيد الزراعة الثالثة والذي كان 

جم على التوايل، ولقد كان وزن  73.00، 75.96، 73.92املزروعة خالل العروة الصيفية ويف مواعيد الزراعة الثالثة هو 
جم، وقد  52.00األلف بذرة جلميع العينات املدروسة أعلى منه يف عينة احلبوب األصلية  اليت مت استخدامها للزراعة والذي كان 

 Goyne et al, 1979; Johnsonتُعزى هذه االختالفات إيل االختالف يف درجات احلرارة اليت صادفت نضج التمور (

& Jellum, 1972; Fernandez-Martinez et al, 1993.(  
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  وزن األلف بذرة لبذور زهرة دوار الشمس املزروعة يف مواعيد خمتلفة :)3شكل (

، 32.99) أن أغلفة بذور دوار الشمس اليت زرعت خالل العروة الصيفية املبكرة كانت نسبتها 4شكل رقم وبينت النتائج (
لثالثة على التوايل، يف حني أن أغلفة بذور دوار الشمس اليت زرعت خالل العروة % يف مواعيد الزراعة ا27.00، 32.01

% يف مواعيد الزراعة الثالثة على التوايل، بينما كانت نسبة األغلفة يف عينة 27.91، 31.02، 35.89الصيفية كانت نسبتها 
  ف يف ظروف النمو أثناء نضج البذور.%، وقد يعود هذا االختالف يف وزن األغلفة إيل االختال24.62احلبوب األصلية 

  
  نسبة األغلفة (%) لبذور زهرة دوار الشمس املزروعة يف مواعيد خمتلفة :)4شكل(
) أن نسبة اللب يف بذور دوار الشمس اليت زرعت خالل العروة الصيفية املبكرة كانت 5شكل رقم كما أظهرت النتائج (

ثالثة على التوايل، يف حني أن نسبة اللب يف بذور دوار الشمس اليت زرعت % يف مواعيد الزراعة ال73.04، 69.00، 67.01
%  على التوايل، بينما كانت نسبة اللب يف 72.10، 69.00، 64.14خالل العروة الصيفية ويف مواعيد الزراعة الثالثة كانت 

راعة لكل عروة، وذكر %، ولقد لوحظ زيادة نسبة اللب مع التقدم يف مواعيد الز 76.22عينة احلبوب األصلية 
Kleingartner )2002 ،أن درجات احلرارة املعتدلة واليت متيل للربودة قليًال تؤدي إيل زيادة اللب على حساب األغلفة (

وتعد نسبة اللب من الصفات املهمة واملرغوبة كثرياً يف بذور زهرة دوار الشمس وذلك الستخدامها يف املسليات ويف تغذية الطيور، 
ملستهلكون إيل البذور ذات اللب األكرب عند استخدامها كوجبة غذائية أو كمسليات، وكذلك مييل املستهلكون إيل البذور ومييل ا

 اليت يكون فيها فراغًا بني اللب وغالف البذرة لسهولة إزالة األغلفة عن بذور زهرة دوار الشمس املستخدمة كمسليات 
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)Robinson & Carter, 1978 100من خالل النتائج أن نسبة امتالء القرص بالبذور كانت ). ولوحظ أيضًا %
وذلك جلميع العينات املدروسة، وقد يكون ذلك بسبب صغر املساحة املزروعة ونتيجة درجة احلرارة املناسبة والرياح، وهو ال حيدث 

يفية املبكرة يف العراق قد اخنفضت ) أن نسبة االمتالء يف العروة الص1991( جماهد وآخرونإال يف ظروف النمو اجليدة حيث ذكر 
% 75% بسبب ارتفاع درجات احلرارة أثناء نضج البذور، وقد لوحظ أيضاً أن نسبة االمتالء يف كندا وأمريكا مل تتعدى 65إيل 

  ).Robinson & Carter, 1978; Mujahid et al, 1991يف أحسن الظروف (

  
  املزروعة يف مواعيد خمتلفةنسبة اللب (%) لبذور زهرة دوار الشمس  :)5شكل (

 الخالصة .4

أن العوامل البيئية املتعلقة مبواعيد الزراعة مل يكن هلا تأثريًا كبريًا على الصفات النوعية لبذور عباد الشمس  على الرغم من
ىت شهر يونيو قيد الدراسة إال أنه من املمكن االستفادة من زراعة هذا النوع من احملاصيل يف الفرتة املمتدة من شهر مارس وح

خاصة وأن الصفات النوعية للبذور الناجتة كانت جيدة مقارنة بصفات بذور العينة األصلية، وحنن نوصي هنا بإجراء املزيد من 
التجارب للوصول إىل املوعد األمثل من جهة والفرتات الزمنية واألشهر اليت ميكن فيها زراعة من هذا احملصول لالستفادة منه 

  هة أخرى.اقتصادياً من ج
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نتاجية وخواصها النوعية لمحصول الذرة وفق الظروف  المحلية تأثير الري الناقص على اإل

  الليبية

  انتصار محمد كافو،  محمد عيسى احمد موسى

  isamohammed00@gmail.com  جامعة طرابلس، كلية الزراعة ،قسم اهلندسة الزراعية
 

  الملخص

 FAO)  صنف Zea mays L(جريت هذه التجربة على حمصول الذرة أبدعم من اهليئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا 
نتاجية إختالف مستوى الري على املياه مبسطحات خاليا مشسية لدراسة تأثري اضخ لاملروي بالتنقيط باستخدام منظومة  400

% من فاقد البخر نتح، ومعاملة أخرى للري مت 100عاملة ري مت تعويضها  بنسبة نتاجية مباحملصول وبعض اخلواص النوعية لإل
رتفاع الكوز، ووزن ا)  بني معامليت الري بالنسبة لوزن كوز الذرة، و P<0.05( %، وقد سجلت فروق معنوية70تعويضها بنسبة 

)   بني P<0.05( فروقات معنويةحبة،  و عدد الصفوف يف كوز الذرة، وعدد احلبوب لكل صف، بينما مل تسجل  1000
على إنتاجية بقيمة أ%  100املعاملتني بالنسبة لقطر الكوز، ، ومن خالل نتائج تقييم اإلنتاجية سجلت معاملة الري بنسبة 

طن/ه، حيث تأثرت اإلنتاجية معنويا    6.2 %  إنتاجية وصلت قيمتها إىل70طن/ه، بينما سجلت معاملة الري بنسبة  8.3
 مم. مت  ETc) (672%. وبنهاية املوسم كانت قيمة البخر نتح الفعلي للمحصول 30مستوى الري بنسبة  اضاخنفعند 

 حساب كفاءة استخدام النبات ملياه الري واليت متثل كمية احلبوب املنتجة بالكيلوجرام إىل كمية املياه املضافة بالري باملرت املكعب
)WUE-Water Use Efficiency  ³كجم/م  1.38%  وسجلت كفاءة قيمتها  70املعاملة  )  حيث تفوقت ،

  .³كجم/م  1.21%   كفاءة بقيمة 100وبينما سجلت املعاملة 

  .الري الناقص، الذرة الصفراء، الري بالتنفيط داللية:الكلمات ال

  

  المقدمة

فة وشبه اجلافة، ومع قلة املوارد املائية وزيادة حد العوامل الرئيسة احملددة لإلنتاج الزراعي وتطوره وخاصة يف املناطق اجلاأيعترب املاء 
مثل جل االستخدام األأري حديثة ذات كفاءة عالية من  ةنظماستعمال إالطلب على املياه وخاصة للقطاع الزراعي بدأ االجتاه حنو 

نتاجية احملصول (الة العربية إلدارة إللمياه املتاحة باإلضافة إىل حتسني النظم املتبعة حاليا يف إدارة الري مع مراعاة تأثرياا على 
مثل للمياه هو السيطرة على كمية املياه املعطاة يف كل رية وعدد ستثمار األن من الوسائل الفعالة يف االإ). 1999مياه الري، 

 ىل أعلى إنتاجيةإوصول حتياجات املائية للنبات يف مراحل منوه املختلفة للملاء وتلبية االاستيعاب الريات وحساب قابلية الرتبة ال
(Epperson, et al, 1993).  
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و يف االونة االخرية بدأ االهتمام بنظم الري بالتنقيط  دف زيادة كفاءة استخــدام املياه، حيث إن هده الطريقة يضاف فيها املاء 
ه الطريقة حتتاج ذاملزروع فقط، وه مباشرة إىل الرتبة، بكميات قليلة يف مناطق نشاط اجلذور وده الطريقة يتم تغطية جزء احلقل

جل توفري املياه. وقد أوخاصة يف املناطق  اجلافة وشبه اجلافة من  إىل ضغط منخفض، وقد أخدت هده الطريقة يف االنتشار
صممت يف البداية لري األشجار اليت بينها مسافات متباعدة نسبيا، مث طورت أنابيب خاصة لري احملاصيل الصيفية، كما تكمن 

ية نظام الري بالتنقيط يف التوازن الزمين القصري بني املاء املضاف عن طريقه، وظاهرة البخر نتح، باالضافة إىل ختفيض الرشح مهأ
قل ما ميكن، كما ان إضافة املاء إىل جزء حمدود من احلفل حيد من منو احلشائش ومنافستها للمحصول يف املاء أالعميق إىل 

تشغيل النظام بطريقة مناسبة خالل املوسم، إىل زيادة كفاءة استخدام املاء مبقارنتها بأنظمة الرش أو والعناصر الغذائية، ويؤدي 
   (Constantinidis C, 1998). األنظمة السطحية األخرى

م حتياجات املائية الفعلية للمحصول املائي خالل موسعرف عدد من الباحثني الري الناقص بإعطاء كمية من املياه تقل عن اإل
ستثمار املياه ادارة املياه تؤدي إىل حتسني عمليات الري، و إالنمو الكامل أو خالل بعض الفرتات من مراحل منوه كتقنية جديدة يف 

، وختتلف احملاصيل يف استجابتها للري الناقص، ولكن (Prieto and Angueira, 1996)  وزيادة كفاءة استخدامها
،  (Stewart and Musick, 1982)لنباتات املقاومة للجفاف تناسبها هذه الطريقةغلب احملاصيل ذات املوسم القصري واأ

الذرة، والقمح، ودوارالشمس،  و خالل بعض فرتات النمو:أومن احملاصيل اليت ميكن تطبيق الري الناقص عليها خالل موسم النمو 
Kirda et al, 1999) .(  

ستخدام نظام االصفراء مبستويني خمتلفني من الري ( مفهوم الري الناقص ) ب ستجابة نبات الذرةاجريت هذه الدراسة لتقييم ألذا 
نتاجية والصفات النوعية وكفاءة لتجربة، ودراسة تأثري ذلك على صفات النمو واإلاالري بالتنقيط، وفق الظروف احمللية ملنطقة 

  ستخدام مياه الري لقلة الدراسات احمللية حول هذا املوضوع .ا

  

  د البحثخطوات  وموا

 أجريت هده الدراسة العملية واحلقلية يف طرابلس مبنطقة تاجوراء، وبالتحديد قي مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية خط طول
 o 13.42) شرقا، خط عرض: o 32.8  على حمصول الذرة   2013مشاال )، للموسم الزراعي  (Zea mays)   صنف

)400 (FAO  مة ضخ للمياه مبسطحات خاليا مشسية، الختبار تأثري تقص املياه على منو املروي بالتنقيط باستخدام منظو
وإنتاج احملصول من احلبوب. أجريت التحاليل املطلوبة لبعض الصفات الطبيعية والكيميائية لرتبة الدراسة وهي تربة بقوام رملي 

راثة وتسوية للحقل، واجريت عملية احلراثة مت إعداد األرض للزراعة، و أجريت كافة العمليات الزراعية من تسميد و ح.طميي
بإستخدام احملراث القرصى بعد اضاقة السماد العضوي للحقل  مبالعدالت املوصي ا ، أجريت بعد ذلك عملية التسوية للحقل 

سم،  50باستخدام الة زراعة يف  صفوف و كانت املسافة بينها  2013/  4/  12وكانت عملية الزراعة حملصول الذرة يوم  
 ℅70، ℅100، ℅70أجزاء  مروية بنسب  4سم للصف الواحد، قسم احلقل إىل عدد  30واملسافة بني النباتات 

م بني االجزاء املروية ، وقد استخدم لري احملصول منظومة ري  2من فاقد البخر نتح على التوايل، و مت ترك مسافة  ℅100و
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 1.8م بواسطة مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة   70عمق  بالتنقيط بأنابيب مرنة حيث تضخ املياه من بئر على
تعمالن مبسطحات  كيلووات 0.75 إىل خزانات لتجميع املياه، ومنها تضخ املياه مبضختني سطحيتني قدرة كل منهما كيلووات

كل منها من خالل املنظومة، ليتم ضخ للخاليا الشمسية مماثلة للمنظومة املستخدمة لضخ املياه من البئر ، يتم التحكم يف إنتاجية  
سم، وتتوزع املنقطات فيها على  50املياه املطلوبة ألجزاء احلقل عربشبكة الري بالتنقيط، واليت تتكون من خطوط املسافة بينها 

 6 نبات لكل مرت مربع من احلقل تروى بعدد 6سم من بعضها على طول كل خط، و كانت الكثافة النباتية بعدد  30مسافات 
كجم/ه مع ماء الري    350احملتوي على العناصر الصغرى مبعدل   NPK 20-20-20 منقطات. أضيف السماد املركب

دفعات متساوية، وقد أجريت عملية التعشيب يدويا ودوريا وللمعامالت كافة. و كان  10يومًا  من الزراعة ومبعدل  15بعد 
  . 2013/  08/  6حصاد احملصول بتاريخ 

 10أثري معامالت الري على صفة النمو املتمثلة يف قياس ارتفاع النبات عند اكتمال منوه يف احلقل، مت اختيار عدد الختبار ت 
،  ℅70نباتات عشوائيا لقياس طول النبات يف بداية ومنتصف واية كل جزء مروي من احلفل ، مبكررين  لألجزاء املروية بنسبة 

من فاقد البخر نتح، وإلختبار تأثري معامالت الري على األنتاجية وخواصها النوعية  ℅100و مبكررين لألجزاء املروية بنسبة 
م يف بداية،  5بنهاهية املوسم مت حتديد مساحات مغلقة  من كل جزء مروي ، وكل مساحة عبارة عن صفني من النباتات ملسافة 

يف كل مساحة، و لكل ² أكواز الذرة لكل م، وعدد ²ومنتصف، واية كل جزء مروي، حيث مت حساب عددالنباتات لكل م
مساحة مغلقة مث إجراء عملية احلصاد يدويا الكواز الذرة ووضعت يف أكياس بعدد املساحات املغلقة اخلاصة بكل معاملة، ونقلت 

لقياسات التالية أكواز عشوائيا  إل جراء ا 10إىل املعمل إلجراء القياسات املطلوبة لتقييم االنتاجية، ومن كل كيس مث اخد عدد 
  :على احملصول ومكوناته

  

    ارتفاع الكوز (سم) -
  قطر الكوز من املنتصف (سم) -
  عدد الصفوف يف الكوز. -
  .عدد احلبوب يف الصف -
  وزن الف حبة (جم) -
  وزن الكوز (جم) -
  إنتاجية احلبوب (جم/ه) -

التحليل اإلحصائي للتصميم أجري   Statistical analysis system  (SAS, 1998)  باستخدام برنامج احلاسب اآليل
لدراسة تأثري معاملة الري  بنسبة   ((Completely Randomized Design  CRD)) العشوائي الكامل

على إنتاجية حمصول الدرة، وبعض اخلواص النوعية املتعلقة باإلنتاجية. كما استخدم  ℅ 70% ومعاملة الري بنسبة  100
  :وإجياد الفروق املعنوية، وكان النموذج  الرياضي املستخدم على النحو التايل لعزل املتوسطات  (Duncan)  إختبار دنكن
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Y= � + Ti + ∑ ij  

  Y= صفة األستجابة                                        

  �=   املتوسط العام            

 Ti                                                 املعامالت املدروسة   =                

 ∑  ij= اخلطأ العشوائي

  

  ):Pene and edi, 1996() 1(باستخدام املعادلة رقم مت تقدير كفاءة استخدام املاء املضاف بالري  ملعامليت الري 

WA / Y     (1)     =WUE  

  حيث:

WUE   ³= كفاءة استخدام ماء الري (كجم/م(  

WA      ³(م= كمية املياه املضافة يف عملية الري          (  

 Y        (كجم) انتاجية احلبوب =  

) ، (EToتحديد االحتياجات املائية حملصول الذرة خالل املوسم، مت خالل التجربـة احلقليـة حسـاب معـدل البخـر نـتح املرجعـي ل
) لقيـاس  FAO Penman Monteith  ) (Allen et, al,1998مونتيـث املعدلـة (   -معادلـة بنمـان  بأسـتخدام

، ومـن خـالل )  Smith, 1992(  Cropwat، باالعتمـاد علـى برنـامج  2املعادلـة رقـم ) يف  EToنتح املرجعـي ( -رالبخ
والذي ميثل  ETc) للمحصول (الفعلي ) حملصول الذرة مت حساب البخر نتح  Kcمعدل البخر نتح املرجعي ومعامل احملصول ( 

، وقـد مت احلصـول علـى مجيـع املعلومـات ( 3 )باسـتخدام املعادلـة رقـم  تلفـةخـالل مراحـل منـو النبـات املخمقـدار االسـتهالك املـائي 
  . مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية بتاجوراء املناخية من حمطة

  

ETo = 
( ) ( )

( )234.01

2
273

900
408.

U

edeaU
T

GRno

++∆















−

+
+−×

γ

γ

         (2)       

  حيث :

ETO ) يوممم= البخر نتح املرجعي للمحصول /(  

Rn يوم)/²= االشعاع الصايف (ميجاجول/ م  
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G يوم)²= تدفق حرارة الرتبة (ميجاجول/ م/  

T ) متوسط درجة احلرارة =oم (  

= ea ضغط البخار املشبع (كيلوبسكال/مo(  

ed ضغط البخار احلقيقي (كيلوبسكال/م =o(  

U2  م/ث( مرت 2= سرعة الريح مقاسة عند ارتفاع(  

  )o= إحندار منحىن ضغط البخار (كيلوبسكال/م∆

Y  كيلوبسكال/مالرطوبة = ثابت)o(  

  = معامل حتويل 900

(ETc = Kc * ETO)                     (3)  

  حيث :

ETc يوم)ممنتح الفعلي ( -= البخر/  

ETO يوم)ممنتح املرجعي ( -= البخر/  

Kc   معامل احملصول =  

 النتائج والمناقشة

-Penmamحمسوبة من معادلة  مم) ET0  )736.4عي بخر نتح املرجللمن خالل النتائج بلغت القيمة الكلية 
Monteith  املعدلة، ومن وخالل موسم منو حمصول الذرة، سجل البخرنتح الفعلي للمحصولETc  672) (وهو ميثل  مم

  طول فرتة املوسم، خالل مراحل منو النبات املختلفة.مقدار االستهالك املائي 

  بعض اخلواص الطبيعية و الكيميائية للرتبة موضع الدراسة.ة لتحديد نتائج حتليل عينات الرتب 2، 1يوضح اجلدول 

  بعض اخلواص الطبيعية للرتبة .1الجدول 

  63.98  الرمل %

  11.38  الطين%

  25.64  السلت%

  رملي طميي  قوام التربة
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  اخلواص الكيميائية للرتبةبعض   .2جدولال

pH EC 

  ديسي سيمنز/م

Hco3  Cl  So4 Ca  Mg  Na  K  

7.7  

 

  مللي مكافئ لرت 2.17

1.32  16.8 1.92 2.24 1.72 5.481 0.46 

 

)، وجود 3رتفاع النبات يف احلقل بنهاية املوسم اجلدول (إبينت نتائج تأثريات معامالت الري على صفة النمو املتمثلة يف قياس 
%،  ، بينما مل 100املة الري بنسبة  %  و طول النبات ملع 70ملعاملة الري بنسبة بالسنتيمرت فروق معنوية بني طول النبات 

من احلقل مرت مربع  كواز الذرة  يف كلأ، و كذلك عدد  مرت مربعبالنسبة لعدد  النباتات لكل  (P<0.05)تسجل فروق معنوية 
  %. 100، و70بني املعاملتني %

  

  ²م/ ، عدد أكواز الذرة²م عدد النباتات / % على طول النبات، و100%، و70تأثري معامالت الري مبستويات  .3جدولال

عدد  النباتات  متوسط   )(سم ارتفاع النباتمتوسط   مستوى الري %

  )²م(نبات/

  متوسط عدد أكواز الذرة 

 )²/م(كوز

70  198.4 ± 3.7237b  6.1  ±0.1893a  5.5±  0.2162a 

100  209.3 ± 2.2771a  6.2 ± 0.1633a  5.8 ± 0.2309a 

(P<0.05) نفس احلرف عموديا ال ختتلف معنويااليت تشرتك يف املتوسطات        
 

بعض اخلواص النوعية لكوز الذرة، حيث سجلت فروق معنوية بني   ) نتائج تأثريات معامالت الري  على 4يوضح اجلدول (
الكوز  ما بالنسبة لقطر أرتفاع كوز الذرة، وعدد الصفوف يف الكوز، وكذلك عدد احلبوب يف الصف،  امعامليت الري فيما يتعلق ب

  %. 100، و70بني املعاملتني  مل تسجل النتائج  فروق معنوية
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  % على بعض خواص كوز الذرة100%، و70تأثري معامالت الري مبستويات . 4جدولال

  مستوى الري %
متوسط ارتفاع كوز الذرة 

 سم
 متوسط قطر كوز الذرة

 سم
متوسط عدد الصفوف يف  

  كوز الذرة
متوسط عدد احلبوب يف  

  كل صف

70  17.1±0.470b 4.2a0.066 ±  16.4±  .0610b 32.4±0.980b  

100  20.8.691±0a 4.5  ±0.105a  17.1± 0.154a  36.2±0.497a 

  P<0.05) (املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف عموديا ال ختتلف معنويا 

دف الرئيسي  من زراعة احملاصيل حبة، حيث تعد احلبوب اهل 1000وزن  ) نتائج تأثريات معامالت الري  على5يوضح اجلدول (
% ، كما كان لتأثري 70% مبعنوية عالية عن املعاملة 100حبة ارتفاعا يف معاملة  1000وقد سجلت صفة وزن  احلقلبة، 

% مبعنوية كبرية، كنتيجة لنقص املياه خالل فرتة 70معاملة الري أثر واضح على كل من وزن كوز الذرة، حيث اخنفض يف معاملة 
      أن لكمية املياه وتوزيعها تأثريا معنويا على إنتاج احلبوبري، وهذا يتفق مع الدراسات السابقة واليت تؤكد على التزه

(Reddy  et al, 2003).  

  حملصول الذرة نتاجية%  على اخلواص اإل100%، و70تأثري معامالت الري مبستويات   .5جدولال

 1000متوسط وزن   مستوى الري %

 (جم)حبة 

سط وزن كوز الذرة متو 

  (جم)

متوسط وزن الكوز بدون 

  (جم)حبوب 

70  211.87±7.853b  130.18±12.658b 17.46±0.771b  

100  230.45±9.351a 163.6 ±14.904a 20.65±0.622a 

  (P<0.05)املتوسطات اليت تشرتك يف نفس احلرف عموديا ال ختتلف معنويا            

  

%، 100%، واملعاملة 70خالل املوسم بالنسبة للمعاملة  )(ETcالكلي للمحصول  االحتياج الفعلي) 6يوضح اجلدول (
وكمية املاء املضاف بالري للمعاملتني ومن خالل ذلك كانت كفاءة منظومة الري يف كل معاملة واليت متثل املاء املضاف بالري إىل 

% ، ويعزى األخنفاض يف  95ة املوسم كفاءة ري بنهاي  70االحتياج الفعلي للمحصول يف كل معاملة، حيث سجلت املعاملة  
 % من االحتياج املائى إىل بعض الفواقد يف منظومة الري 70كفاءة الري بالنسبة للمعاملة اليت صممت على أساس تعويض 

 م  بواسطة مضخة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية إىل خزانات لتجميع املياه، ومنها 70حيث تضخ املياه من بئر على عمق 
نتاجية إمت التحكم آليا يف تعمالن مبسطحات للخاليا الشمسية كيلووات  0.75تضخ املياه مبضختني سطحيتني قدرة كل منهما 
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.  شبكة الري بالتنقيطكل منهما من خالل منظومة اخلاليا الشمسية  لضخ املياه املطلوبة  لكل معاملة من معامالت الري عرب 
نتاج يف معاملة الري مبستوى  نتاج احلبوب، حيث اخنفض اإلإ ات معامالت الري  علىنتائج تأثري  )6كذلك يوضح اجلدول (

نتاجية اليت سجلتها % عن اإل25واخنفضت بنسبة  ، وقد تأثرت اإلنتاجية معنوياطن/ه 6.2%  وسجلت إنتاجية مقدارها 70
 Rossi, etهذا املوضوع حيث  أشار وهذا يتفق مع الدراسات السابقة يف ، طن/ه 8.3 ىلإصلت % اليت و 100  املعاملة

al, 1989 )  ( وحبساب كفاءة استخدام إىل أن املاء هو العامل الرئيسي من بني العوامل املؤثرة على اإلنتاجية يف حمصول الذرة .
 Use  Water -(WUE    ³املرتياه املضافة بالري بكمية امل  إىل الكيلوجرامكمية احلبوب املنتجة بواليت متثل   ماء الري

Efficiency)  ³كجم/م  1.38 وسجلت %  من حيث كفاءة استخدام النبات ملاء الري70تفوقت  معاملة الري مبستوى ،
وحسب الدراسات السابقة  ، ³كجم/م  1.21 سجلتري ال يف استخدام ماء %  كفاءة100بينما سجلت معاملة الري مبستوى 

على االحتفاظ باملاء  ةطريقة الري بالتنقيط واليت تؤدي إىل زيادة قدرة الرتب إىل  استخدام ماء الرييعود السبب يف زيادة كفاءة 
وتقليل املاء االفاقد بالرشح العميق، كما أن االحتياج املائي األقل واملردود اجليد عند الري بالتنقيط كانا السبب يف ارتفاع كفاءة 

إىل ان أستخدام الري (Faree, et al, 2006 )   بينما يشري )،Lamm and Camp, 2007ماء (لل النبات استخدام
متصاص ماء كرب إلأكفاءة استخدام املاء، حيث يؤدي تقليل ماء الري إىل جعل النبات يبذل جهد يف  الناقص ينتج عنه زيادة 

  كثر عن طريق زيادة نشاط النظام اجلذري مما يؤدي إىل الزيادة يف كفاءة استخدام املاء.أ

  

) حملصول الذرة، وكفاءة استخدام ماء (كجم/ه نتاجية%  على اإل100%، و70ت الري مبستويات تأثري معامال .6 جدولال
  )³كجم/مالري (

مستوى 

  الري %

نتاج إ

الحبوب 

  (كجم/ه)

نتح  البخر

الفعلي 

  ل للمحصو 

  )(مم

االحتياج الفعلي 

   للمحصول

  ه) /³(م

    مياه الري

  ه) /³(م

كفاءة 

منظومة 

  الري %

كفاءة استخدام 

الري   ماء

  )³كجم/م(

70  6200  470  4700  4482  95  1.38  

100  8300  672  6720  6828  101.6  1.21  

  

  األستنتاج

  من خالل نتائج  التجربة احلقلية نستنتج:

نتاجية احملصول إ%  فقط عن 25نتاجية تقل بنسبة إ% حقق 30نتاج احملصول من احلبوب عند اخنفاض مستوى الري بنسبة إان 
%  وهذا يعين توفري ما 70% عند الري مبستوى 10%، وبالتايل زادت كفاءت استخدام املياه بنسبة  100سبة الذي مث ريه بن
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من حمصول الذرة خالل املوسم، وتزداد أمهية هذه القيمة اليت  هكتار 1من املياه عند حساا ملساحة تغطي    ³م 682قيمته 
  صول.سيتم توفريها عند زراعة مساحات واسعة من نفس احمل

  وصياتالت

إعادة إجراء مثل هدا النوع من التجارب ولعدة مواسم على حمصول واحد، أو على عدة حماصيل، مع جتربة األصناف العاملية 
أن يقتصر ختفيض مياه الري على مراحل  املقاومة للجفاف وفق الظروف احمللية قد يسهم يف توفري كميات من مياه الري، على

) إىل أن Najy, 2009  ()، و ( Lauer, 2003 كل من   أشار   حمدودة على اإلنتاجية حيث  ريااتأث النمو واليت تكون 
تعريض نبات الذرة للشد املائي أثناء مراحل معينة من منوه ميكن أن يوفر كمية من املياه دون أن يؤثر معنويا على اإلنتاجية، بسبب 

) إىل أن تعريض نبات الذرة للشد  ( Kirda et al, 1996كما أشار عدم حساسية النبات لنقص املياه يف تلك املراحل،   
  % من متطلبات الري. 25سهم يف توفري ما قيمته أاملائي خالل مرحلة تكوين احلبوب مل يؤثر معنويا يف اإلنتاجية، و 

باشرة أو باستخدام تشجيع الدراسات من أجل تقدير االستهالك املائي للمحاصيل يف العديد من مناطق ليبيا  بالطرق امل 
ألخرى وخصوصا للمحاصيل الرئيسية لتقدير قيم البخر نتح القصوى هلذه احملاصيل ، وإجراء الدراسات ااملعادالت التجريبية 

ملقارنة هذه الطرق بعضها ببعض واختيار ما هو مناسب للظروف البيئة احمللية، مع إعطاء جمال واسع لألرصاد اجلوية الزراعية 
دارة املوارد املائية ملواجهة العجز املائي خالل السنوات القادمة واالشرتاك مع املنظمات الدولية اليت إ خدمة أسرتاتيجية مهيتها يفأو 

  هلا تاريخ طويل يف هذا اال لالستفادة من خرباا وجتارا اليت طبقت يف هذا اال يف مناطق واسعة من العامل.
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 الملخص 

دف هذه الدراسة إىل التعرف على الغطاء النبايت مبنطقة  قرب جرية باجلبل األخضر "ليبيا" وذلك من اجل املساعدة يف إجياد  
قاعدة بيانات حول األنواع املنتشرة باملنطقة تساعد  املختصني يف وضع برنامج مناسب للمحافظة على هذه األنواع  ، حيث مت 

نوعا من النباتات الزهرية   74حلصر أنواع النباتات الزهرية املنتشرة  ا . أوضحت نتائج الدراسة أن هناك  موقع  40اختيار 
وتعترب  فصائل من ذوات الفلقة الواحدة . 3وفصيلة من ذوات الفلقتني  19فصيلة منها  22جنسا موزعة على  58تنتمي  إىل 

تتمثل يف الزراعة املطرية والرعي والتوسع  ةاليت تتميز بوجود نشاطات بشرية كبري هذه الدراسة أول دراسة جترى على هذه املنطقة و 
 يتعرض فيها الغطاء النبايت لضغوطات كبرية نتيجة هلذه االنشطة . حيث العمراين 

 

 ةالمقدم  1

نت احلضارة الرومانية او منذ اقدم العصور كان اجلبل االخضر حمط اهتمام االنسان واحلضارات القدمية على مدي التاريخ سواء كا
تاريخ دراسة   االغريقية او االسالمية ومن مث االيطاليون الذين اهتموا ذه املنطقة لغرض تقييم مواردها واالستفادة منها . يرجع 

ة بدراس Lemaire)  1703الغطاء النبايت يف ليبيا عموما ويف اجلبل االخضر بصفة خاصة اىل القرن السابع عشر عندما قام (
 Della-cella) 1819( . مجع Sylphiumاملخلفات االثرية من منطقة اجلبل االخضر واوضح رؤيته عن نبات    بعض 
قام كما نوع نبايت من الساحل اللييب مبا يف ذلك اجلبل االخضر الذي يعترب البداية احلديثة لدراسة النباتات يف ليبيا .   260حوايل 

)1881  (Rholfs ايت مبنطقة اجلبل االخضر وكانت اكثر دقة وحداثة من حيث املعلومات ومشلت االمساء حبصر الغطاء النب
 Duveyrierقائمة بأمساء النباتات اليت مجعها  )2010(عن اهليئة العامة للبيئة Cosson )  1826( نشراحمللية للنباتات . 

قائمة مهمة  )2010امة للبيئة (عن اهليئة العAscherson     Schweinfurth and)  1893(كل من   نشركما .
) 1893(  باإلضافة اىل جتميعهذا سامها يف اعطاء معلومات هائلة عن نباتات هذه املنطقة . و لنباتات منطقة اجلبل االخضر 

Sickenderger    Roth and  بداية تدوين الفلورا الليبية اليت كانت ينقصها ) واليت تعترب 2010(عن اهليئة العامة للبيئة
  Barbey Muschlerبالتعاون مع كل من Durand  Barratte and ) 1910االنواع واليت اجنزها ( وصف
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Ascherson and   . 1965( قامو( Keith  بتجميع الفلورا الليبية بشكل كامل شامال االستعماالت واالمساء احمللية .كما
ق الليبية من ضمنها اجلبل االخضر . ويف نبات من خمتلف املناط 7000بتجميع حوايل  Boulous) 1972- 1967قام  (

بتجميع ومراجعة كافة الدراسات   El Gadi & Jafri) مت اصدار املوسوعة النباتية حيث قام 1986-1976الفرتة من (
 Faruqi and  )1980-1979( فصيلة . مث توالت الدراسات حيث قام 150السابقة وتنقيحها يف موسوعة تضمنت 

Quraish 1984) نوع نبايت تتبع الفصيلة النجيلية . وقام ( 233اب يف ليبيا ووصف حوايل (بدراسة االعش (Quiser 
and El Gadi   1986( . نشراحصائيا  حتليال فلورا الليبيةالبتحليل  (Siddiqi .  حبثا يشمل العديد من االنواع اليت مل

(عن اهليئة  Brullo  and Furnari) 1979ا درس  (، كميتم جتميعها يف السابق ومل تدرج يف موسوعة النباتات الليبية 
  . )  2010. (اهليئة العامة للبيئة ) نباتات اجلبل االخضر 2010العامة للبيئة 

% من 1 ما نسبتهنطقة تشكل من حيث املساحة هذه املبغطائها النبايت الفريد ، وعلى الرغم من ان اجلبل االخضر  منطقةتتميز 
% من امجايل االنواع النباتية املتوطنة  50تضم اكثر من   ا غري اا تتميز بتنوعها النبايت الكبري حيثاملساحة االمجالية لليبي

)Endemics2005) يف ليبيا .(التقرير النهائي لدراسة وتقييم الغطاء النبايت باجلبل االخضر (.    
ن حيث التنوع النبايت جاءت هذه الدراسة لسد مواليت تقع ضمن اجلبل االخضر  ونظرا لقلة املعلومات حول منطقة قرب جرية

 دف إىل احلصر املبدئي للنباتات الزهرية النامية واملنتشرة احول النباتات املنتشرة ذه املنطقة كما النقص يف املعلومات 
    .وتعريفها واعداد قائمة ا ملعرفة توزيعها وكثافتها واالنواع املهددة منها باالنقراض

    

  اد البحثطرق ومو ال .2

 مشــاال  ْ 32شــرقا وخطــى عــرض  21ْ غربــا و ْ 20مــا بــني خطــى طــول  الواقعــةاجريــت الدراســة مبنطقــة قــرب جــرية  باجلبــل األخضــر 
 جنوبــا وهــى عبــارة عــن ارض منبســطة علــى احلافــة اجلنوبيــة مــن اجلبــل األخضــر مــا بــني املنحــدر االول واملنحــدر الثــاين علــى  ْ 31و

مــرت فــوق مســتوى  300-250مــا بــني يــرتاوح ظهــر حمصــورة بــني مرتفعــات الرمجــة و االبيــار علــى ارتفــاع شــكل مصــطبة هضــبية امل
عـن موقـع مت اختيارهـا داخـل منطقـة الدراسـة  40يف . حيث مت حصر أنواع النباتات الزهرية املنتشرة يف هذه املنطقة  سطح البحر 
كمـا أخـذت عينـات مـن النباتـات    ،فيهـا  أنـواع النباتـات جلتسـ م 4x4مبسـاحة ، يف كـل موقـع  ةمربعـات عشـوائي 5طريـق أخـذ 

فة أرقاما خاصة كاملة باجلذور واموع اخلضري يف مرحلة األزهار أو األمثار ألمهيتها يف التصنيف، كما مت إعطاء العينات غري املعرَ 
ق صــحف قدميــة ومت كبســها بــني زوج مــن ــا حــىت يــتم التعــرف عليهــا يف املعشــبة .  وضــعت العينــات مباشــرة بعــد التجميــع يف أورا

اإلطارات اخلشبية الضاغطة بعد تنسيق العينة حىت تكون واضحة عند التعريف، وآخذت  العينات امعة اىل املعشبة وجففت مع 
) باستخدام الصمغ ليتم التعرف  Herbarium sheetمراعاة تغيري األوراق يوميا حيث مت لصقها على ورق خاص باملعشبة (

 (Ali&El-Gadi,1976-1988)   (Flora of Libya)يهـــا والتحقـــق منهـــا باالســـتعانة بـــالفلورا الليبيـــةعل
Ali&Jafri1976), (El-Gadi1988) . باإلضافة ألخذ صور ألنواع النباتات اليت مت جتميعها من منطقة الدراسة  
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  ) : شكل توضيحي يبني خريطة وخمطط منطقة الدراسة 1شكل (
  

   نتـــائــج والمناقشةال.  3

نوعا  66منها فصيلة ،  22جنس ممثلة بـ  58نوع من النباتات املنتشرة باملنطقة ، تنتمي إيل  74يف هذه الدراسة مت جتميع     
نباتات ذوات أنواع من  8منها  فصيلة ، و 19جنس و  51) ، تنتمي إيل Dicotyledonsنباتات ذوات الفلقتني(من 

  ) .1فصائل (جدول ، 3 وأجناس ،  7، تنتمي إىل   ) Monocotyledons( الفلقة الواحدة

وقد نوعا  16حيث بلغ عدد أنواعها عدد من االنواع  رباكحتتوي على ) Fabaceaeة البقولية (فصيلالدراسة ان النتائج وبينت 
) البالغ  Asteraceaeاملركبة ( صيلةالف، تليها يفسر هذا اىل ان بذور الفصيلة البقولية اكرب حجما من بذور الفصائل االخرى 

نوعا وهذا يرجع إلزهار هذه الفصيلة واملتجمعة يف نورات هامية وذلك لسهولة التلقيح كما أن معظم نباتاا  14عدد أنواعها 
) Brassicaceae) ، مث الفصيلة الصليبية (1986 عشبية وحولية تنمو وتتكاثر بسرعة والتنافس بني أفراد الفصيلة قليل (سعد

أنواع ، بعدها  4) بـ Apiaceaeأنواع ، فالفصيلة اخليمية (  6) بـ Poaceaeأنواع ، مث الفصيلة النجيلية ( 7اليت مثلت بعدد 
وفصيلة عرف الديك  . )2أنواع (جدول ، 4) املمثلة يف Caryophyllaceaeتأيت الفصيلة القرنفلية (

)Amaranthaceae اشية (انواع ، أما الفصائل اخلشخ 3) بـPapaveraceae) والشقيقية (Ranunculaceae (
) مثلت كل منها بنوعني . و باقي Convolvulaceae) والعالقية (Rubiaceae) والروبية (Malvaceaeواخلبازية (

) والفصيلة Fumariaceae) والفصيلة الفومارية (Polygonaceaeالفصائل مثلت بنوع واحد وهى  الفصيلة القرضابية (

N 
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) والفصيلة الكحلية Primulaceae) والفصيلة الربيعية (Geraniaceae) والفصيلة العطرية (Resedaceae( اللبينية
)Boraginaceae) وفصيلة حنك السبع (Scrophulariaceae) والفصيلة الفالريانية (Valerianaceae والفصيلة  (

  .(Arecaceae)) و الفصيلة Iridaceaeالسوسنية (

و   Trifoliumو  Medicago  و Amaranthus جنس يعتربلكل جنس يف منطقة الدراسة  وفقا لعدد األنواع   

Vicia   وتتميز هذه املنطقة بأنشطة بشرية متعددة  .  )3(جدول ،( كل جنس متمثل بثالثة أنواع )  االكثر سيادة باملنطقة
  الغطاء النبايت ا نتيجة هلذه االنشطة. املتمثلة يف الزراعة املطرية والرعي والتوسع العمراين مما ادي اىل تدهور 

  

 مبنطقة الدراسة املسجلةالنباتية  اموعات  .1جدول  ال

 عدد الفصائل  عدد األجناس عدد األنواع  المجموعات النباتية

 19 51 66 ذوات الفلقتني

 3 7 8  ذوات الفلقة الواحدة

  22 58 74  اموع

  

 سب عدد االنواع مبنطقة الدراسةالفصائل النباتية مرتبة ح .2جدول ال

  عدد األنواع  الفصيلة  الرقم

 Fabaceae  ( 16البقولية ( 1

 Asteraceae  (  14املركبة( 2

 Brassicaceae (  7الصليبية ( 3
  Poaceae  (  6النجيلية (  4

 Apiaceae (  4اخليمية (   5

  Caryophyllaceae (  4القرنفلية (   6
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 اليت مت حصرها مبنطقة الدراسةالنباتات نواع قائمة بأ .3جدول ال

  )Dicotyledonsذوات الفلقتني (  -1

 vernacular(ا�سم المحلي Family)الفصيلة (

Name(  
  )Speciesالنوع (

Polygonaceae ضرس العجوز  
Emex spinosus (L). Cambd 

Caryophyllaceae ابو النجف  
Silene gallical L.  

Caryophyllaceae تفل  Silene muscipula L. 

Caryophyllaceae ----- 
Spergularia rubra (L.)J&C.presl  

Caryophyllaceae فول العرب  
Vaccaria pyramidata Medik. 

Amaranthaceae  
 .Amaranthus scendens L  عرف الديك

Amaranthaceae  
 .Amaranthus graecizans L  فس الك#ب

Amaranthaceae  
 .Amaranthus viridis L  عرف الديك

Ranunculaceae عين البومة  Adonis dendata Delile 

Ranunculaceae زغليل Ranunculus asiaticus L. 

Fumariaceae  
  شاھترج

Fumaria parviflora Lam. 
Papaveraceae بوقرعون  

Papaver hybridum L. 
Papaveraceae بوقرعون  Papaver rhoeas L. 
Brassicaceae شمفلي 

Bisutella didyma L.  

Brassicaceae الحارة  Brassica tournefortii Gouan. 
Brassicaceae لسلس  

Didesmus aegyptius L(Desv)  

Brassicaceae لسلس 
Didesmus bipinnatus (Desv)DC. 

Brassicaceae العسلوز  
Diplotaxis muralis (L)DC. 

Brassicaceae عين الحنش  
Lobularia maritima (L.)Desv. 

Brassicaceae شقاره  
Matthiola  tricuspidata (L.)R.Br. 

Resedaceae  فتول الحولي  
Reseda alba L.spp. decursiva (Forsk.) Maire. 

Fabaceae قطائي  
Astragalus caprinus L.  

Fabaceae اقرينة  Coronilla scorpioides (L.) Koch.  

Fabaceae جرافيله  
Lathyrus aphaca L. 

Fabaceae جرافيله  
Lathyrus gorgonei Parl. 

Fabaceae نفل  
Medicago littoralis Rohde ex Lois. 



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                         
   المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا       

2015ديسمبر  15-17          

  

307   |  

 

Fabaceae نفل  Medicago polymorpha L  

Fabaceae   نفل  Medicago tornata (L.) Mill. 
Fabaceae حندقوق  Melilotus sulcatus Desf 
Fabaceae خزيمة  Scorpiurus muricatus L. 
Fabaceae نفل  

Trifolium dasyurum C.Presl. 
Fabaceae نفل  

Trifolium tomentosum L. 
Fabaceae نفل  

Trifolium purpureum Lois. 
Fabaceae  ---- 

Tetragonolobus purpureus Moench. 
Fabaceae جلبان  Vicia sativa L. 
Fabaceae جلبان 

Vicia narbonensis L. 
Fabaceae جلبان 

Vicia monantha Retz.  

Geraniaceae  حنة الغولة  
Erodium laciniatum (Cav) Willd. 

Malvaceae خبيز  
Malva parviflora Linn. 

Malvaceae خبيز  
Malva sylvestris L. 

Apiaceae كسبر 
Coriandrum sativam L. 

Apiaceae جزر بري 
Daucus sahariensis Murb. 

Apiaceae سفناري الحمير  
Daucus syrticus Murb. 

Apiaceae مشط الراعي  
Scandix pecten-veneris L. 

Primulaceae  عين القطوس 
Anagallis arvensis var.Caerulea (L.) Gouan.  

Rubiaceae  ---- 
 Asperula arvensis L. 

Rubiaceae  
  دبيقة

Galium tricornutum Dandy 
Convolvulaceae  عليق  

Convolvulus althaeoides L. 
Convolvulaceae عليق 

Convolvulus arvensis L. 
Boraginaceae  حنة الغراب  

Echium angustifolium Mill. 
Scrophulariaceae  ----- 

Linaria tarhunensis Pamp. 
Valerianaceae ----- 

Fedia caput-bovis Pamp .Nouv 

Asteraceae ----- 
Achillea sentolinal L.  

Asteraceae تجرفيته  
Anacyculus clavatus (Desf.)Pers 

Asteraceae شبرم 
Atractylis serratuloides Sieb. ex Cass. 
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Asteraceae الشبرم  
Carthamus lanatus L. 

Asteraceae الخرشوف  
Carduus getulus Pomel 

Asteraceae مرير 
Centaura alexandrina Delile. 

Asteraceae بابونج  
Chamomilla racutitul L. 

Asteraceae اقحوان  
Chrysanthemum coronarium L. 

Asteraceae خرشوف  
Cynara cardunculus L. 

Asteraceae شمت القطوس  
Echinops galalensis Schweinf. 

Asteraceae مرير  
Hyoseris scabra L.  

Asteraceae ---- 
Hypochoeris glabra L. 

Asteraceae ارقيده  
Notobasis syriaca (L.)Cass.  

Asteraceae نجم الدب  Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner  

 
 
 
  )Monocotyledonsذوات الفلقة الواحدة (  -2

  )Speciesالنوع (  )vernacular Name(ا�سم المحلي Family)الفصيلة (
Iridaceae  سيف الغراب  Gladiolus segetum Ker-Gaul 
Poaceae الشوفان البري  

Avena fatua L. 
Poaceae الشوفان البري 

Avena sterilis L. 
Poaceae بوشرنته  

Bromus rubens L. 
Poaceae شعير بري  Hordeum murinum Huds.  
Poaceae الصامة  Lolium rigidum Gaud. 
Poaceae  ذيل الفار  

Setaria verticillata (L.)P.Beauv. 

Arecaceae  
  وذن الكلب

Arisarum vulgare Tozz  
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     Vaccaria pyramidata Modik . نبات  2الصورة             Emex spinosus (L) Cambd. نبات  1الصورة       

(Polygonaceae)                                                         (Caryophyllaceae )     

  

                 
  Papaver hybridum L نبات .4صورة ال                     .Ranunculus trilobus Desf نبات .3صورة ال   

                  (Ranunculaceae)                                                          (Papaveraceae)     

  

                  
  .Malva sylvestris L،  نبات 6  الصورة                 .Brassica tournefortii Gouan.نبات 5الصورة     

(Brassicaceae)                                                  (Malvaceae)   
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  االستغالل الجائر للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة الجبل األخضر ليبيا

  2الباسط حامد بادي عبد          1حممد الدراوي العائب    
  قسم النبات كلية العلوم جامعة بنغازي        -1                     

   قسم النبات كلية العلوم جامعة عمر املختار -  2                     

  الملخص 

 Folkloricتعترب منطقة اجلبل األخضر من املناطق الغنية بالنباتات الطبية والعطرية واليت تستخدم فيما يعرف بالطب الشعيب (  
Medicine) أو جتارة العطارة (Spice Business وأصبحت املتاجرة بالنباتات الطبية ظاهرة استفاد منها العديد من .(

بشكل واسع سواء على مستوى حمالت العطارة أو يف األسواق الشعبية أو عن طريق جتارة اجلملة مما أهايل املنطقة وانتشرت 
  ينعكس سلبا على األنواع املستهدفة وجيعلها عرضة لالنقراض.

باعة دف هذه الدراسة إىل حصر النباتات الطبية والعطرية املستهدفة من قبل أهايل املنطقة لغرض التجارة وحتديد الكميات امل
مشلت الدراسة العديد من املناطق واملدن على امتداد اجلبل   منها سنويا وأسعارها املتداولة  وأثر ذلك على هذه النباتات مستقبال.

األخضر حيث مت زيارة حمالت العطارة وأشهر األسواق الشعبية اليت تقام على مدار األسبوع ا. مشلت مناطق الدراسة مدينة 
، سوق الثالثاء مبنطقة القبة، سوق األربعاء مبنطقة  املرج و بنغازي. باإلضافة إىل منطقة الوردية بوادي الكوفدرنة، البيضاء، 

  األبرق، سوق األحد مبدينة البيضاء، سوق األربعاء مبدينة مسة وسوق اجلمعة مبدينة بنغازي.
ن قبل أهايل املنطقة سواء يف الطب الشعيب أو نوعا من النباتات شائعة االستخدام م 80أوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 

نوعا من النباتات الطبية والعطرية هي األكثر رواجا واستهالكا جتمع مباشرة  13باملتاجرة فيها. كما أوضحت الدراسة أن هناك 
(مليون وتسعني  1,090,000نوع بلغ   13من الغطاء النبايت الطبيعي باملنطقة. وبينت نتائج الدراسة أن إمجايل عائد مبيعات 

ل ذاألمر الذي شجع القائمني على هذه التجارة لب ، طن مادة  نباتية جافة من هذه األنواع فقط 108ألف ) دينار سنويا مقابل 
املزيد من اجلهد يف استغالل هذه األنواع دون حسيب وال رقيب. كما بينت النتائج أيضا أن أكثر النباتات مبيعات من حيث 

طن سنويا  13و19 واليت بلغت  Salvia fruticosaونبات تفاح الشاهي  Thymus capitatus لزعرتالكمية نبات ا
 Laurus والرند  Artemisia herba-albaوالشيح    Helichrysum stoechasوأن عشبة األرنب . على التوايل

nobilis ا حيث بلغتدينار سنويا على   136,000و  265,000،150,000  حققت أكرب عائد مادي يف مبيعا
  .التوايل

ل عليها من خالل هذه الدراسة بات واضحا أن فرصة التجديد الطبيعي لألنواع و صاحلو أمام هذا الوضع ومن املعلومات اليت مت 
ا املستهدفة قليلة جدا إن مل تكن معدومة وخاصة تلك األنواع اليت جتمع يف وقت اإلزهار أو اليت جتمع بذورها وتعتمد يف تكاثره

عليه جيب على السلطات املختصة  على البذور وأيضا النباتات املستهدفة بالقطف اجلائر يف مناطق انتشارها باجلبل األخضر.
  .اختاذ ما يلزم للمحافظة على هذه الثروة الوطنية لصاحل األجيال القادمة

  المقدمة.1

نوعا ذات  50) ،فهي تضم أكثر من 2003الطبيــة والعطــريـة  ( فارس تعتبـر منطقــة اجلبــل األخضر مـن املناطــق الغنيــة بالنباتات 
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استخـدام معــروف يف املنطقـة وهى تنمو يف خمتلف فـصول السنة كجزء من الغطـاء النبايت الطبيعي الذي يكسـو املنطقة ، وهذه 
دمات والفوائد املتنوعة األخرى ( فارس وأغا  املنتجات غري اخلشـبية تليب احتياجات اإلنسان ومتطلبـات التجـارة إضافة إىل اخل

2000.(  
لى لقـد حظـيت  النباتات الطبيـة والعطـرية على اهتمـام كبيـر من قبل العـاملـني يف هـذا اــال فمـنذ أالف السـنني عمـل اإلنسان ع

على اإلنسان وصحته اجلسـمية والعقلـية ولذلك البحـث على النبـاتات النافعة واستكشـاف خصائصـها واليت لعـبت دورا يف احملافظة 
فان احلضارات على اختـالف ثقافاا ومواطنها تقـدم أدلة قاطعـة على استعـمال النباتات يف املـداواة إىل جانـب االستعماالت 

واء عن طريق تصنيع املركبـات األخرى ، وبتقـدم العلـوم يف العصر احلديث حـلت الكيمياء إىل حد كبري حمل املصادر البيولوجيـة للـد
الدوائية املختلفة كيميائيا غري أن اآلثار اجلانبية اليت نشأت عن تعاطي تلك األدويـة كانت نقطـة البداية إىل العودة إىل املصادر 

ن أعضائه ) النبات الطيب بأنه النبات الذي حيتوى يف عضو أو أكثر م1993وقد عرف هيكل وعمر ( احليـوية لتصنيـع األدويـة.
يضية ثانوية  هلا القدرة الفسيـولوجية على معاجلـة مرض معـني أو أاملختلفة أو حتويراا على مادة كيميـائية  واحدة أو أكثر كنواتج 

ازج على األقل تقـلل من أعراض اإلصابة به إما يف صورـا النقيـة بعـد استخالصهـا من املـادة النباتيـة أو يف صـورة عشـب نبايت طـ
أمـا النبـات العطري فهو الـنبات الذي حيتـوى يف عضـو أو أكثـر مـن أعضـائه املختـلفة أو حتويراا  أو جمفـف أو مستخلص جزئيا .

 عند نبات عطري  يسمىعلى زيـوت عطـرية طيـارة ذات عبيـر مقبول ، وليس هنـاك حـدود للتفـرقة بينهمـا فالنـبات الطيب قـد 
يـوت طيـارة كـذلك النبـات العطري قـد يطلـق عليه نبات طيب يف حالة احتـوائه على مواد كيميائيـة طبية إضافية إىل ز على احتـوائه 
  زيوتـه الطيـارة .جانب 

مــن أهــم دواعي قطـف وجتميـع النبـاتـات  يف منطقـة الدراسة هـو استـخدامهـا كعالج للعديد مـن األمراض فيما يعرف بالطب  
) والذي يـعتمــد أساسا على استخـدام العقــار مـن األصل النبايت لتحقيــق اكبــر فائـــدة Folkloric Medicine(  الشعيب

) ، إن كـثري مـن النباتات الطبــية الزالـت تستعمل يف صورا الطبيعية ، أو يف صورة العقــار اخلــام يف كـثري   2003ممكـنــة ( فارس
 Spiceحيث توجد أسواقا رائجة لتجارة مثل هذه النــباتات ومنتجاـا وهو ما يعرف بالعطـــارة (من بلدان العامل ، 

Business وتعترب هذه النبــاتات املصــدر األول لعدد كبري من املواد العالجية  ، كذلك تعتبـر مصـدر للبحـث يف جمـال األدوية ، (
، كما تعترب مصدر من مصادر الدخل للعديد من سكان تلك املناطق حيث  )1988لعـالج العـديد مـن اإلمراض (هيكل وعمر 

ومــن هنا جند أن لـيبيـا متتـاز بوجود ثروة من النباتات الطبية والعطرية اليت  تزدهر جتارة النباتات الطبية والعطرية بتعدد استخداماـا .
واقعة مشال شرق ليبيا من املناطق الغنية بالنباتات الطبية والعطرية فهي تنتشر يف مناطق بيئية خمتلفة ، وتعترب منطقة اجلبل األخضر ال

تضم أكثر من مثانني نوعا تنمو يف خمتلف فصول السنة كجزء من الغطاء النبايت الطبيعي الذي يكسو املنطقـة إال أن االهتمام ا 
ت بعض التقارير حوضأفة ، حيث و عبية املعر حمــدود  و يقتصر على االستخدام  احمللى لبعضها يف العالجات الطبية الش

والدراسات والكتب اليت تشري إىل وضعها النبايت ومكوناا الفعالة وطرق استخدامها يف عالج اإلمراض األمر الذي جعل 
واع إىل ملنطقة أو تعرض هذه األنبااالستفادة منها حمدودة ، كذلك ال توجد إي دراسة تشري إىل أمهيتها البيئية واالقتصادية 

االستنزاف دون تعويض أو حماولة إلكثارها أو استزراعها ، كما مل نرى أو نسمع عن أي مشروع استثماري يهتم ذه الثروة ويعتين 
ا لتنظيم عمليات مجعها وتصنيفها وتسويقها كثروة طبيعية يزداد الطلب عليها يوم بعد يوم يف منطقتنا والعامل بسبب رغبة 

وقـد أكد املؤمتـر الرابع عشـر لعلمـاء النبات املنعقـد يف   د عن األدوية واملركبات الكيميائية لتفادي أثارها السلبية .اإلنسان باالبتعا
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) على زيـادة الرتكـيز واالهتمـام بالنـباتات الطبيـة والعطـرية واحملافظــة عليهـا من االنقراض ، ومن هذا 1987برلـني بأملانيا الغــربيـة (
لق وجب العناية ـذه النباتات خاصة املستهدفة منها من قبل جتـار العطـارة والعمـل على تنظيـم استخدامـها ومجعهــا وإكثارها املنط

ورعايتها . لذا كانت هذه الدراسة من أوائل الدراسـات اليت تـم باألنواع النباتـية املعرضـة لالستنزاف بشكـل كبري من فبـل جتـار 
  لـك إلعطاء صـورة توضـيحية عن مـدى اخلطـر الذي يهدد هذه األنواع النباتيـة يف املستقبـل القريـب.العطـارة وذ

الزاخـر واملتنـوع إذا ما قورنـت باملناطـق  تتميز مـنطقة اجلبـل األخضر الواقعـة يف اجلـزء الشمايل الشرقي مـن ليبيا بغطائها النبايت
دورا هاما سواء على مستوى اقتصاد املنطقة أو تأثريه على املناخ والرتبة واملوارد املائية فيها . وقد األخرى يف ليبيـا ، والذي كان له 

حاول السكان يف هده البيئة استغالل كل مورد إىل أقصى مدى ممكن ، ومن هذا املنطلق فان االستخدام الطيب  لبعض األنواع 
عشوائية غري مناسبة من قبل أهايل املنطقة لغرض املتاجرة فيها بأسعار تكون النبات من قبل اإلنسان عن طريق  مجعها  بالطرق ال

يف الغالب متدنية مقارنة بأسعارها يف الدول األخرى واليت تتماثل يف بيئتها مع منطقة الدراسة ، وهذه األنواع كثريا ما تالحظ يف 
جلبل األخضر باإلضافة إىل حمالت العطارة الذي سبب األسواق الشعبية اليت تقام على مدار األسبوع يف العديد من مناطق ا

مثل اجلفاف وتذبذب معدالت سقوط األخرى عوامل اللى مواطن انتشار هذه األنواع النباتية املستهدفة عالوة على عضغطا 
يت وغريها من العوامل شروع وقطع األشجار والشجريات إلنتاج الفحم النبااملاإلمطار واحلرائق والرعي اجلائر والتوسع الزراعي غري 

 باملنطقة واليت يصعب تعويضها يف الطبيعة ، وإذا استمر استغالل هذه النباتات على النحو  باالنقراضاألنواع  هذه دد بعضاليت
عليها  من املشار إليه فان هذه الثروة اهلائلة سيتم القضاء عليها مع مرور الزمن  ما مل توضع  برامج بيئية دف لتنميتها واحملافظة 

  أجل ضمان حق األجيال القادمة يف هذه الثروة.
  ةأهـــداف الدراســـ  2.1 

  إعداد قائمة بأهم أنواع النباتات  الطبية والعطرية املستخدمة يف الطب الشعيب واملتعارف عليها مبنطقة اجلبل األخضر.  - 1

مبنطقة الدراسة مع حتديد أهم استخداماا   األهايلل النباتات الطبية والعطرية املستهدفة للتجارة من قبألنواع حصر  - 2
  والكميات املباعة منها سنويا وأسعارها املتداولة يف األسواق الشعبية وحمالت العطارة باملنطقة .

ا مبنطقة باإلضافة إىل حتديد مواطن تواجدها وانتشارها حالياملستهدفة باالستغالل التعرف على أنواع النباتات الطبية والعطرية  - 3
  اجلبل األخضر 

  .المواد والطرق2

ر باملنطقة وذلك عن طريق  الزيارات املتعددة ملستهدفة باإلجتامجع البيانات واملعلومات حول أنواع النباتات الطبية والعطرية ا مت
نواع النباتية شائعة حملالت العطار ة و األسواق الشعبية املنتشرة باإلضافة إىل مجع املعلومات حول الكـميات املباعة من أ

تبويب   ومت جتارية تسويقية أو  عالجية  طبية . ألغراضاالستخدام كذلك اللقاءات املباشرة مع  العاملني يف هذا اال سواء 
  حتليلها ومجع النتائج منها.و وتصنيف البيانات اليت  مت مجعها 

ة والعطرية  واملتمثلة  يف األسواق  الشعبية وحمالت العطارة  وذلك ل جمتمع الدراسة قنوات مجع  وتوزيع وبيع النباتات  الطبيوقد مش
  : وهيحسب املناطق الرئيسة للتسويق 

  حمالت رئيسية للعطارة . 6مدينة درنة  ا  -1
  حمل رئيسي للعطارة  . 30مدينة البيضاء  ا  -2
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  .   منضدة لتجارة للعطارة .  18مدينة الوردية  ا  -3
  حمالت رئيسية للعطارة  . 4ا مدينة املرج   -4
  حمل رئيسي للعطارة  . 55مدينة بنغازي  ا  -5
  أسواق  .  5األسواق الشعبية مبنطقة الدراسة وعددها  -6

  .حمل ومنضدة وسوق شعيب  118على  شامالوذا يكون جمتمع الدراسة 
العـينــة  املـراد مجـع البـيانات منـهـا وذلك بعد إعطاء رقـم الطريقة املنتظمـة ألخذ بمن جمتمع الدراسة ككل تقريبا  %  30مت أخد  

  موزعةحمل وسوق ومنضدة   36خاص لكل حمل مبجتمع الدراســــة وذا يصبح حجم العينة على مستوى منطقة الدراسة 
  حمالت ) . 6) من أصل ( 2من مدينة  درنة مت اختيار (  –1
  حمل ) .30أصل ( ) من 9من مدينة  البيضاء مت اختيار ( –2
  منضدة ) .18) من أصل (5من منطقة الوردية مت اختيار (  –3
  حمالت ) . 4) من أصل ( 2من مدينة املرج  مت اختيار (  –4
  حمل ) .  55) من أصل ( 16(من مدينة بنغازي  مت اختيار  –5
  حمالت ) . 5) من أصل (  2من األسواق الشعبية مت اختيار (–6
  . النتائــــــج3

عـلـى مستـوى  منطقــة اجلبــل األخضر  كمـا  نوع نبايت مستـخـدم يف الطــب الشعيب  80أوضحت الدراسـة أن هنـاك أكثر مـن   
يف  هي األكثر اسـتعمـاال واسـتخدامـا سـواء مـن قبـل املعـاجلــني الشعــبيني أو مــا يبــــاع وان هـذه األنواع ) 1(  هو مـبني يف اجلـدول

من ليبيا أو اسـترياده مـن اخلـارج ، و قــد  تــم  ـالت العـطـارة  واألسواق الشعبيـة عـالوة علـى مـا يتـم جلبــه مـن املنطقــة  الغربيـــةحمـ
 والدراسـات العلميةجتميــع هـذه القـائمــة مـن الـنبـاتات اســــتنـادا إىل الــزيارات املتعــددة حملـالت العطـارة كـذلك ما تضمنته املراجع 

وقـد أوضــحت الدراسـة أيضا أن هناك ، ائها احمللية والعربية الشائعةاملـتعلقـة ـذا املوضـوع  مـع تبيــان أمسائها العلمـيـة والتعريف بأمس
املنطقــــة مثـل البـــابونج  يف بعض األنواع النباتية املـوجـودة يف مـحالت العطــارة  يتـم جلبهـا من خـارج لـيبيـا بالرغـم مـن توفرهـا

) (Matricaria  chamomilla   واحلـرمـــــــــــــــــــل  ( Peganum  harmala ) كذلك هناك بعض األنـواع يتم جلبها ،
وكعـب   )  Capparis spinosa( ) والكبــــــــــار Artemisia campestris مثـــل الشعــــال ( من مناطق غـرب ليبيا

  ).  Iris germanica ( طيــــبال
  . يوضح االنواع النباتية املستخدمة يف الطب الشعيب مبنطقة الدراسة1 جدول

  ر.م  ا
سم العلمي  ا
سم المحلي  ر.م  ا
سم العلمي  ا
سم المحلي

 -بزيك (فقوس الحمير

  بلحة بن جحا)
Ecbalium  elaterium L. 23  بعيثران  Achillea  santolina L. 1  

  Achillea  fragrantissima L. 2  قيصوم (بعيثران)  Erodium  moschatum L. 24  ةمسيك

  Ephedra  altissima Desf. 25  علندة (العادر)
معدنوس الساقية (كزبرة 

  عشبة قري )- الماء

Adiantum   capillus 

veneris L. 
3  

  Ajuga  iva (L.)Schreder 4  شندقورة  Ephedra  alata Desf. 26  علندة ( العادر)

  Ammi majus L. 5  خلة  Euphorbia  dendoides L. 27  حلبلب

  Euphorbia  falcata L. 28  حلبلب
 –بذرة خلة( سداب 

  صقلين )
Ammi visnaga L. 6  
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  Apium  graveolens L. 7  الكرفس  Ferula  assa_foetida L. 29  الوشق

  Artemisia  campestris L. 8  الشعال (التقوقفت)  Ferula  tingitana L. 30  الكلخ

  الشيح ا
بيض  Foenuculum  vulgare L. 31  الشمر
Artemisia   rherba  alba  

Asso. 
9  

  Arbutus  pavarill L. 10  شماري  Globularia  alypum L. 32  زريفة

  عشبة ا
رنب
Helichrysum  stoechas (L) 

Moench 
  عنصل  33

Asphodelus  ramosus  

Salzam 
11  

  اللح4ح (خانق الكلب)  Hyoscyimus  albus L. 34  قنقيط)سكران (
Calachicum  ritchii (R.) 

Pr. 
12  

  Calycotoma  villosa Link. 13  قندول  Iris  germanica L. 35  كعب الطيب

  Juniperus  oxycedrus L. 36  عرعار
شوكة -الكبار( قبار

  ورد الجبل)- الحلق
Capparies  spinosa L. 14  

  juniperus  phonenicea L. 37  شعرة)عرعار (ال
كيس الراعي ( جراب 

  الزكزوكي)- الراعي

Capsella  bursa_pastoris 

L. 
15  

عصا -رند (الغار

  موسي)
Laurus  nobilis L. 38  (خرنوب) خروب  Ceratonia  siliqua L. 16  

- خزام(كمون الجبل


وندا)  
Lavandula  multifida L. 39  بربش  Cistus spp 17  

 - بيا(فراسيون ابيضرو

  حشيشة الكلب )
Marrubium  vulgare L. 40  حنظل  

Citrullus  colocynthis 

(L)Schrader 
18  

فلية عين -بابونج (فميلة
  القط)

Matricaria  chamomilla L. 41  العليق  Convolvulus  arvensis L. 19  

  Cynara  scolymus L. 20  القعمول  Malva  parviflora L. 42  خبيز (خطمه كاذبه

  النجيل ( النجم )  Melilotus  indicus L. 43  حندقوق
Cynodon  dactylon (L) 

Pens. 
21  

 -  - حندقوته(اكليل الملك

  العنفقان)

Melilotus  officinalis (L) 

Palt. 
  Datura  fasciculosa L 22  فده (داتورة)  44

  Quercus  coccifera L. 64  ملول)- بلوط(عفص
 -مرسين (ريحان

  شجرة سكر) -لجدرةا
Myrtus  cmmunis L. 45  

  جداري
Rhus  tripartitia (Ucria) 

Grande. 
 Narcissus  tazetta L. 46  النرجس  65

اكليل 
ندي - الجبل(الحصالبان

  البحر)

Rosmarinus  officinails L. 66  دفلة  Nerium  oleander L. 47 

  Rubia  tinctorum L. 67  فوة(عروق حمر)
(جرجير  كرسون الماء

  جرجار) -قرة - لماء
Nasturtium  officinalis L. 48 

 Olea  europaea L. 49  زيتون بري  Ruta  graveolens L. 68  فيحل (سدب)

-تفاح شاھي(المريمية

  قويسة)
Salvia  fruticosa L. 69  حميضة  Oxalis  pes-caprae L. 50 

  Satureja  thymifolia L. 70  زعتر الحمير
- الفيل البردقوش(حبق

  ريحان داود)
origanum  majorana L. 51 

شوك النصارى 
  ( قرطم)

Silybum  marianum L. 71  
- الغار-حريقة(قريص

  انجرة)
Parietaria  officinalis L. 52 

  غفة العبد  Solanum  nigrum L. 72  عنب الذيب
Paronchia  arabica (L) 

Dc. 
53 

  اثل(الطحطاح)
Tamarix  aphylla (L ) 

karst  
 Papaver  somniferum L. 54  الخشخاش  73

 Peganum  harmala L. 55  حرمل (الخمخم)  Thymus  capitatus (L) 74  نمام) - زعتر(صعتر
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Hoffm &Link 

 Pistacia  lentiscus L. 56  بطوم  Thapsia  garganica L. 75  درياس (نبات السام)

 - جعدة( حشيشة الريح

  ارطاس )
Treucrium  polium L. 76  قزاح  

Pituranthos  tortuosus 

(Desf) Benth 
57 

  غاريتا) -الحلبة (قريفة
Trigonella  

foenum_graecum L. 
77  

عشبة ا
رنب(طعمة 
  ا
رنب)

Phagnalon  rupestre L. 58 

 Plantago  phaeostoma L. 59  حرموله  Urtica  urens L. 78  حريقة

  بصل فرعون
Urginea  maritima (L) 

Baker. 
79  

-حرمولة (بذرة قطونة

  حشيشة البراغيث)
PLantago  psyllium E. 60 

فول  -طماطم الغولة
  سم الفراخ -الكلب

Withania  somnifera L. 80  (ايضم) مصيص  Plantago  major L. 61 

 Polygonum  maritimum L. 62  قرضاب البحر  Ziziphus  lotus (L) Lam. 81  سدر

 Poriploca  laevigata  L. 63  ح4ب (العطفة)  84   

  املصدر: اعداد الباحث  
  
ولقد تبني من الدراسة أن أكثر األنواع النباتية استهالكا ومبيعات سواء عن طريق حمالت العطارة أو بائعي اجلملة من أهايل  

   )  2 جدول(مبنطقة اجلبل األخضر  نوعا مصدرها الغطاء النبايت 13املنطقة قد احنصرت يف 
  

  كثر األنواع النباتية استهالكا ومبيعات سواء عن طريق حمالت العطارة أو بائعي اجلملة من أهايل املنطقةأ. 2جدول

  الفصيلة  االسم احمللي  النوع  الرقم

1  Helichrysum  stochas  (L) Moench.  االرنبعشبة  Asteraceae  

2   Artemisia   herba alba   Asso.    الشيـح  Asteraceae  

3  Ceratonia silique L. خروب  Caesalpinaceae 

4   juniperus phonenicea  L. عرعار  Cupressaceae 

5  Quercus coccifera L.   بلوط  Fagaceae  

6  Globularia alypum L.   الزريقـة  Globulariaceae  

7  Marrubium vulgare L.  روبيا  Lamiaceae  

8  Rosmarinus officinalis L.      الكليـل  Lamiaceae  

9  Salvia fruticosa L.   تفاح الشاهي  Lamiaceae  

10  Thymus capitatus (L) Hoffm& Link.    الزعرت  Lamiaceae 

11  Laurus   nobilis  L. الرند  Lauraceae  

12  Myrtus communis L.    املـرسني  Myrtaceae 

13  Ziziphus lotus (L.) Lam.    السـدر  Rhamnaceae  

  املصدر: اعداد الباحث               
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األنـــواع  يف مجيــع احملـالت اخلاصـة بتجـارة العطــارة علـى مستــوى املنطقـة إال  واليت تركـزت عليهــــا هـذه الدراســـة حيث توجد هذه

  ) 3(جدول  نواع أا تـتفاوت يف الكميات املباعة منها وىف أسعارها كال على حسب الطلب احمللى والطيب هلذه األ
  

متوسط االسعار واالوزان الهم االنواع النباتية املباعة مبحالت العطارة واملستخدمة بالطب الشعيب على مستوى احمللي  . 3جدول 
  مبنطقة الدراسة

   
  

  الرقم

  
  

  النوع

  
  

ا�سم 
 المحلي

  
  

الجزء 
  المستخدم

 طريقة البيع

مجففة 
 باQكياس

مجففة 
  بالربطة

من تجار 
 ملةالج

ن 
وز

س 
كي

ال
ام

جر
بال

 

ار
دين

بال
ر 

سع
ال

  

ن 
وز

ة 
ط

رب
ال

ام
جر

بال
 

ار
دين

بال
ر 

سع
ال

  

ن 
وز

ل 
وا

ش
ال

لو
كي

بال
 

ار
دين

بال
ر 

سع
ال

  

1  
Helichrysum  stochas (L) 

Moench. 
عشبة 
  ا�رنب

النبات 
 بالكامل

35 1 - - 6 30 

2  Artemisia   herba alba   Asso.  الشيـح  
النبات 
 بالكامل

45 1 - - 8 25 

3  Ceratonia silique L. 10 10 - -  1  500  الثمار  خروب 

4  juniperus phonenicea L. 5 8 - - 1 500 ا�وراق  عرعار 

5  Quercus coccifera L. 30 20 - - 2 300 الثمار  بلوط 

6  Globularia alypum L. 15 8 - - 1 55 ا�وراق  الزريقـة 

7  Marrubium vulgare L. روبيا  
النبات 

 املبالك
- - 60 0.25 7 10 

8  Rosmarinus officinalis L.  15 6 - - 1 125 ا�وراق  الكليـل 

9  Salvia fruticosa L. 
تفاح 
  الشاھي

النبات 
 بالكامل

- - 65 0.25 6 10 

10  
Thymus capitatus (L) Hoffm& 

Link. 
  الزعتر

النبات 
 بالكامل

250 1 - - 10 30 

11  Laurus   nobilis  L. 60 25 - - 1 45 �وراقا  الرند 

12  Myrtus communis L.  المـرسين  
 ا�وراق
 والثمار

35 1 - - 20 55 

13  Ziziphus lotus (L.) Lam. 30  25 - - 1 65 ا�وراق  السـدر  

  املصدر: اعداد الباحث  
  
   اجلـدول(الدراســـة وكمـا هو موضـح يف وقد تبني من خالل إمجايل املبيعـات لألنواع النباتية السالفة الذكـر علـى مسـتوى منطقــة  
علـى مستـــوى  مهــا األكثر مبيعات ) Salvia fruticosa وتفـاح الشـاهي (  ( Thymus capitaus )  بأن الزعـــــــرت  ) 4

. كمـا أن على التوايل اجلافــة طـن مـن املـادة  13 و 19 منطقــــة  الدراســــة حيث بلغـت الكمـيات املـــباعة منهـما سـنــويا  مــــن
 Rosmarinus(  كليللوا ) Ceratonia silique واخلـــــروب ( ) Juniperus phonenicea (  العــــــرعــار
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offiicinalis  ) وعشبــة األرنــــب (Helichrysum stoechas (  ا كـبريةاألنواع السابقــة ومتقاربة مع كــانــت مبيعا
  طن ســنويا .10 – 9لكميـات املباعــة مــــن هـذه األنـواع مـن ما بني حيـث تراوحت ا

 Globularia (  و الزريقــــــــــــــة ) ( Laurus nobilis) والرنـــــــد  Artemisia herba alba ولقد لوحــظ أن الشـيــــح (

alypum و الســـــــــدر (  )Ziziphus lotus ( و الروبيـــــــــــا )Marrubium vulgare و البـــــــــــــلوط (   )Quercus 

coccifera  (  طن  6 – 4 تراوحت مبيعـات هذه األنواع ما بني مقارنة باألنواع السابقــة حيثكانت الكمية املباعة منها اقل
 2.  5 ملحــوظ والذى مل يتجـاوز  بشــــكلاقل من مبيعاتـــــــه كانت ) فقـد   Myrtus communis(  أمــا املـرسـني. سنـــويا

  طن سنـويا .
  النبــاتية مـن منطقــــة اجلبــل االخضــــــر  لألنواعأسعــــار والكميـــات املباعـــة سنـــويا .  4جدول 

   

  ا�سم المحلي  النوع  الرقم

متوسط السعر 
  بالكيلو

 (دينار)

متوسط الكمية 
  المباعة

 (كجم / سنه)

  العائد السنوي

 نار)(دي

1  Helichrysum  stochas  264796 9457 28  ا�رنبعشبة 

2  Artemisia   herba alba 149864 6812 22  الشيـح 

3  Laurus   nobilis  136004 6182  22  الرند 

4  Globularia alypum 96192 5344 18  الزريقـة 

5  Thymus capitatus 79680 19920 4  الزعتر 

6  Ziziphus lotus 78195 5213 15  السـدر 

7  Rosmarinus officinalis 77600 9700 8  الكليـل 

8  Myrtus communis  68348 2441 28  المـرسين 

9  Salvia fruticose 551689 13792 4  تفاح الشاھي 

10  Quercus coccifera 26520 4420 6  بلوط 

11  juniperus phonenicea 21316 10658 2  عـرعـر 

12  Ceratonia silique  20686 10343 2  خروب 

13  Marrubium vulgare 18044 4511 4  روبيا  

 1092413 108793  ا�جمالي  

  املصدر: اعداد الباحث               
  

 Artemisia   herba) والشيح ( Helichrysum  stochasمن ناحية اخرى حققت كلن من عشبة االرنب (

alba ( ) والرندLaurus   nobilis  ا السنوية حيث بلغت على التوايل ) أكرب عائ265.000د مادي يف مبيعا  ،
  سنويا تقريبا1.090,000دينار وان امجايل عائد املبيعات بلغ  139.000و  150.000

  

  المنـاقشـة. 3

نني وهـذا رمبا راجـع إىل ثقافـــة متـــتاز منطقـــة اجلبــل األخضر بوفـرة النبــاتات الطبيــــة والعطرية واليت عرف استخدامهــا منـذ مئـات السـ
هــذه الـنبــاتات يف مـجال التداويل وحتضــــري بعض املـأكـــوالت واملشـــروبات الشعبيـــة ، وقـد  سكان هـذه املنطقـــة فـي استعمال
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ى العقــــود األخرية تزايــد االهتمــام بالنبـاتات الطبيــــــة وفــ ، اعتمـدوا علـى تـوفري هـذه األنواع النباتيـــة مـن مناطــق الغــابات احمليطــــة ــم
اخلبـرة يف جمال التــداوي  والعطريـــــــة وأصبحت احلاجـــة إليها ضروريـة خصــوصـا بعــد انتشــار العديــد مـن املعاجلـــني الشعبــــــني ذوي

حماولـــة  األمراض. و مما زاد الطلـــب علــى هذه النبـــــاتات الطبيـــــــــــة هــــــو د منبالنبـاتات وجناحهـم يف توفـر العـالج املناسـب للعدي
اجلانيب علـى صحـة ومناعــة اإلنسان علـى املـــدى  اجتــناب األدوية واملستحضـرات الكيميائيــة اليت أصبحت تعــرف بتأثريها

وخصـوصـا يف مناطــق  ــارة النـبــاتات الطبيـــة والعطريــــة تزدهـر وتتطــور يف مجيع مناطـق ليبياالطــــويل ، ومـن هـذا اجلانــب بــــدأت جت
الظاهـــرة العديــد مـن أهايل املنطقــــة وذلك عن طريــق املتاجـــرة  اجلــــبل األخضر واملـــدن اـاورة هلـا ، وقـد استفــــــاد مـن هــذه

ـية والعطـريـة فمنــهم مـن يقـــوم  بالتجميـع والتســويق املباشــر ومنهــم مـن يقــوم بالعــــرض والبيــع وقـد أصبحت هـذه بالنـــباتات الطب
الطــرق لبعض املنــاطق كمــا بـرز  وانباألسواق الشعبيــة وعلـى ج التجــارة منتشــرة بشكل واسـع جدا يف مـحالت العطــــــــــارة وفـى

   ـــديد مـن جتار اجلملـــــــــــــة يف هـذا اـــــــــال .الع

تستخــدم يف العــالج فيمـا يعــرف بالطــــب الشعيب  وبعــــد التعـرف علـى األنواع النبـــاتية املتــاجر ـا  يف مـحالت العطــارة واليت

)Folkloric Medicine (  نطقـة اجلبـل مباشرة من الغطاء النبايت مبنوع نبايت جتمع  13نوعا نباتـيا منها  80واليت مشلـت

نبـاتات طبيــة وعطريــة باألنواع النبـاتيـة  األخضر . وإذا ما قـورنت هـذه األنواع اليت يتـم مجعهـا مـن منطقــة اجلبـل األخضر بصفتــــها

)، Ceratonia siliqua(الخروب  :ليت تشملوا)  1984 اكساد( اليت تشكل الغطـــــاء النبايت الرئيسي للمنطقـــة 

)، الشمـارى Juniperus phoneniceالعــرعـار (، )Pinus halepensis( الصنوبر الحلبي

)Arbutus pavarii ( ،) البلـــوطQuercus Coccifera (،  ) الـــزيتونOlea europaea  ،( 

 Rhamnus)، السلــوف (Myrtus communisالمـرسين ( )(Pistacia lentiscus البطــــوم

lycioidesـاب (خ) السPhillyrea angustifolia ) القنـدول ،(Calicotome spinose،(   المـرناخ

)Viburnum tinus  ) ا-كلـــيل ،(Rosmarinus offiicinalis) البربـــش ،(Cistus salvifolius ،(

الزريقـــة  )،Sarcopoterium spinosum( الشبـــرق ،)Marrubium vulgare(الـروبيـــا 

  )Globularia alypum ) الزھـيرة ،(Phlomis floccose) تفــاح الشـاھـي ،(Salvia 

fruticosaالــزعتــ ،(رThymus capitatus ) ) عشبة ا-رنـب، (Helichrysum stoechas ،(

ــل )، العنص Urginea maritimaفـرعــون (  )، بـصل Cyclamen rohlfsianumالــركـف ( 

)Asphodelus microcarpus  ) جعفــــراز ،(Asparagus aphyllus  ) حلبلب ، (Euphorbia 

dendroides ،(   ) الروبيـــاMarrubium vulgare  ) الحمرة ،(Erica multiflora (و ا) لعليـق  

Convolvulus arvensis (.  

ــاء النبايت للمنطقـــــــة هي  نبــــاتات تـستخـــدم يف الطــب الشعيب واليت جتمـــع  % مـن األنـواع النبــاتيــــة األساسية للغطــ 50 نالحـظ أن
على استقـرار وتـوازن  ريثغـــاباــا األمر الذي يـدل علـى أن املتــاجرة ــذه األنواع النبــاتية سـوف يكـــون  له تأ بشكل  مبـــاشر مـــن

املستقبـــــــــــل .  و لقـد تبيـن مـن الدراسـة  أن هنـاك بعض األنواع النبـاتيــة املتاجـر ـا  يف حمـــــالت العطارة الغطـاء النبايت  باملنطقــة يف 
اليت جتد قبـــوال لدى البائـع  يتم جلبها مـن خـارج البـالد وهـذا يــعود إىل طريقــة إعداد هـذه النبــاتات  للتسـويـــق بالصورة التجارية

 ، ) Matricria chamomilla مثل نباـت البا بــــــــــــونج ( لـدى املستهـلك والتـي قـد جيهلهــا العــديـــــد من جتار هذه املهنةو 
ضمــن الغطــاء النبايت  )، كمـا يتـم جلـب بعض األنواع مـن املنطقـة الغــربيـــة  رغم تواجدها  Iris germanicaوكعب الطيب  (
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 Artemisiaاجلبـل األخضر  وهـذا رمبا يـعود إىل صعوبة الوصول إىل أماكن  تواجدهـا  مثل نبات الشعـال (  ملــنطقة

campestris ونبات الكبار ( Capparis spinosa)  .( يف هذه الـدراســة  تبني بأن   ومن خالل النتائج املتحصل عليها
) مـن أكثر النبــاتـــات الطبيـــــة والعطـــريـــة  Salvia fruticosa لشــاهــى (،  وتـــفاح ا( Thymus capitaus )نبـايت الـزعتــر

من تفـاح الشاهـي لكوــا  من أبرز النباتات  طن سنويا 13طن سنويا من الزعرت و  19مبيعات  من حيث الكمية واليت بلغت 
 بيـة يف عالج العد يـد  ن األمراض خصوصا أمراض الربدالعطرية املستخدمة كمنكهات ومقبالت اإلضافة إىل استخداماـا الط

 Artemisia( ) ، والشيحHelichrysum stoechas (  وىف املقابل حققت عشبـــة األرنـــب  ) 1998( خليفة 

herba alba (،  والرنـــــدLaurus nobilis )( ا حيث بلغـت علـى التوايل265,000 اكبـــر عائد مادي يف مبيعا  ،

حقـت أعلـى ،  )Helichrysum stoechasنرى أن عشبة األرنــب    ( هنا) ومن دينار ،  136,000،  150,000
باألنواع النباتيــة األخرى وذلك يعـود إىل الطلب املستمـر على هـذا الـنوع  والذي حقـق نتـائج إجيابية ومـلحـــوظــة  يف  عائــد مقارنة

و يتضـــح من إمجايل عاـئد املبيعــات الطبيـــة والعطريـة  للمنطقـة  ).  1988الك البوليـــة ( القاضي عـالج  أمـراض احلصـــى واملســ
هذه التجـارة  عليهادينار لييب سنويا  بأن هذه التجـارة  حتقـق أرباحا اقتصــاديـة مشجعـة للقائمني  1,090,000بـ  واليت يقـدر

دون أي ضوابط رمسية ما دامت هذه النباتات متواجدة يف املنظفة ، ومل يالحظ أي نشاط باالستمــرار يف مزاولة هذا النشاط  
 اقتصادي يف جانب استثمـار النباتات الطبية والعطرية من حـيث االهتمـام  ا  وإكثارها لغــرض توفيـر الكميـات املباعـة منهـا  دون

ف  بالنــدرة من قبل اجلهات العامة، و كل ما هنالك من اهتمامات  أن يؤدي ذلك إىل استنزاف بعض أنواعها خاصـة اليت  تتص
كوا أنشطة فرديــة أو عائلـــية حمدودة لبعض املـزارعيـن مــن أهايل  ـذه النبـاتات يف جمـال إكثارها واحملافظـة عليهـا ال يتعـدى عن

  . )  2003املنطقـــة وهـذا يتفـق مع مـا ورد عـن فـارس (  

خـالل اسـتعراض األجزاء املباعة وطـرق عـرض النباتات يتضـح لنا جليا مـدى خطـورة جتميعهـا عـلى استمـرار تواجدها يف ومـن 
األجزاء الـمستخدمـة واملعروضـة للبيـــع حســـب الـنوع النبايت ، فهنـاك بعـض األنواع النباتية  بيئتهـا الطبيعيـة حيـث لوحـظ اختـالف يف

م فيهـا الــنبات بالكامــل وخصـوصـا يف فرتة الـتزهيــر األمر الذي يقلل من فرصة إنتاج البــذور واليت  يعتمـد عليه النبـات اليت يستخـد
دة يف جتـدده طبيعـيا مثـل عشبه األرنب واليت أوضــحت نتــائج الـدراسـة أنه حيقق أكـرب عائـــد مادي بسبب كميـــاته املباعـــة وزيا

 مع نبـات السلفيــوم دثعليـه الذي قـد يسبب يف انقــراض هـذا النوع مـن منطقـة اجلبــل األخضر كمـا ح الطلــب
 )( Sylphium  والذي انقـرض من هذه املنطقـــة بسبب استخـدام النبـات كامــال يف التجـارة والرعي عرب القــرون املاضية

  . ) 1994( الغناى ، 

بسبب الرتكيـز على جتميع مثـارها اليت تعـد  نبـاتيـة اليت تستخــدم مثـارها يف املتاجـرة من األنواع املهددة باالنقراضكمـا تعتبـر األنـواع ال
 )، Quercus cocciferaمـصدر البدرات احلديثـة هلا يف بيئتهــا الطبيعيــة خصـوصا األنواع النبـاتيـة النــــادرة مثـل البــــــلوط  (

منطقــة اجلبــل األخضر كمـا ورد عن  واليت تعانـى من صعـــوبة اإلكثار الطبيعي  يف، ) Ceratonia silique(   واخلــــروب 

األزهـار يف جتميع بعض األنواع النباتيـة  املتاجـر ا مثـل تفـاح و وتـعد طـريقة القطـف اجلائـر للفروع واألغصان ) ،  2004احلـداد  (
وقد يؤدي إىل انقراضهــا كمـا  ن الطـرق اليت تسبب إـاك النبـات وتقلل من فـرص جتدده يف مناطق جتمعـهو اإلكليل مـ الشــاهىي

) الذي انقرض مـن منـاطق غـرب ليبيا والذي كــــان يســـتخـــــرج  Pistacia lantiscus حـدث مع نباـت البطــــوم األطلسي (
  ). 1989دينـار ( الزىن   300  لوجــــــــرام إىلمنــــه إفرازات يصــــــل ســـعــر الكي
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سـة ويالحظ من نتـائج الدراسـة بأن هناك اختالف واضـح يف الكميـات املبـاعة لبعض األنواع النبـاتيـة املتـاجر ا يف املناطـق املـدرو 
يف   كمنكهات مـن قبـل أهايل املنطقـة ، بينماحيث جنـد  مبدينـة درنـة ارتفاع يف مبيعات تفــاح الشـــاهي الذي يستخـدم بشكل كبري

مدينة البيضــاء و بنغازي ارتفعـت مبيعـات نبـات الـزعتـر والذي يستخـدم يف عالج أمراض الربد وإعطاء نكهة يف حتضيـر العديد من 
 نتشــاره طبيعيــا مـن هــذه املدينــــة .اإلكليل يف مدينة املـرج وقد  يعــزى  ذلك إىل قــرب ا املأكوالت ، كما ارتفعـت مبيعـات نبات

وبصفــة عامــة مـن خـالل استعــراض استخدامـات النبـاتات الطبيــة  والعطـريـة نالحــظ بأن هناك أنواعا  نباتية  تكاد  تكون من 
تخداماا كنبـاتات عطـرية تضفى واإلكليل وتفـاح الشاهـي نظـرا لتعـدد اس ت األساسية  يف العديد من البيوت مثل الزعرتطلبااملت

ومذاقا مميزا يف العـديـد من األطعمة  واملشــروبات احملضـــرة مــنزليا إضافة إىل استخدامها بشكل واسع يف العـديد من املطـاعم  طعمـا
عشبه األرنب و الروبيــا و  بينمـا هنـاك أنواع نبـاتيــة متاجر ا تستخدم إلغراض طبيـة وعالجيـة فقط مثل ، ) 2000( أغا وفارس 

ــة  الزريقـــة ، ومن هنا نرى أن هذه االستخدامــات هـي التـي حتـدد مـدى الكميـــات املباعـــة فـي خمتلف املناطق املدروسة حسب ثقافـ
   استخــدام هـذه األنواع النباتيـة من قبـل أهايل كل منطقـــــة .

أن اإلنسان يستمر يف استغالل مصـادر الثـروة  طاملا هنـاك طلـب حقيقي على منتجـاا ، وطاملا تقــول احلقيقـة االقتصـادية وأخريا 
أن املنتج حيقق رحبا ، وعليه فان تسويق معظـم النباتات الطبيــة والعطـــرية دون احلـث على إكثارها واستزراعهــا يشكل خطــرا على 

ناس على جتميـع هذه األنواع النـباتيـة وبشكل عشوائي عـالوة على تأثري العوامل األخرى  وجــود مثـل هذه األنواع ، كما أن إقبال ال
العديد منها يف املستقبـــل إذا مل يتـم وضـع برامـج وخطط  كالرعـي واحلرائـق وغريها ودون وجود أي قيـود سيـؤدى إىل اختفاء

 ـدف إىل محايتهـا وتنميتهـا من خالل إنشاء حمطات أو مـزارع لإلكثار الستثمـار هـذه النبـاتات عن طريـق تبين سياسات بيئيـة
   دف االستثمار فيهــا عـــالوة علـى إنشاء حمميـات طبيعيــة متخصصـــة هلـا .

  

 التوصيـات. 4

  ة عليهــا وتنميتهـــــــــــا. اإلقرار  بــأن النبـاتات الطبيـــة والعطــريـة  ثــروة  قوميـــة  ختــص الليبيني  جيــب احملافظـــ-1

ومنـــاطـق  إجراء حصـر وختــــريط شامـــل للنبـاتات الطبيـــة والعطريــة املتواجـــدة يف مـنطقـة الدراســـة وحتديــد كمياـــا اإلنتاجية – 2
  .انتشارهـــــا 

الـوراثيـة كرصيـد بذرى هلذه األنواع حتسـبا  صـرف الوطين لألصولالعمـل علـى جتميــع  بــذور النبـاتات املتـاجـر ا وحفظها بامل – 3
  النقراضهـا يف املستقبـل من املنطقــــة .

تكثيـف األحباث والدراسـات العلميــة للتعــرف على مـزيد مـن فـوائـد وخصــائـص النبـاتات الطبيـــة والعطــــرية وتعــدد  – 4
  استخداماــــــــــا .

حبيث يتم حتديده عرب قنوات معتمدة من قبل  مـل على وضـع ضـوابط رمسيــة لتقنني املتـاجـرة بالنبـاتات الطبيــة والعطريــةالع – 5
  ثرها .اكتالدولـة ومنـع القطـع والقطـف يف مواسـم 

ـدار قــرارات بشـأن زيادة عدد احملميــات تفعيـل دور القوانــني والتشــريعات املتعلقــة حبمـايـة الغطاء النبايت الطبيعي واستصـــ - 6
  البيئيـة اليت تعمـل على محايـة وتنميـة الغطـاء النبايت مبنطقـة اجلبـــل األخضر . الطبيعيـة املتخصصـة باملنطقـة كذلك تفعيـل السيـاسات

املهتمـة بأحبـاث وإنتاج النبـاتات  ميـة واإلقليميةاالستفـادة مـن خبـرة الـدول املتقدمـة يف هـذا اـال واالتصـال باهليئـات العل – 7
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  . الطبيـــة والعطـريــة لغـرض نبـادل املعلـومـات واالستفــــادة مـن أحباثهـــا وجتــارب السابقـــــــــــة

ـة مـع تـزويدهـم بكافــة املعلــومات النبـاتي تشجيــع أهايل املنطقــة العـامــلني ـذه التجـــارة علـى زراعـــة وإكثار هـذه األنواع – 8
  والدراسـات العلميــة  يف هـذا اخلصــــــوص 

 

 المراجع

،  "األمهيــة االقتصــــادية لألعشاب والنبــــاتات يف منطقـــة اجلبـــل األخضر" ،  )  2000( ارس فأغـا ، عامـر مـجيد وعلــى حممــود 
  تات الطبيــــة ، طرابلس ، ليبيا  .املؤمتــــر األفريقي األول للنبـــا

مشروع دراسـة منتـزه وادي الكوف "  ،   )  1984(  )املركـز العريب لدراســات املنـاطق اجلافــة و األراضي القاحلــة( اكساد 
  ، التقـرير النهائي املراعـــى . "الوطين ، دراسـات الغطـاء النبايت 

مقـدرة الغطـاء النبـايت الطبيعي علـى التجديـد الطبيعي بعـد تعـرضـه للحـرائـق يف مبنطقـة "    ، ) 2004( مــد حماحلـداد ، صــالح  
  ، رسـالــة مـاجســتري أكادميية الدراســات ، العليــا بنغازي ليبيا . "اجلبـل األخضر

، املـؤمتـر األول حلمايـة املــوارد الطبيعية  "يف لـيبيـا ـــراضاملـراعــى املتعـرضـــة لالنقـ أنــواع الغــابات و"    ،)  1989(الزىن ، السنوسي 
       الليبيــة ، جامعـــة عمـر املختــــــار، البيضــــاء ، لـيبيـا.        

اجلمـاهرييــة ،دار  "طبيعيـة يف التاريـخ السلفيـــوم ، أول دراســة علميــة شاملــة ألشهر نبتة" ،   ) 1994(الغـناى ، مراجـع عقيـلة 
  للنشــر والتوزيـــع ، ليبيا .
، اجلـزء الثاين ،  "الشعيب اللييب استعمــاالت بعض النبــاتات الطبيـــة يف الطــب" ،    ) 1988( القاضي ، عبد اهللا عبد احلكيم 

 مطابـع الوحدة العربيـــــة ، الزاويـــة .    
  ، املركز الثقايف العريب ،  لبنان .                     صيدليـة األعشابالنبـاتات  ،  ) 1998(خليفة ، أنطوان بشارة 

،  "اقتصـاديات األعشاب والنبـــاتات الطبيـــــة وفـــرص استثمــارهـا يف منطقـة اجلبل األخضر" ،   )2003(فـارس ، علـي حممـود 
  ليـة االقتصـاد ، جامعـة قـاريونس ، بنغــــــازي ، ليبيا .         نـدوة االستثمــار فــي االقتصــاد الليبـــي الـــواقع األفاق ك

دراسـة أوليـة حـول منتجـات الغـابـة الغيـر خشبيـة فـي منطقـة اجلبـل األخضر " ،   ) 2000( فـارس ، علـي حممـود و عامـر جميد أغا
  .     2ين للعلـوم الزراعيــة جبامعـــة أسيـــوط ، مصــــر العلمـي الثـا ، كتـاب أحباث املــؤمتــر"، أمهيتهـا واقتصاديتهـا 

ـــاتات الطبيــــة والعطرية ، )1988(هيكـل ، حممـد السيـد و عبد هللا عبدا لرازق عمـر  ، منشــأة املعـارف ، الطبعـة األويل ، النب
  اإلسكندرية ، مصــــر .                

منشـأة  النــباتات الطبيــــة والعطرية، كمياــا وإنتاجها وفوائدهـا ،) 1993(د الرازق عمـر هـيكل ، حممـد السيـد وعبد اهللا عب
  املعــارف ، الطبعـة الثانيـة اإلسكندرية، مصـــر.     
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  ليبيا -حجارة اإلصطناعية سبها  الصفات الكمية والنوعية للنبات المتواجدة في بحيرة
  

  السالم محمد المثناني عبد       هالة يوسف محمد حسن 

  كلية العلوم اهلندسية والتقنية / جامعة ـ سبها 
  

 لخصالم
  

كم عن مدينة   4أقيمت هذه الدراسة في بحيرة حجارة االصطناعية لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة وتبعد حوالي 

موقع الدراسة. وقد وجد حسب  ، بهدف التعرف علي الصفات الكمية والنوعية للنباتات الموجدة فيليبيا سبها جنوب 

 Phragmitesالمقياس الذي استخدم لتحديد السيادة أن أكثر األنواع سيادة في موقع الدراسة هو نبات القصب 

australis  مع وجود لبعض النباتات الصحراوية المنتشر في موقع الدراسة مثل األثلTamrix nilotica   ونبات البرنبخ

Calotropis procera كلها نباتات صحراوية. ومن خالل استعراض النتائج وقد تبين وجود كتافه عالية لنباتات   وكانت

) أما الموقع 2م /نبات 64.73كتافه الذي يتمثل في الحافة الشرقية (أعالها   F القصب حول البحيرة حيث أظهر الموقع

d وسجل في البعد الخامس 2م /تنبا 60.78- 43.39). بينما نتائج نقاط الجمع مابين (46.20كثافة ( أدناها (

 15.63 -11.93والبعد الثاني على التوالي، بينما الفروقات بين كثافة نبات القصب حول البحيرة كانت متقاربة بفارق (

وقد أظهرت النتائج أن الكتلة الحية في منطقة الدراسة مرتفعة بشكل عام رغم وجود فروقات معنوية بإحتمال ). 2نبات/م

  F  (4.2الموقع واقع كما هو الحال في كثافة النبات حيث كانت اعلي كتلة حية في الحافة الشرقية (بين الم 0.01

  كجم.  b2.3 واقلها في الحافة الشمالية الغربية للبحيرة الموقع  2كجم/م

  

  المقدمة

نواع وقد إختلفت اآلراء حول حتديد تعرب السيادة عن التأثري السيادي لنوع أو أكثر من األنواع النباتية يف موقع ما على باقي األ 
السيادة، فبعض العلماء يرى أن النوع السائد هو األكرب حجمًا أو أنه النوع الذي حيتوي على وزن أكثر أو هو األكثر عددا 

). وتتصف النباتات السائدة بأا ذات قدرة تنافسية عالية حتت الظروف البيئية للوسط، لدرجة أا حتدد 2002(شلتوت،
ظروف اليت جيب أن تعيش منها النباتات املرافقة وكمية الغطاء هي الصفة الرئيسية اليت حتدد السيادة وأيضاً الكثافة والرتدد وهذا ال

بأن السيادة تتناسب طرديًا مع الوفرة وعكسيًا مع التنوع، أي أن األنواع اليت تتميز بوفرة عالية،  Odum 1971ما أكده العامل 
أما الكثافة العددية تعرب عن عدد األفراد يف وحدة املساحة يف املرت املربع، ومن إن إحدى  .األنواع السائدةموجودة بكثرة هي 

و أن هذه الصفة تعترب أفضل مقياس منفرد يعرب عن  Biomassالصفات األساسية للغطاء النبايت الكتلة احلية يف وحدة املساحة 
على مقياس وزن اموع اخلضري، يف حني يعترب حجم ومساحة  Biomassتلة احلية النمو وتعتمد معظم الدراسات املتعلقة بالك

متثل تراكم املادة احلية من الغطاء النبايت من   Biomassالكتلة احلية  حيث اموع اخلضري مقياسان يعربان عن شغل الفراغ 
املوجود يف مربع مساحي من األرض يف زمن حمدد الوزن اجلاف )  سنة إىل أخرى وتعرف"بأا كمية املادة النباتية احلية (
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( Martin; paddy 1994).   كما درسJuda (2002)  احلجوم ومراحل النضج والكتلة العضوية والتجمعات اليت تعمل على
تستعمر النهر يف الفصل الرطب  ceanisوحوريتها  Mayeyيف وسط كينيا وبني أن أنواع  Naromonuرفع القاع من ر 

ووصل طوهلا  Afronurusو Eutharulusزداد حجومها يف مراحل النضج ومن األفراد الناضجة اليت وجدت هي وكانت ت
ملم)كل هذه الكثافات العالية من األنواع أدت إىل زيادة الكتلة العضوية حيث الحظ استعمارها النهر يف الشهر اخلامس  0.3(

يف الكثافة والكتلة العضوية وتسريع حدوت مراحل التعاقب. كما درس (مايو). وبالتايل يصبح النهر معرض لالضطراب لزيادة 
Geraldine et al (2009)  الكثافة البيئية املائية وكيفية خدمتها للنظام البيئي يف زيادة األنواعRichness  ر السويد وقام يف

الحتفاظ باملغذيات وبالتايل أصبح هناك دخول واستنتجوا أن زيادة هذا النوع آتية من ا a  ،b  ،cالباحثني بتقسيم النهر إىل 
) كمعيار لتقسيم األهوار الثنائية aألنواع جديدة وجتمعات بني األهوار الثنائية يف منطقة جنوب السويد وقد استخدموا الرتكيب (

% من 19ة ا تنويع بنسبة أما فيما يتعلق بالتعاقب ومراحله فالحظوا أن هناك تنوع طبيعي وتنوع زراعي بالغ وأن األهوار الثنائي
  ) كان توزيعه غري متجانس. (bا توزيع متجانس أما اهلور (a  ،cاألختالف الرتكييب للتجمعات. ووجدوا أن كثافة اهلور (

  

  المواد والطـرق:

املعاجلة  أقيمت هذه الدراسة يف حبرية حجارة، وهي حبرية إصطناعية لكوا مصب ملياه الصرف الصحي بعد معاجلتها يف حمطة
كم مشال شرق مدينة سبها   4واليت تقوم مبعاجلة مياه الصرف الصحي املستلمة من املدينة ومن مث ضخها إىل البحرية اليت تبعد 

لغرض  1985). حبرية حجارة عبارة عن منطقة منخفضة بني مرتفعات جبلية وقد مت إنشائها يف أواخر عام 1جبنوب ليبيا ( شكل
 25حي ، والزال حىت اآلن يضخ إليها مياه الصرف الصحي بعد املعاجلة وتبلغ مساحة البحرية حوايل جتميع مياه الصرف الص

/يوم تقريبا ( الشركة العامة للمياه 3م 28000هكتار تقريباً وتزداد مساحتها بزيادة كمية املياه الواردة إليها من حمطة املعاجلة مبعدل 
 Clamagrostis)ئة مناسبة للكثري من األحياء منها النباتية كالقصب ). وتعترب البحرية بي 2005والصرف الصحي 

arenaria)  ، والطحالب اخلضراء املزرقة 1990( ألعابدي ، (Blue Green Algae  والدايتومات واليوجلينا و
Chilomonas  وطحلبNotice  واألسبريوجريا وكذلك على اهلد بيات والدوارات والديدان املفلطحة من جنسGastrella 

وكذلك احلقليات والعديد من يرقات احلشرات إضافة إىل وجود القشريات كالسايكلوبس والد افنيا وغريها حيث مت إدخال مسكة 
)،  2003(عبد القادر،  Anopheles sppيف إطار املكافحة البيولوجية لبيض ويرقات بعوضة  Gambusia affinisاجلمبوزيا 

). 2002وهي من األمساك القاعية اليت تتغذى يف قاع البحرية (املربوك،  Claris lazeraيه كما وجد يف البحرية السمكة القط
حيث مت مجع  Fو Eو Dو Cو Bو Aمت حتديد ستة مواقع حول البحرية جلمع العينات الالزمة للدراسة وأعطيت هلا الرموز 

) 1) أقرا إيل حافة البحرية والبعد (5ميثل البعد (  العينات والقياسات على مخسة أبعاد (مسافات) يف كل موقع من املواقع حيث
موقع الدراسة ومت تصنيفها حسب التصنيف املوجود  املتواجدة يفمجعت النباتات . )1أبعدها عن احلافة كما مبني شكل ( شكل 

لوم جامعة سبها (بشري ، يف كتاب النباتات اللبيبة باالستعانة باملتخصصني النبات ومت إيداع العينات مبعشبة فزان كلية الع
سم) وذلك بعد حتديد املساحات الصغرية  100×100). قدرت كثافة النباتات بأستخدام طريقة املربع املساحي ( 1994

بأستخدام الشريط امللون وجتميع النباتات املوجودة فيها بعد التعرف على أنواعها وحتديد أعدادها حلساب كثافتها بعد قطع مجيع 
). ومت تقدير الكتلة احلية للنبات عن طريق الوزن Scott, 2002وجودة داخل املربع بأستخدام أدوات القطع املناسبة (النباتات امل
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  . Wilson et al)، 1971اجلاف لنبات القصب ( 
  

  
  

  ) : مواقع تجميع العينات من البحيرة1شكل (

  

  النتائج والمناقشة:
  

  تصنيف النباتات الموجودة في موقع الدراسة.

تبني النتائج أن النبات السائد داخل املربع البيئي هو نبات القصب وال توجد معه أية انواع نباتية أخرى ولكن يوجد بعض 
  النباتات يف أماكن متفرقة بعيدة عن املنطقة الساحلية للبحرية وهي:

  

i نباتات .Farestia aegyptia (Turra.) :  وهي من العائلة الصليبية أو اخلردليةBrascicacaea  وهي تعيش يف
  الرتبة الرملية وتتميز بان أوراقها متبادلة وهي عدمية االذينات والنورة غري حمدودة أو مشطيه والثمرة خردلية .

ii نبات األثل .Tamri xnilotica (Ehrenb.) :  وهو من العائلة االثليةTamaricacaea  ويتميز هذا النبات بان
  ري وان وجد هذا العصري فهو غري حلييب أو صمغي.الثمرة علبة وال يوجد ا عص

iii . نبات البرنبخCalotropis procera (Ait.) :  وهو من العائلة العشاريةAsclepiadacea  وهي نباتات تفرز
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  ) منفصلة أو جمتمعة عند القمة من فرتة التزهر ومنفصلة يف الثمرة والثمرة جرابيه.2عصري حلييب عادة واالخبئة (
ivالبلبال  ات. نبChenopodium ambrosioides L. :  وهو من العائلة الرمرامية األوراق صغرية عصارية وهي

  ) عادة والثمرة أكنية أو تركله.5عدمية االذينات أما األسدية يف (
v . نبات القصبPhragmites australis :  يسمي حمليا نبات ( القصبة ) وهو وينمو يف الربك الضحلة أو

لرطبة املهجورة وهو نبات معمر ساقه غري متفرع وملساء وأوراقه مستوية مستدقه الطرف والنورة عنقودية االراضى ا
مركبه بيضاوية رحميه القبعتان غري مستويتان العصيفة السفلى أطول من القبعتان وال حتتوى على شعريات 

نافسة يف اال املعاجلة احليوية منها سرعة وهلذا النبات بعض املميزات اليت جتعله قادرا على امل  ).1995( الشريف،
سنوات )،وإعطائه كمية قليلة من الوزن اجلاف بعد  9-8تكاثره بالريزومات احلية اليت تبقى يف الرتبة اجلافة من ( 

  ).Serag,1996) (9.3-7.9حرقه آدا ما قورنت بكمية النمو اخلضري له وكذلك منوه يف وسط هيدروجيين (
   

  ).2دية (نبات/مالكثافة العد
) للنباتات يف موقع الدراسة 2) يوضح الكثافة العددية ( نبات /م1مت دراسة كثافة نبات القصب يف منطقة الدراسة (جدول 

 - 46.20الكثافة العددية للنباتات يف املرت املربع حيث تراوحت قيمها بني ( يف متوسطات بالبحرية  ، نالحظ إختالف النتائج
) وأعلى قيمة هلا  2نبات/م 46.20( d، وكانت أقل قيمة هلذه الصفة يف املوقع  2نبات/م 18.53قيمته  ) بفرق بلغت64.73
 50.07و 49.47وكانت قيمها  eو bو a، أما قيم هذه الصفة فتدرجت تصاعديًا يف املواقع 2نبات/م f 64.73يف املوقع 

وهو أقل من  2نبات/م e 2.73و bو 2نبات/م e 3.33و  aو  2نبات/م b 0.60و aبأقصى فارق بني  2نبات/م 52.80و
 a، وهذا يدل على جتانس الكثافة النباتية يف وحدة املساحة بني املواقع  2نبات / م 18.53الفرق بني القيم املتطرفة الذي بلغ 

إختالف بعد نقاط  ) 1.  وقد أظهرت نتائج معامالت البعد بني نقاط القياس جدول (d  ، fوتباينها أكثر بني املوقعني  eو bو
مث تدرجت يف األبعاد األول و الثالث و  2نبات/م 60.78القياس يف هذه الصفة، حيث سجلت أعلى قيمة يف البعد الثاين بلغ 

  على التوايل. 2نبات/م 43.39و 51.06و 56.06و 56.67الرابع و اخلامس بقيم بلغت 
  

  موقع الدراسة بالبحيرة ) لنباتات القصب في2) : الكثافة العددية (نبات/م1جدول (

  )Aالمواقع (
 )Bالبعد بين نقاط القياس (

Average 
1  2 3  4 5 

A 42.33 56.00 51.67 55.67 41.67 49.47 

B 53.00 42.67 51.67 52.33 50.67 50.07 

C 64.67 70.00 61.00 49.67 46.00 58.27 

D 56.00 59.67 45.67 37.00 32.67 46.20 

E 59.00 64.33 54.67 47.33 38.67 52.80 

F 65.00 72.00 71.67 64.33 50.67 64.73 

Average 56.67 60.78 56.06 51.06 43.39  
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عد وهذه النتائج توضح أنه باستثناء نتيجة البعد الثاين أن الكثافة العددية للنباتات تناقصت تدرجيياً إبتداءاً من البعد األول إىل الب 
) واقل كثافة عددية 2نبات/م 60.78لفرق بني أعلى كثافة عددية واليت سجلت يف البعد الثاين (اخلامس، ويالحظ إن مقدار ا

وهو مقارب حلد ما للفرق بني احلدود العليا والدنيا  2نبات/م 17.39) بفارق 2نبات/م 43.39واليت سجلت يف البعد اخلامس (
) فكان 2نبات/م 51.06) والرابع (2نبات/م 56.06والثالث () 2نبات/م 56.67للمواقع أما مقدار الفرق بني اإلبعاد األول (

. تشري نتائج التداخل بني املواقع والبعد بني 2نبات/م 9.72(بني األول والرابع) و 5.61(األول والثالث)  2نبات/م 0.61
والبعد الثاين وكانت  fوقع ) توضح أن أعلى قيمة للكثافة العددية للنباتات يف املرت املربع سجلت يف امل  1نقاط القياس ( جدول

) 2نبات/م 71.67والبعد الثالث ( fقيم تداخالت املوقع  2نباتات/م 5وتقاربت معها بفارق مل يتجاوز  2نبات/م 72.00
 65.00يف البعد األول  fقيم تداخالت املوقع  2نباتات / م 10وبفارق مل يتجاوز  2نبات/م 70.00والبعد الثاين  eواملوقع 
 59.67يف البعد الثاين  dواملوقع  2نبات/م 61.00يف البعد الثالث  cواملوقع  2نبات/م 64.33البعد الرابع ويف 2نبات/م
معاملة تداخل وهذا يدل على العدد  22فيشمل مجيع التداخالت املتبقية وهي بعدد  2نبات/م 15وبفارق يزيد عن  2نبات/م

القياس كان الفرق بني قيمها وقيمة معاملة التداخل اليت سجلت أعلى قيمة  األكرب من معامالت التداخل بني املواقع وأبعاد نقاط
للكثافة العددية يف وحدة املساحة جتاوز مخسة عشر نبات يف املرت املربع.  وقد تبني وجود كتافه عالية لنباتات القصب حول 

رغم وجود فروقات  كثافة مرتفعة إلعطائه 0.01بإحتمال  F) للموقع 2البحرية حيث ظهر هناك إختالف معنوي (جدول 
) والدي رمبا يرجع إىل الطبيعة اجليولوجية 2م /نبات F) (64.73معنوية بني املواقع املدروسة كانت كثافته يف احلافة الشرقية (املوقع 

مبا يرجع إىل قلة وصول ) وهذا ر d) (46.20للمنطقة واقلها كثافة كانت يف احلافة اجلنوبية للبحرية احلافة اجلنوبية الغربية (املوقع 
  املغذيات وأيضا أقل تأثر باملمارسات اخلاطئة .

  

لتأثير المواقع والبعد بين نقاط القياس والتداخل بينهما في الكثافة  (ANOVA)) : جدول تحليل التباين 2جدول (

  ) لنباتات القصب في البحيرة.2العددية (نبات/ م
Tabulated F Calculated F Mean 

Squares 
Sum of 

Squares 
DF Sources of 

Variation 0.01 0.05 
 Aالمواقع  5 3460.456 692.0911 **93.38561 3.11 5.06

…… …… …… 7.411111 88.93333 12 Error (a) 
 B نقاط القياس 4 3198.511 799.6278 **148.5377 2.60 3.82

 ABالتداخل 20 2587.489 129.3744 **24.0324 1.83 2.36

…… …… …… 5.383333 258.4 48 Error (b) 
…… …… …… …… 9593.789 89 Total 
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  الكتلة الحيوية الجافة.

أعلى قيمة  f) لنبات القصب يف البحرية يف البحرية ،حيث أعطى املوقع 2) يبني قيم الكتلة احليوية اجلافة (كجم/م3(واجلدول  
) فكانت  a،c،d،e،أما املوقع (  1.83بفارق قدره  2/مكجم b 2.37ملوقع ) وأدناها ا2/مكجم  4.20للكتلة احليوية اجلافة (

كما مل يظهر البعد .  2/مكجم  1.36و 1.82و 0.97و 1.77على التوايل بفارق قدره  2.57، 2.38، 3.23، 2.43
  2.65،1.65) فكانت 4،5على التوايل ) أما البعد ( 3.11و 3.46و 3.44) إختالف يف متوسطاا ( 1،2،3(
. بينما 2/مكجم  1.81) بفارق بينهما قدره 1.65) وأدناها البعد اخلامس ( 3.46. حيث كان البعد الثاين أعالها (2/مجمك

والبعد  dوأقلها املوقع 2/مكجم  5.42والبعد الثاين أعالها f ظهرت إختالفات يف نتائج تأثري املوقع والبعد حيث اظهر املوقع
بفارق  علي التوايل2/مكجم  1.67و 2.25والبعد األول فكانت من  a،أما املوقع 2/مكجم  4.43بفرق  2/مكجم  0.99اخلامس
 2/مكجم 2.17و  3.33فكانت من c، بينما املوقع  2بفارق  2/مكجم 1.3 و 3.33وأبعاده فرتاوحت b،أما املوقع  1.58
فكانت  e،بينما املوقع 3.01 على التوايل بفارق 2/مكجم 0.99و 4.00وأبعاده فكان  dأما املوقع ، 2/مكجم  1.16بفارق 

 2.42و  5.17وأبعاده فكانت و f،أما املوقع  .2/مكجم  1.25على التوايل بفارق 2كجم/م1.33 و2.58أبعاده من 
وقد أظهرت النتائج أن الكتلة احلية يف منطقة الدراسة مرتفعة بشكل عام رغم وجود  .2/مكجم  2.75بفارق  على التوايل2/مكجم

) كما هو احلال يف كثافة النبات حيث كانت اعلي كتلة حية يف احلافة  4بني املواقع ( جدول  0.01مال فروقات معنوية بإحت
وهذا كما جاء يف دراسات  2كجم/م  b2.3واقلها يف احلافة الشمالية الغربية للبحرية املوقع  2كجم/م  F  (4.2املوقع الشرقية (

Jude, 2008) ; William et.al ,2004 كثافة اهلور ودراسة ) يف دراسته ل( Makahra et.al 2007)  املفرط للطحالب
  اخلضراء املزرقة الذين أكدوا بأن الكتلة احلية ينتج عنها خملفات تعمل على منو القاع وتسرع من التعاقب يف النظم البيئية.

  
  

  

  رة) بعد التجفيف لنبات القصب في موقع الدراسة بالبحي2) : الكتلة الحيوية (كجم/م3جدول (

 Aالمواقع 
  Bنقاط القياس 

Average 
1 2  3 4 5 

A 2.25 2.33 3.25 2.67 1.67 2.43 
B 3.33 2.25 2.58 2.33 1.33 2.37 
C 3.33 4.00 3.17 3.47 2.17 3.23 
D 4.00 3.42 1.92 1.58 0.99 2.38 
E 2.58 3.33 3.42 2.17 1.33 2.57 
F  5.17 5.42 4.33 3.67 2.42 4.20 

Average 3.44 3.46 3.11 2.65 1.65  
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) للقصب بعد التجفيف لنبات القصب في 2للكتلة الحيوية (كجم/م (ANOVA)) : جدول تحليل التباين 4جدول (

  موقع الدراسة بالبحيرة
Tabulated F 

Calculated F 
Mean 

Squares 
Sum of 

Squares 
DF 

Sources of 

Variation 0.01 0.05 

 A المواقع 5 40.04934 8.009868 **206.2214 3.11 5.06

…… …… …… 0.038841 0.466093 12 Error (a) 

 B نقاط القياس 4 40.82303 10.20576 **105.705 2.78 4.47

 AB التداخل 20 20.89008 1.044504 **10.81833 1.97 2.66

…… …… …… 0.096549 4.634373 48 Error (b) 
…… …… …… …… 106.8629 89 Total 

 
وختلص هذه الدراسة إيل أن النظام البيئي املدروس لبحرية حجارة وصـل ملرحلـة املسـتنقع اهلزيـل  وهـى احـد املراحـل املتقدمـة مـن    

مراحــل التعاقــب البيئــي والــيت تســود فيهــا النباتــات شــبه الغاطســة  واملتمثلــة يف نبــات القصــب املنتشــر يف منطقــة الدراســة.  فالكثافــة 
ن عـدد األفــراد يف وحــدة املسـاحة يف املــرت املربــع ومـن خــالل اســتعراض النتـائج وقــد تبــني وجـود كتافــه عاليــة لنباتــات العدديـة تعــرب عــ

) للمنطقـة واقلهـا كثافـة كانـت يف 2م /نبـات F  ) (64.73القصـب حـول البحـرية حيـث كانـت  كثافتـه يف احلافـة الشـرقية ( املوقـع
وقـد أظهــرت النتـائج أيضــا أن الكتلـة احليــة يف منطقـة الدراســة مرتفعــة ). d )46.20الغربيــة  احلافـة اجلنوبيــة للبحـرية احلافــة اجلنوبيـة

بني املواقع كما هو احلال يف كثافة النبات حيث كانت اعلي كتلة حية يف  0.01بشكل عام رغم وجود فروقات معنوية بإحتمال  
.  وهذه تعترب 2)  كجم/م b2.3  املوقع  (شمالية الغربية للبحرية   واقلها يف احلافة ال  2كجم/م  4.2)   Fاملوقع احلافة الشرقية  (

نتيجة للنمو الكثيف لنبات هذه املرحلة  من مراحل التعاقب (نبات القصب ) الذي يتصف بنمو سريع حيث لوحظ عدم  مرتفعة
كلما اجتهنا إىل داخل البحرية   االرتفاعيد م) بينما يز  6 -5النبات ( ارتفاع وجود فروقات معنوية يف االرتفاع بني مواقع الدراسة يف

وذلك ألن النباتات شبة مغمورة والبد أن جزء منها يبقى يف اهلواء واجلزء األخر يف  املاء وبالتايل هذا يعكس حماولة النبات للتقدم 
امليـاه مـن خـالل تقسـيم  وميكـن حتسـني جـودةإىل األمام لشغل حيـز جديـد مـن البحـرية لتسـهيل الوصـول للمرحلـة التاليـة للتعاقـب. 

البحرية يف شكل أراضي رطبة ويتم من خالهلا االستفادة من الشكل العام حبيث ميكن إستغالله كمنتزه واستخدامه كمكان للرتفية 
ئـي وتطبيـق قواعـد اإلصـحاح البي لوجود الطيور املهاجرة و حتسـني جـودة  امليـاه وأسـتخدم امليـاه يف تشـجري املنـاطق احمليطـة بـالبحرية.

والرقابــة احليويــة علــى النظــام البيئــي املــائي لبحــرية ســبها ومجيــع املســطحات والــنظم املائيــة املوجــودة يف منــاطق اجلنــوب لكــون ظــروف 
  املنطقة متشاة بيئيا.
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  الرفيعة تحت تأثير التلوث بغبار الكساراتالذرة نمو وانتاجية نباتي الذرة الصفراء و تقييـم 
 

  محمد علي السعيدي      عبدالسالم محمد المثناني      فاطمة ارحومة محمد 

  جامعة سبها  –كلية العلوم اهلندسية والتقنية   –قسم علوم البيئة 
  

  المستخلـــص

،  الرفيعة تحت تأثير التلوث بغبار كسارات الحصىالذرة لتقييم نمو وانتاجية نباتي الذرة الصفراء و ه الدراسة اجريت هذ

ما وقد اظهرت النتائج بأن حجم جزيئات الغبار التي جمعت من الكسارة ذات احجام وأقطار مختلفة تراوحت أقطارها 

، كان  من بعض العناصر التي تم الكشف عنهامتباينة وقد احتوى الغبار على تراكيز  .ميكرون) 35 – 20بين (

 64،  32،  16 ، 2،  1بأن تراكيز مختلفة من غبار الكسارة (ايضا كما اظهرت النتائج ، الكالسيوم اعالها تركيزا 

بات الرفيعة كارتفاع الن كذلكجذري لنبات الذرة الصفراء و على النمو الخضري وال معنوي تأثيرقد خلفت /اسبوع) ²جم/م

وعدد األوراق وسمك الساق والمساحة السطحية للورقة كمؤشرات للنمو الخضري وطول ووزن الجذر كمؤشرات للنمو 

  . الجذري واتضح ذلك من خالل الفرق المعنوي لكافة التراكيز مقارنة بالشاهد

  

 المقدمة :

وغريها من الكائنات احلية على سطح الكرة االرضية ،  يعترب اهلواء الطبيعي عنصرا اساسيا حلياة كل من االنسان واحليوان والنبات 
كما انه املكون الرئيسي للغالف اجلوي الذي حيافظ على احلالة الطبيعية للكرة االرضية وحيميها من االشعاعات الضارة ومن 

ة الغازات والعناصر الالزمة التقلبات غري املرغوبة يف درجات احلرارة ، باإلضافة اىل كونه املصدر الذي تستمد منه الكائنات احلي
لقيامها بوظائفها احليوية. ان تزايد السكان املضطرد خالل القرون االخرية ادى اىل ازدياد املباين وزيادة التصنيع ، مما ادى اىل 

صعب معه تفاقم مشكلة التلوث اليت مل يشعر ا االنسان يف بداية االمر فانتشرت امللوثات وبشكل كبري اىل ان وصلت اىل حد ي
. يعترب تلوث اهلواء اجلوي من اخطر انواع التلوث وذلك الن االنسان )1993ارناؤوط ، (اجياد حلول جذرية هلذه املشكلة 

ويؤدي تلوث اهلواء اجلوي اىل تأثريات ضارة على كل  .)2004والنبات واحليوان ال ميكنهم االستغناء عن اهلواء (عباسي ، 
وث اهلواء هي املصادر الطبيعية مثل جزيئات الرمل واالتربة العالقة واملصادر املتمثلة يف كافة الكائنات . ومن اهم مصادر تل

. ويعترب نشاط احملاجر والكسارات يف ليبيا من األنشطة الصناعية املهمة )2000االنشطة البشرية والكسارات (عبداملقصود ، 
يف بناء البنية التحتية للدولة ، وتعترب الكسارات مهمة اقتصاديا ، ملا  واملالزمة للتطور العمراين والنمو االجتماعي اليت أسهمت

توفره من مواد الزمة لبناء املنازل والطرق وغريها من املنشآت األخرى وبالرغم من املزايا اإلجيابية لنشاط احملاجر والكسارات 
). وتتمثل اخلطورة البيئية للكسارات يف الغبار الذي Okafor, 2006للحصول على املادة اخلام إال أن له آثار سلبية على البيئة (

تبثه يف اجلو ، والذي يتولد من خالل املراحل املختلفة للكسارة ، وكذلك حركة اآلليات الثقيلة وعمليات التفريغ والتعبئة واماكن 
اد على نظام الرش عند اشتداد الرياح التخزين املكشوفة واليت تنتج كمية كبرية من الغبار امللوث للهواء ، خصوصا مع عدم االعتم

، كما ان الطرق الداخلية للكسارات غري املعبدة ينتج عنها انبعاث غبار بالذات عند حركة اآلليات . يسبب الغبار العديد من 
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جة . من خالل تأثريه على انس)2000عبداملقصود ، (االمراض كالربو ، وكذلك يؤدي اىل خسائر اقتصادية كبرية للمزارعني 
. كما يغطي الغبار )1989 (الوكيل وسراج ، stomataالنباتات واملادة اخلضراء بعد امتصاصها هلذا الغبار امللوث بواسطة الثغور 

أوراق النبات وحيجب الضوء عنها وبالتايل تقلل من عملية البناء الضوئي، و يؤدي إىل تبقع األوراق وتسلخها، فضال عن تسممها 
كبات الكيميائية واملواد السامة، كما أن وصول املواد السامة إىل اجلذور قد يعرضها للعديد من املشاكل واحرتاقها بفعل املر 

الكيميائية والفسيولوجية ، ومن التأثريات األخرى لغبار الكسارات على النباتات هو تثبيط عملية التبادل الغازي لألوكسجني وثاين 
  .)Czaja, 1966( لغلق الثغور وانسدادها بالغبار اكسيد الكربون بواسطة نسيج الورقة نتيجة

   
  المواد والطرق :

اجريت هذه الدراسة على الغبار املرتاكم من الكسارة مبنطقة حمروقة بوادي الشاطئ الواقعة يف اجلنوب اللييب بني منطقيت أقار و 
م عن الطريق العام ومن األنواع  800تقريبا القرضة . وهذه الكسارة موجودة بالقرب من األحياء السكنية ، حيث تبعد مبسافة 

  باستخدام جهاز الفوسفور هر. وقدراباستخدام  اليت تنتجها هو الشرشور. وقد مت التعرف على الشكل الظاهري لغبار الكسارة
Spectrophotometer باستخدام جهاز والصوديوم والبوتاسيوم Flam photometer  بطريقة وقياس الكالسيوم واملاغنيسيوم

زرعت الذرة الصفراء يف احلقل وأقيمت على ستة عشر مربع  ).Standard Methods, 1975( ، وذلك حسبما ورد يف املعايرة

م ، مثان مربعات (سبعة منها معاملة بالتعفري بأوزان خمتلفة من غبار كسارات احلصى واآلخر بدون معاملة 1×1ذات أبعاد 

/يوم) ²جم/م 64،  32،  16،  2،  1الذرة الرفيعة منها سبعة معاملة بالتعفري برتاكيز خمتلفة (للمقارنة) ومثان مربعات زرع فيها 
من غبار الكسارات باالضافة اىل الشاهد. بدأت معاملة املربعات بالتعفري بعد اسبوع ، واستمرت معاملة النباتات بغبار الكسارة 

ارتفاع ،  ياس الصفات املورفولوجية اسبوعيا (املساحة السطحية لألوراقيوم بعد يوم ملدة شهرين ونصف باستخدام تراكيز. ومت ق
   .)وزن وطول اموع اجلذري،  مسك الساق، عدد األوراق  ،النبات 

  
  : النتائج والمناقشة

  

  الشكل الظاهري لغبار الكسارة : 

تباين يف حجم العينات حيث وجد  ومن خالهلا وجد هناك5x مت قياس حجم اربع عينات من حبيبات الغبار حتت قوة تكبري
ميكرون اما  20ميكرون ووجد حجمها يف العينة الثالثة  35ويف العينة الثانية ميكرون  30حجم حبيبات الغبار يف العينة االوىل 

 ، جند بأن هناك اختالف يف )ميكرون 35 – 20(ما بني ميكرون . ولذلك يرتاوح حجم حبيبات الغبار  25يف العينة الرابعة 
 اقطار احلبيبات فمنها الدقيق جدا اليت ترتفع مع حركة التيارات اهلوائية اليت تتعرض هلا احملاجر نظرا لطبيعة املناخ املتغري حيث أن

ميكرون والقسم اآلخر يتحول اىل غبار مرتاكم الذي  10 – 0.1قسم منها يتحول إىل غبار عالق والذي يرتاوح قطر اجلزيئات 
) وبالنسبة هلذا 2007، علي  1998، احلضريي   Lave and Seskkin, 1977ميكرون ( 100 – 10 يرتاوح قطر حبيباته

  . الغبار يقع ضمن الغبار املرتاكم
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  تراكيز بعض العناصر في الغبار المستخدم :

ويعود ذلك السيوم كالكالسيوم وبيكربونات المن خالل النتائج وجد أن أعلى تركيز لعنصر الكالسيوم ويتواجد يف صورة كربونات 
والالزمة للبناء ، أو قد حتتوي هذه الصخور  رمبا لطبيعة الصخور املستخدمة يف هذه الكسارة للحصول على مواد البناء الضرورية

أن تركيز عنصري حيث وجدا ) 2009ة اجراها (ابراهيم ورزق ، على حمتوى عايل من العناصر املعدنية كما اوضحت دراس
  لرت. /ملجم 0.85 ، 0.68وم يف الغبار تراوح الصوديوم والبوتاسي

  
  في الغبار المتساقط في المنطقة المدروسة : )ملجم/جم غبار(يبين نتائج تراكيز بعض العناصر  :)1جدول (

 

Na  K Ca Mg P 

33.11 24 376 44 3.22 

 
  :ري والنمو الجذ تأثير مستويات مختلفة من غبار الكسارة على بعض مؤشرات النمو الخضري

 ارتفاع النبات :

من خالل النتائج واالستدالالت امليدانية نستنتج بأن هذا الغبار أثر بطريقة سلبية على النبات خصوصا من الناحية االنتاجية من 
ايت وهذا خالل تأثريه على االوراق ومساحتها فبالتايل أدى إىل التأثري على عملية البناء الضوئي واليت تعترب أهم عملية لإلنتاج النب

أظهرت نتائج تأثري مستويات خمتلفة من غبار الكسارة على متوسط ارتفاع نبايت الذرة  .ىل قالة املنتوج الزراعيبدوره يؤدي ا
تبني من نتائج  جم نتيجة لتأثرها بالغبار. 64وكان اقل ارتفاع عند تركيز  الصفراء والذرة الرفيعة بوجود تأثريات واضحة للغبار

غبار الكسارات على ارتفاع نبايت الذرة الصفراء والذرة الرفيعة ان ارتفاع النباتات غري املعاملة (الشاهد) افضل من اختبار تأثري 
ارتفاع النباتات املعاملة برتاكيز خمتلفة من الغبار اي ان ارتفاع النبات يتناسب عكسيا مع كمية غبار الكسارة املرتاكم على النبات 

عند معاملة نبايت القمح والشعري بغبار الكسارة وكذلك اتفق مع  )2009ملتحصل عليها (ابراهيم ورزق ، وهذا ما اتفق مع نتائج ا
) عند دراسة ميدانية لتأثري غبار الكسارة على النباتات الطبيعية القريبة والبعيدة عن 2008 ، نتائج املتحصل عليها (اهلامشي

عند معاملة نبات القمح والشعري  )2007،  التاجوري ، Singh & Rao, 1981 Borka,1981 , 1980الكسارة، وذكر (،
بغبار االمسنت برتاكيز خمتلفة لوحظ بأن نسبة النمو اخلضري دائما أقل منها يف نباتات املقارنة األمر الذي قد يدل على انه يف 

  ئية للنبات.هذه التجربة جاء تأثري غبار االمسنت نتيجة التأثري املباشر للغبار على االجزاء اهلوا
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  يوضح تأثير غبار الكسارة على ارتفاع نبات الذرة الصفراء :)1شكل (

  

  
 يوضح تأثير غبار الكسارة على ارتفاع نبات الذرة الرفيعة :)2شكل (

 

  سمك الساق :

ى مسك الساق لنبات الذرة الصفراء والرفيعة بوجود تأثريات سلبية خصوصا بعد بينت نتائج تأثري مستويات خمتلفة من الغبار عل
) ومن 4 ، 3( نيالشكلجم كما يف  64 ، 32وكان اكثر تأثرا بالغبار عند تركيز  ، مرور اسبوعني من عملية التعفري للمحصولني

الكسارة من االقل اىل االعلى تركيز مقارنة  خالل التحليل اتضح ان هناك تباين يف مسك الساق للنباتني بسبب تأثرها بغبار
  بالنبات غري املعامل (الشاهد) وتبني من التحليل بأن مسك نبات الذرة الرفيعة أقل من مسك نبات الذرة الصفراء.
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  يوضح تأثير غبار الكسارة على سمك الساق لنبات الذرة الصفراء :)3شكل (  

  

  
  يوضح تأثير غبار الكسارة على سمك الساق لنبات الذرة الرفيعة  :)4شكل (

  

  عدد األوراق :
) 6 ، 5( نيلشكلبينت نتائج اختبار تأثري مستويات خمتلفة من الغبار على عدد اوراق نبايت الذرة الصفراء والذرة الرفيعة كما با

أثري غبار الكسارة على عدد االوراق لنبايت الذرة الصفراء والذرة الرفيعة بأن عدد االوراق ولوحظ من نتائج تبوجود تأثريات واضحة 
من غبار الكسارة اقل يف عدد االوراق مقارنة مع نباتات املقارنة وهذا ما جم  64 ، 32 ، 16 ، 1للنباتات املعاملة برتاكيز 

 .)2009نتائج اليت حتصل عليها (ابراهيم ورزق ، الاتفق مع 
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  تأثير غبار الكسارة على عدد األوراق لنبات الذرة الصفراء :)5شكل (

  

 
  تأثير غبار الكسارة على عدد األوراق لنبات الذرة الرفيعة :)6شكل (

  

  المساحة السطحية للورقة :

رة الصفراء والذرة الرفيعة كما يف الشكل و لوحظ تناقص يف املساحة السطحية ظهرت نتائج املساحة السطحية لورقة نبايت الذ
ومن خالل النتائج اتضح ان املساحة السطحية لألوراق للورقة بعد معاملة النبات برتاكيز خمتلفة من غبار الكسارة ملدة ثالثة اشهر 

) ،وهذا بدوره يؤدي اىل قلة عدد فتحات 8 ، 7( نيلالشكعند مستويات خمتلفة من الغبار اقل مقارنة بعينة الشاهد كما يف 
الثغور املوجودة يف الورقة الواحدة اليت سوف تؤثر على عملييت التمثيل الضوئي والتنفس ،وهذا راجع اىل تكون طبقة غري عضوية 

) Shukla, et.al, 1990واتفق مع () ،2008، اهلامشي ، 2009، رزقو  من الغبار على سطح الورقة وهذا ما اكده (ابراهيم
حيث وجدو تناقص يف مساحة الورقة لنبات الكرنب او امللفوف الربي عند معاملتها بغبار االمسنت وقد عزى ذلك اىل تأثري 
التظليل للغبار غلى سطح الورقة وان استمرار معاملتها بالغبار فأنه يسد الثغور وايضا يؤثر على دخول وتبادل الغازات وهذا رمبا 

 زيادة يف حرارة الورقة ويثبط بناء اليخضور.يكون سبب لل
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  يوضح تأثير غبار الكسارة على المساحة السطحية لورق نبات الذرة الصفراء :)7شكل (

  

 
 يوضح تأثير غبار الكسارة على المساحة السطحية لورق نبات الذرة الرفيعة :)8شكل (

  

  وزن المجموع الجذري :

وزن اموع اجلذري لنبايت الذرة الصفراء والذرة الرفيعة بتأثري سليب كما تأثري مستويات خمتلفة من غبار الكسارة على بينت نتائج 
 .جم أقل بكثري من وزن اموع اجلذري عند نباتات الشاهد  64) وزن اموع اجلذري عند تركيز 10 ، 9( نييف الشكل
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  يوضح تأثير غبار الكسارة على وزن المجموع الجذري لنبات الذرة الصفراء :)9شكل (

  

  
  يوضح تأثير غبار الكسارة على وزن المجموع الجذري لنبات الذرة الرفيعة :)10شكل (

  
  طول المجموع الجذري :

خمتلفة من غبار الكسارة على طول اموع اجلذري على نبات الذرة الصفراء واذرة الرفيعة كما يف بينت نتائج تأثري مستويات 
واتضح ذلك من خالل الفرق املعنوي عند معاملة النباتني مبستويات خمتلفة من الغبار  ) وكان له تأثري سليب12 ، 11(ني الشكل

عند معاملة حبوب القمح بغبار االمسنت  )Singh &Rao, 1981( هوهذا يتوافق مع ما وجد مقارنة مع النبات غري املعامل.
  فكانت نسبة منو اجلدور أقل منها يف نباتات املقارنة .
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  تأثير غبار الكسارة على طول المجموع الجذري لنبات الذرة الصفراء :)11شكل(

  

  
  بار الكسارة على طول المجموع الجذري لنبات الذرة الرفيعةتأثير غ :)12شكل(

  
ان مؤشرات النمو اخلضري واجلذري تأثرت بغبار الكسارة بشكل خمتلف تبعا لكمية الغبار اليت وميكن ان ختلص هذه الدراسة اىل 

وه كان بطئ مقارنة مع نبات الذرة عومل ا ، وكذلك تبعا لطبيعة النبات حيث اتضح بأن نبات الذرة الرفيعة اكثر تأثرا ألن من
الصفراء وهذا لوحظ من خالل تأثري غبار الكسارة على ارتفاع النبات والنقص الشديد لعدد االوراق واملساحة السطحية للورقة 

جبميع  بسبب تراكم الغبار على الطبقة السطحية للورقة اليت تقلل من عملية تبادل الغازات اليت يستفيد منها النبات يف القيام
عملياته احليوية واليت تكون مسئولة على النمو ، وبالتايل سيؤثر على النبات بنسبة كبرية ويليها تأثري على االنتاجية النباتية ، 
ويتضح ان غبار الكسارة ادى اىل اعاقة منو النبات وضعف قدرا على القيام بالعمليات احليوية واخنفاض حمتوى اليخضور رمبا 

ونة على االوراق اليت تعكس جزء من االشعة الشمسية فتقلل من الطاقة الضوئية املتاحة لعملية التمثيل الضوئي للطبقة املتك
  ) .1982 وسلوم ، 1992 (كصارة ،
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 مياه سد وادي غان  بحوضدراسة أولية للعوالق النباتية الملتصقة بالصخور 
  

  رفيق المبروك الحسناوي        وليد سليمان إعميش خليل أبو القاسم محمد      

 ليبيا - سوق األحد  –العلوم . جامعة الزيتونة  كلية

  

 ملخصال
املائية حيث أا متثل املنتج األول للماذة الغذائية اليت تعتمد عليها باقي أفراد السالسل الغذائية تشكل العوالق النباتية دورا مهما وأساسيا يف البيئات     

ملائية حيث تعترب باألوساط املائية. الطحالب امللتصقة تتألف من النباتات املتعلقة باألجسام القاعية كالصخور وغريها املتواجدة بقاع وأطراف األوساط ا
ة املهمة حلالة الوسط املائي. يف هذه الدراسة مت مجع عينات من الصخور املغمورة حبوض سد وادي غان لدراسة أنواع العوالق امللتصقة من املؤشرات البيئي

  سية.  امليكروسكوب، أيضا مت قياس بعض العناصر الفيزيائية والكيميائية مباشرة أما البعض األخر مت قياسه معمليا وفق الطرق القيا بواسطةا معمليا 
جمموعات شائعة وسائدة خالل فرتة الدراسة  4 أظهرت نتائج هذه الدراسة للعوالق امللتصقة بالصخور مبياه سد وادي غان خالل فصل الربيع تواجد   

 Classأما جمموعة الطحالب اخلضراء ( نوع منها ، 12حيث مت التعرف على  )Class Bacillariophyceaeجمموعة الديتومات ( منها
Chlorophyceaeجمموعة العوالق اخلضراء املزرقة أنواع ، أما  4مت التعرف على   ) فقدClass Cyanophyceae 

Cyanoprocaryotea  و جمموعة السوطيات اليوجيليناClass Euglenophyceae   .فقد مت التعرف على نوعان فقط من كل جمموعة     
 قد يكون هذا بسبب إرتفاع مستويات األكسجنيو والتنوع خالل شهري فرباير ومارس تواجدت معظم جمموعات الطحالب من حيث الوفرة     

) 0.2وأيضا إخنفاض نسبة األمالح الذائبة الكلية(° م12) وإخنفاض درجات حرارة املياه 12.06( PHوإرتفاع درجة  ) ملغ/لرت9.8(الذائب 
ماعدا جمموعة الديتومات اليت أظهرت تواجدا سائدا بالرغم من اإلخنفاض يف  جرام/لرت ، أما خالل شهر يونيو لوحظ إخنفاض يف جمموعات الطحالب

والذي °  م 26)ملغ/لرت  ودرجة حرارة املياه 0.6زيادة يف تركيز الفوسفور (مع ال) 6.2( PH) ملغ/لرت وأيضا درجة 4.1تركيز األكسجني املذاب (
أدى اىل تناقص أنواع العوالق خالل تلك الفرتة نتيجة تدفق املياه إىل احلوض خالل والذي  ) ملغ/لرت90.8( قد يكون بسبب إرتفاع العسورة نسبيا

د وتنوع األصناف بدايات مجع العينات هلذه الدراسة . نستنتج من هذه الدراسة أن العوامل البيئية الفيزيائية والكيميائية هلا تأثري ودور كبري يف تواج
  واألنواع يف احلوض.

  Introductionالمقدمة : 
 Photic  وخاصـة الطبقـة الضـوئية للميـاه,أن كل مرت مكعـب مـن امليـاه حيتـوي علـى العديـد مـن الكائنـات احليـة املائيـة النباتيـة واحليوانيـة والبكترييـة     

zone ئيــة ومنهــا العوالـــق حتتــوي علــى غـــازات مذابــة ومــواد عالقـــة عضــوية وغــري عضـــوية تعمــل كمــواد مغذيــة ضـــرورية لنموالعديــد مــن األحيـــاء املا والــيت
ئمـة أو طافيـة أو ملتصـقة اواهلائمات اليت تعترب شكل من أشكال احلياة النباتية اليت تتواجـد يف البيئـات املائيـة العذبـة منهـا واملاحلـة واألمـاكن الرطبـة إمـا ها

،   وذلك بـاجلزء املغمـور يف امليـاه Epiphyticأومتعلقة بكائنات أخرى كالنباتات Epilithic   مثل الصخوراملغمورة Peryphytonمبواد خمتلفة 
مـن الكائنـات ذاتيـة التغذيـة الـيت  لألوسـاط املائيـة، حيـث تعترباهلائمـات  (Epipelic ,Epizoic)وأيضـا املتواجـدة علـى أو يف ترسـبات طبقـة القـاع 

لشـمس واملـاء و ثـاين أكسـيد الكربـون وذلـك إلنتـاج الكلورفيل يف وجود أشعة ا تقوم بتخليق الطعام من خالل عمليات الثمثيل الضوئي بواسطة صبغات
يف كســجني، حيــث ذكــرت العديــد مــن الدراســات أن األحــواض املائيــة الــيت تتواجــد يف بيئــات املنــاطق اجلافــة تعــاين بشــكل عــام مــن تــأثريات اإلرتفــاع و األ

وهـذا أيضـا قـد يـؤدي إىل زيـادة يف الرتاكيـز العاليـة مـن العناصـر درجات احلرارة واليت تؤدي بدورها  إىل حـدوث زيـادة يف عمليـات البخـر لألحـوض املائيـة 
  يف تنوع الكائنات احلية بالوسط املائي.  ) حيث أن هلا دور كبري(Subyani 2005 املعدنية واملواد العضوية

  Allochthonousة للبيئيـــة احمليطـــةمعظـــم الطاقـــة والعناصـــر الغذائيـــة والغـــازات املذابـــة مـــن املصـــادر اخلارجيـــ يف البيئـــات العذبـــةتســـتقطب العوالـــق 
Fisher and Girmm, 1991) , (Minshall 1978)  حيث أن العوالق أو اهلائمات النباتية هلا دور كبري يف عملية توزيع الكائنـات احليـة (
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  محـض الـدومك السـام مثـل ، حيث أن بعض أصنافها هلـا القـدرة علـى أنتـاج (Frederic et al., 2009)باالوسط املائي بإعتبارها مصدر غذائي 
genus Pseudo-nitzschia (LUISA et al., 2002) العوالـق أو اهلائمـات .Plankton  ومنهـا العوالـق امللتصـقةPeryphyton 

قــة جمموعــة الطحالــب اخلضــراء املزر ،  Bacillariophyceaeمــن اهلــوائم املهمــة باألوســاط املائيــة حيــث مث التعــرف علــى جمموعــة الطحالــب الصــفراء  
Cyanoprocaryota  و جمموعة الطحالب اخلضراءChlorophyceae   حيث تتواجد هذه األنواع يف بيئات خمتلفة مثـل امليـاه العذبـة واملاحلـة

. معظــــم هــــذه األصــــناف ســــجلت يف مشــــال أفريقيــــا باألظافــــة اىل ويف الــــرتب الرطبــــة وغريهــــا وذلــــك علــــى هيئــــة خاليــــا منفــــردة أو علــــى هيئــــة مســــتعمرات
Dinophyceae and Euglenophyceae Chrysophyceae, Cyanophyceae ( Fathi et al., 2001) .  جتمعـات

  .)(Christopher et al. 1996الطحالب يف بيئة املياة العذبة تثأثر بالعوامل الكيميائيـة والفيزيائيـة واحليويـة اخلاضـعة اىل زمـن ومـوطن بيئـي حمـدد 
 ,.Lange-Bertalot et al)يف دراســة التنــوع البيولــوجي للطحالــب امللتصــقة   Bacillariophyceaeكمـا تســتخدم جمموعــة الــديتومات

1996) 
سد وادي غان وما مدى تأثري بعض  حوض يف Epilithic  algeaدف هذه الدراسة اىل التعرف على اهلوائم أوالعوالق النباتية امللتصقة بالصخور  

كيلومرت جنوب مدينة طرابلس والذي يقع بني خط   70سد وادي غان الذي يبعد حوايل  حوض الدراسة تشمل منطقة،  العوامل البيئية على هذه البيئة
مرتا وهو  315هكتار ويبلغ طول السد  210شرقا ، حيث تبلغ مساحة حبرية املاء  13°8’9.37“وخط طول مشاال  32°14’37.58“ عرض

يف اجلداول واألحواض من املكونات املهمة يف النظام البيئي املائي حيث تعترب املنتج واملكون  تعترب العوالق امللتصقة املتواجدة، و يقع مبنطقة الرقيعات
 ,.Finaly et alاألساسي للماذة الغذائية حيث تقوم بتزويد الطعام إىل باقي السلسلة الغذائية كالالفقاريات واألمساك وغريها يف الوسط املائي

 ,Stevenson & Smol)الب لتقييم الظروف البيئية يف البيئة املائية وأيظًا كمعيار للتلوث العضوي ، كما إستخدمت العوالق أو الطح (2002
2003).  

 Materials and Methodsالمواد وطرق البحث : 
علق الحقا على الفرشاة و إزالة العوالق امللتصقة ا وكشطها بتحفظ بواسطة فرشاة مرنة وإزالة ما  عينات من الصخور املغمورة مبياه السد مت مجع   

% حيث مت بعد ذلك 4مل ومث حفظ العينات وذلك بإظافة ماذة الفورمالني ذات تركيز  500والصخور مباء مقطر ووضعها يف قناين زجاجية سعتها 
للتعرف عليها ولتحديد أصناف هذه  (Anti-Mould Compound Miicroscope)نقلها إىل املعمل وفحصها عن طريق امليكروسكوب

بواسطة جهاز   PHالعوالق ، أيضا حقليا ومباشرة مت قياس كل من درجة (حرارة املاء ، اهلواء ، تركيز األكسجني ، اإليصالية واألس اهليدروجيين 
Potable case  نوع(HACH Sension 156) ،بإستخدام الطرق املذكورة  جلميع العينات .كما مث إجراء بعض التحاليل الكيميائية األخرى

الكربونات والبيكربونات  وذلك لتقدير تراكيز بعض العناصر الكيميائية حيث مث قياس تركيز Hanson ) ، (1995 (APMA 1973نسن (هلا
، Hardness ، أما العسورة الكلية مع دليل الفينولفتالني وأيضا بإستعمال امليثيل الربتقايل  موالري 0.1وذلك بإظافة محض اهليدروكلوريك ذو تركيز 

NO3املغذيات( ، كما مث تقدير  .E.D.T.Aالسيوم واملاغنيسيوم فقد مت بواسطةالك

PO4والفوسفات  2-

وذلك بإظافة قطرات من مادة   )3-
بالطريقة اللونية وذلك بإستخدام جهاز الكلوروفورم عند مجع العينة مباشرة وحفظها عند درجات حرارة متدنية وقياسها معمليا 

Multipparameter Bench Photometer for environmental Testing   نوعHI 83206  .  

      Resullts   النتائج : 
 12) اما بالنسبة حلرارة املياه فقد تراوحت بني  1جدول(° م 13- 24سجلت أقل وأعلى درحة حرارة للهواء خالل هذه الدراسة  لفصل الربيع      

) حيـث سـجلت أقـل درجـة يف 1ملـغ/لرت جـدول(  4.1 – 9.8يف املـاء فقـد تـراوح بـني  ائب)، أمـا بالنسـبة لرتكيـز األكسـجني الـذ1جـدول(° م 25 -
)حيـث سـجلت أقـل درجـة عنـد 1جـدول( 6.1 – 12.6شهر يونيـو وأعالهـا يف شـهر فربايـر ، أمـا بالنسـبة لدرجـة األس اهليـدروجيين فقـد تراوحـت بـني 

 2ميكروسيمنس/سـم 0.3 –0.01 ، أمـا بالنسـبة لإليصـالية فقـد تراوحـت بـني  ايـات شـهر مـارس امـا الكـربى فقـد سـجلت عنـد ايـات شـهر فربايـر

حيـث سـجلت الصـغرى عنـد ايـات شـهر فربايـر أمـا الكـربى فقـد سـجلت عنـد ايـات شـهر مـارس ، أمـا بالنسـبة للمغـذيات فقـد تراوحـت   )1جدول(
شـهر فربايـر أمـا الكـربى فقـد سـجلت عنـد بـدايات شـهر يونيـو،  ) حيث سجلت أقل قيمة عند ايـات1ملغ/لرت جدول( 0.6 – 0.1قيمة الفوسفور  
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) حيث بلغت أعلى قيمة خالل شهر يونيو أما أقلها 1ملغ/لرت جدول( 42.6 –0.1أم بالنسبة ملركبات النيرتوجني  (النرتات) فقد تراوحت القيمة بني 
   .)1فكان عند شهر فرباير جدول (

  فيزيوكيميائية للعينات املدروسة) يبني النتائج لبعض التحاليل ال1جدول (
Parameters Units February March June 

A.Temperature 

W.Temperature 

D.O. 

P
H

 

Conductivity 

NO3 

PO
4  

T.H. 

Cº 

Cº 

Mg/l 

 

�s/cm  

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 

13 

12 

9.8 

12.06 

0.01 

2.1 

0.1 

- 

20 

19 

9.5 

6.1 

0.33 

2.9 

0.1 

75 

23 

26 

4.1 

6.2 

0.14 

0.5 

0.6 

90.8 

  
واقلهــا يف   90.8أيضــا وبالنســبة للخــواص الكيميائيــة وعنــد قيــاس العســورة الكليــة تبــني أن أعلــى قيمــة للعســورة ســجلت يف شــهر يونيــو حيــث بلغــت    

) ، أيضــا وخــالل ايــات شــهر مــارس مت قيــاس بعــض العناصــر كالكالســيوم ، املغنيســيوم ، الكربونــات 2ملــغ/لرت جــدول( 75شــهر مــارس حيــث بلغــت 
 ).2ملغ/لرت جدول (  )110،    0.0،    5.18،    22.6(  لبيكربونات حيث دونت النتائج على التوايل وا

  ) يبني متوسط نتائج بعض العناصر الكيميائية خالل فرتة الدراسة ملغ/لرت                     2جدول (              
T.D.S.  CO3

-
  HCO3

-
  Mg.

++
  Ca.

++
  

0.2  0.00  110  5.18  22.6  

واآلخـر  أيضا ومن خالل النتائج احليوية املعملية بواسطة فحص العينات ميكروسكوبيا مت التعرف على جمموعة أو طائفة من الطحالب منها ماهو سائد 
منها صنف  15حبث مت التعرف على  Bacillariophyceaeبنسب قليلة أومتفاوتة ، منها على سبيل املثال طائفة الطحالب العصوية أو الصفراء 

أنـواع فقـط ، أمـا خـالل شـهر يونيـو  10وذلك خالل شهر فرباير ، أما خالل شـهر مـارس فقـد لـوحظ تنـاقص عـدد هـذه الطائفـة حيـث مت التعـرف علـى 
نوع من هذه العوالق خـالل شـهر فربايـر ،  20فقد مت التعرف على  Chlorophyceaeاما طائفة الطحالب اخلضراء ). 3نوع جدول( 11فقد بلغ 

) . امـــا طائفـــة 3أنـــواع فقـــط جـــدول( 5نوعـــا حيـــث إحنفظـــت عنـــد شـــهر يونيـــو حيـــث مت التعـــرف علـــى  13نـــد شـــهر مـــارس فقـــد مت التعـــرف علـــى امـــا ع
أنــواع خــالل شــهر فربايــر ، أمــا عنــد شــهر مــارس  9فقــد مت التعــرف علــى  Cyanoprocaryota(Cyanophyceae)الطحالــب اخلضــراء املزرقــة 

فقـد  Xanthophyceae). أمـا طائفـة العوالـق اخلضـراء املصـفرة ْ 3تواجد أي منها خـالل ايـات شـهر يونيوجـدول(أنواع فقط حيث مل ي 3فقد بلغ 
فقــد تواجــد نوعــان خــالل فــرتة الدراســة  Euglenophyceaeتواجــد نوعــان منهــا فقــط وذلــك خــالل شــهر فربايــر. أمــا طائفــة الســوطيات اليوجيلينيــة 

  ) .3جدول (

  ع العوالق اليت مث التعرف عليها والفرتة اليت تواجدت ا خالل هذه الدراسة  ) يبني أصناف وأنوا 3جدول (
Apearence Date تاريخ ظھورھا  Class / Name of species إسم النوع / الطائفة  

 
February 
February 
February 
February 
February 
February 
February 

February , March and June 

1. Bacillariophyceae 
Fragilaria crotonensis     kitt. 

Achnanthes lemmermanii     Hus. 

Melorira islandica subsp.   Helvetica  O. Mull. 

Navicula cryptocephala    Kutz. 

Synedra ulna    Nitz. Ehr. 

Navicula viridula    Kutz. 

Cyclotella sp. 

Gyrosigma acuminatum    Kutz. Rabin. 
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February , March and June 
February 
February 

February and June 
February 
February 

March , June 
March 

March , June 
March , June 

June 
March , June 

March 
March 
March 

June and february 
February , March and June 

June    
 
 

February , March and June 
February 
February 

February , March 
February 

February , March 
February 
February 
February 
February 
February 
February 
February 
February 
February 
February 
February 

March 
March 
March 
March 
March 
March 

March      
 
 

February 
February 

February and March 
February 
February 

February and March 
February 
February 
February 

Synedra acus    Kutz.  

Melosira sp. 

Cymbella cymbiformis    Kutz. 

Cymatopleura solea    Breb. w.sm. 

Melosira varians    Ag. 

Cymbella prostrate    Berk. cl. 

Navicula rhynchocephala    Kutz. 

Cyclotella comta    Her. cl. 

Navicula sp. 

Navicula radiosa    Kutz. 

Navicula radiosa v. tenella 

Navicula graciloides    Mayer. 

Navicula capitata  

Hantzschia amphioxys    Her.Grun. 

Cymbella affinis .    Kutz.. 
Achnanthes sp. 

Cymbella cistula    Hemp. 
Pinnularia schumaniana v. biconrtricta    Grun. 

 

2. Chlorophyceae 
Pediastrum boryanum v. Longicorne    Reinsch. 

Crucigenia quadrata     Morr. 
Pediastrum boryanum    Turp. Menegh. 

Staurastrum tetracreum    Ralfs.. 
Staurastrum paradoxum    Menegh. 
Cladophora crispate.    Roth.] Kutz. 

Oocystis marssonii    Lemm. 
Scenedesmus linearis   Komarek. 

Closterium acutum v. variabile    Lemm. w.krieg. 
Closterium sp. 

Ankistrodesmus sp. 
Clsterium acutum    Breb. In Ralfs. 

Coelastrum sp. 
Cosmarium tenue    Arch. 

Cosmarium abbreviatum v. planctonica    Racib. 
Scenedesmus quadrispina    Chod. 
Scenedesmus disciformis    Chod.. 

Pediastrum duplex   Meyen. 
Scenedesmus disciformis fo. Disciformis    chod. 

Staurastrum manfeldtii    Delpont. 
Scenedesmus opolensis v. aculeoatus    Hortob.. 

Golenkinia radiate    Chod.. 
Coelastrum reticulatum    Dang.Senn. 

Ulothrix zonata    Kutz. 
 

3. Cyanoprocaryota(Cyanophyceae) 
Oscillatoria lauterbornii   [Schmidle]. 

Lyngbya sp. 
Oscillatoria chalybaea    Mertens Gomont. 

Microcystis incerta    Lemm.. 
Lyngbya vacuolifera    Skuja.. 

Oscillatoria sp. 
Anabaena sp. 

Gomphosphaeria sp. 
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March 
 
 

February 
February 

 
 

February 
June                                                       

                                                              
                                                              

                         

Aphanizomenon flos-aquae    L. Ralfs. 
Oscillatoria lemnetica    Lemm.. 

 

          4. Xanthophyceae 
Tribonema microchloron v. cylindricum    Ettl.. 

Tribonema affine    G. S. West.. 
 

          5. Euglenophyceae 
Euglena acus v. longissima    Deflendre. 

Euglena acus v. acus    Ehr..  

 

 Discussionالمناقشة : 
وثأتره بالظروف البيئية  (Mark et al., 2002)ترجع التباينات البسيطة يف درجة احلرارة ايل بعض العوامل الفيزيائية وطبيعة املوقع اجلغرايف     

ر الرئيسي لدرجة احلرارة خاصاً بالنسبة لألحواض املفتوحة كما تساهم التغيريات الفصلية واملكانية احمليطة به بأعتبار أن اشعة الشمس املباشرة هي املصد
، ايضاً اخلواص احلرارية للمياة اليت تعتمد على سرعة اجلريان وحجم ونوعية أو خواص املياة وعمقها (Fathi et al., 2001) يف تغيري درجة احلرارة 

ة وكذلك املواد العالقة بالوسط املائي وطول الليل والنهار حيث أن األحواض املائية الضحلة أكثر تأثرًا ذه لعوامل. وذكر والغطاء النبايت ومصدر امليا
)Abrantes et al., 2006 (  عن مسامهة املياه الدافئة يف توزيع العوالق حيث توجد تغيريات مكانية معتربة مع توزيع وتكوين األصناف واليت

، وتتأثر العوالق بالعوامل البيئية مثل األس (Lindstrom et al., 2004)باط وثيق مع درجة حرارة املاء وتركيز املواد الغذائية تؤذي اىل أرت
 .&Buzzi, 2002) ((Das 2007)اهليدروجيين والضوء ودرجة احلرارة

     
) حيث سادت 3حلوض خاصة خالل ايات شهر فرباير جدول(ألعداد وأنواع العوالق يف مياه امن خالل نتائج هذه الدراسة لوحظ تواجد أكرب  

حيث ذكر  Synedra ulna , Gyrosigma acuminatum , Melosira islandica and Cymbella cistulaاألنواع مثل 
(Farhani et al., 2006)  أنCambella  أيضا تواجد نوع  وهي من الديتومات وهذا يتفق مع هذه الدراسة ، تتواجد يف فصل الشتاء والربيع

Pediastrum boryanum v. longicorne  وهو من طائفة الطحالب اخلضراء. أما خالل شهر مارس فقد تواجدت بكثرة اآلنواع
Gyrosigma acuminatum  Navicula rhynchocephala )أيضا تواجد نوع  3وهي من الديتومات جدول ، (Euglena 

acus v. acus يف املياة النظيفة خالل الشتاء والربيع ) حيث تتواجد هذه األنواع 3يوجيلينية جدول (وهي من طائفة الطحالب ال(Zaim 
). أما خالل شهر يونيو فقد سادت Boney 1989وهذا يتفق مع هذه الدراسة حيث تتواجد أيضا باملياه ذات احملتوى العضوي اجليد(  (2007
 Gyrosigma acuminatum ، Cymatopleura solea , Navicula rhynchocephala  ،Cymbellaاألنواع  
cistula  وSynedra acus  ومتيزتCambella  ا تفضل املياة بعمقمرت تقريبُا  1بأنتشار واسع رغم أ(Celekli 2006) ،  ا قادرةوأ

وهي من طائفة  (Potapova & Charles 2003)على العيش يف تراكيز خمتلفة من الكالسيوم والكالسيم بيكربونات يف وسط عايل األيصالية 
 .Pediastrum boryanum v) ، أيضا ساد نوع واحد من الطحالب اخلضراء نوع 1الديتومات وهذا اليتفق متاما مع هذه الدراسة جدول (

longicorne )حيث يظهر هذا النوع بشكل طبيعي يف املياه العذبة على شكل مستعمرات وبشكل خاص يف املياه الراكدة (Nicholls1997; 
Reynolds 1980; Sitkowska 1992 وأيضا تتواجد يف األحواض املائية ذات القاعدية الضعيفة وغري امللوثة وهي تتواجد بشكل عام يف (

وهذا يتفق مع هذه الدراسة . هلذا ومن خالل نتائج هذه الدراسة لوحظ تواجد  (Komarek and Jankovska 2002)مجيع املناطق املناخية
أن الوفرة النسبية لألصناف تتناسب مع  (Barenova et al.,  2004)حيث اكد والق خالل ايات فصل الشتاء وبدايات فصل الربيع وتنوع للع

هلذا كانت و  أن األيصالية والكالسيوم ايضا تتناسب مع تكوين الطحالب (Celekli 2007)األيصالية واألس اهليدروجيين وتركيز النيرتوجني وأظاف 
 ,.Mark et alاف الطحالب يف فصل الربيع أكثر منها من فصل الشتاء باإلظافة اىل بعض العوامل البيئية احليوية األخرى كما أشار (أعداد أصن
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األكسجني وتدفق املياه واملغذيات وإرتفاع القلوية واليت بلغت  وأيضا ميكن عزوه إىل إستقرار وإعتدال درجات احلرارة واإلضاءة وتوافر، ) 2002
) خالل بدايات تلك الفرتة نتيجة لسقوط األمطار والذي يؤثر بدوره على درجة حرارة املاء نتيجة لألضطراب اهليدروليكي كما ذكر 1(شكل 12.06

Noriko et al., 2006) وأيضا يتفق مع ، (Round 2002)  الذي ذكر بأن (Cymbella  تفضل املياه القلوية والكلسية. أما خالل
وبدايات فصل الصيف والذي لوحظ تناقص لألنواع واألعداد مع تواجد ملحوظ للديتومات على الرغم من اإلرتفاع يف درجة حرارة  ايات فصل الربيع

درجة مئوية وهذا بدوره يؤدي إىل إخنفاض كمية األكسجني واألس اهليدروجيين يف الوسط املائي والذي أدى بدوره إىل  26املياه للحوض والذي بلغ 
) نتيجة لزيادة األنشطة البشرية خالل 2كمية العوالق على الرغم من اإلرتفاع البسيط يف كميات املغذيات كالفوسفور والنيرتوجني جدول (أخنفاض يف  
. نستنتج من خالل هذه Ilja et al., 2006)اليت تصاحبها عمليات التسميد لألراضي واألنشطة الرعوية وغريها من األنشطة كما ذكر(تلك الفرتة 

  دراسة أن العوامل البيئية الفيزيائية والكيميائية هلا تأثري ودور كبري يف تواجد وتنوع األصناف واألنواع يف احلوضال
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�لساحل الغريب  Lin, 1758)،(Pagelluserythrinusاخلصائص والسلوك الغذايئ البيولوجية لسمكة املرجان بعض 
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  المــــلخص

بالساحل الغريب اللييب ملا هلا من أمهية اقتصادية عالية ،حيث Pagellus erythrinusمسكة املرجانعلى  أجريت هذه الدراسة
ديد موسم وكذلك معرفة احلالة التناسلية لتح حساب أطوال وأوزان األفراد إلجياد عالقة الطول والوزن، إىلراسة هدفت هذه الد

دراسة احملتوي الغذائي للمعدة  إىل).باإلضافة L50ملعرفة احلالة الصحية للسمكة ،ومعرفة الطول عند أول نضج جنسي (التكاثر 
شهر مايو  إىل 2007مسكة من خمتلف األحجام يف الفرتة من يونيو  1118ذا الغرض ع هلمجُ  ملعرفة النمط الغذائي هلذا النوع

جم  318.8سم ، وأن أكرب وزن كان  13سم وأقل طول  30.5، وجد من خالل هذه الدراسة أن أعلي طول كان  2008
.كما أوضحت النتائج أن 2.78 )تساويbألن قيمة ( اً . ومن حتليل الطول والوزن كان النمو ايزومرتيًا سالبجم 17وأقل وزن 

، وقيمة معامل الطول عند بداية  2.5يونيو، وأن قيمة معامل احلالة الصحية إىل فرتة وضع البيض لسمكة املرجان متتد من ابريل 
سم. وأخريًا اتضح من النتائج أن الغذاء املفضل هلذا النوع يتمثل يف القشريات تليها  17.16) كانت L50نضج جنسي (

  ك العظمية والرخويات مث عديدات األشواك.األمسا
  

  المقدمة

) من Sparidae) واليت تنتمي إىل فصيلة (CommonPandoraيعرف ( أو ما Pagelluserythrinusيعترب مسك املرجان
كبري يف   ، ينتشر املرجان بشكل(Coelho et al 2010)األمساك ذات القيمة اإلقتصادية العالية للمزارع السمكية واملصائد البحرية

البحر املتوسط واألسود ويف احمليط األطلسي من أجنوال حىت النرويج وجزر الكناري واملاديرا كما يتوزع باحمليط اهلندي واهلادي 
(Al-zahaby et al 1994, Santic et al 2011, Zarrad et al 2010,Metin et al 2011) وأحد أكثر األنواع وفرًة

). تعترب من أمساك الدرجة األوىل والثانية حسب احلجم 1992، الكبري وآخرون 1987ريف وآخرونوشيوعاً بالساحل اللييب (الش
) يتميز مسك املرجان جبسم مستطيل واجلزء العلوي من الرأس مستوي والفم خمروطي وقطر العني أصغر من 2009(قاسم وآخرون 

باألعشاب والصخور  واملغطاةا النوع بالقيعان الرملية يتواجد هذ. (Whitehead et al 1986)الفم ويكون ذو لون وردي فاتح 
(Ghannudi 1984. Zarrad et al 2010) مرت وتكون الصغار أقرب للشاطئ منها  100-15. على أعماق ترتاوح من

يعترب املرجان (Santic et al 2011,  Zarrad et al 2010, Metin et al 2011, Whitehead et al 1986)لألعماق
البحر وكميات قليلة من الرأس  جنمحم حيث يتغذى على الديدان، القشريات، القواقع، األمساك الصغرية، من اللوا
 هذا النوع خنثوي بأسبقية أنثوية . و(Santic et al 2011, Ghannudi 1984, Rizkalla et al 1999)قدميات

protogynous ا كأنثى تتحول إىل ذكر عند طول حوايليعرف باإلنقالب اجلنسي ما سم وهو 20تبدأ حيا 
)Sexreversal( )Santic et al 2011, Zarrad et al 2010, Whitehead et al 1986 ( يكون موسم التكاثر خالل
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) يصاد املرجان بشباك اجلرف واحلليق والشباك اخليشومية واخليط الطويل والسنار Zarrad et al 2010فصلي الربيع والصيف (
) دف هذه الدراسة للتعّرف على بعض اخلصائص Coehho et al 2010، 1992لكبري وآخرون ، ا2009(قاسم وآخرون 

البيولوجية كعالقة الطول والوزن، معامل احلالة الصحية، النضج اجلنسي ومواسم التكاثر وسلوك ونوعية الغذاء وذلك إلرساء قاعدة 
  بيانات علمية دقيقة لرتشيد إدارة مصائد هذا النوع.

  العمل رقوط المواد

 عينة شهريا يف املنطقة املمتدة من مصراتة شرقاً إىل 100بواقع  2008إىل مايو  2007مجعت األمساك يف الفرتة من شهر يونيو 
رأس اجدير غرباً، نقلت العينات طازجة بواسطة حافظات إىل خمترب األمساك مبركز حبوث األحياء البحرية حيـث مت فرزهـا وإعطائهـا 

قيس الطول الكلـي ألقـرب سـم لكـل مسكـة وذلـك باسـتخدام مسـطرة، وأخـذ الـوزن الكلـي والفـارغ (بـدون  متسلسلة.أرقاماً إشارية 
 لتحديــد أجناســها ومراحــل نضــجها ووزن املناســل. أحشــاء) لكــل مسكــة ألقــرب جــرام باســتخدام ميــزان حســاس، وشــرحت األمســاك

ا نفــس األرقــام % يف أنابيــب خاصــة وضــع عليهــ5الني تركيــز ومت وزــا ألقــرب جــرام وحفظهــا بواســطة فورمــ كمــا أخــذت املِعــدات
  -. مث أجريت اإلختبارات اإلحصائية التالية :التسلسلية لألمساك

 Length weight relationshipعالقة الطول والوزن -1

  )Soul et al 1988( استخدمت هلذه العالقة طريقة

  Log w= log a + b log Lستقيم  ومت حتويل لوغاريتم معادلة اخلط امل  w = aLbوهي كالتايل 
  :  الوزن الكلي جلسم السمكة (باجلرام).Wحيث   

L.(بالسنتيمرت) الطول الُكّلي للسمكة  :  
a ,b ثوابت  

 Length frequencyالطول التكراري -2

  ومت ذلك بأخذ عدد تكرار طول األمساك بالنسبة لفرتات الطول.
  K(Condation factor(معامل احلالة الصحية -3

  اب هذا املعامل من خالل تطبيق معادلةمت حس
k= (w/Lb)* 100  

(Cailliet et al., 1986; Ghorbel and Ktari, 1982;  Everhart,  et al, 1975)  
  وزن الكلي جلسم السمكة (باجلرام)= ال Wثحي

L (بالسنتيمرت) الطول الكلي للسمكة =  

b= ثابت يستخرج من عالقة الطول والوزن  
 Sex ratioنسبة اجلنس -4

  واإلناث مقارنة بالعدد الكلي النسبة املئوية للذكور يتم حساب
 دراسة مراحل النضج اجلنسي -5

  )Nikolsky 1963ة(مت حتديد مراحل النضج اجلنسي وفقاً لطريق
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 )GSI( احلالة اجلنسية مؤشر -6

  يتم حسابه عن طريق املعادلة اآلتية:
 100وزن اجلسم الفارغ *  /وزن املنسل 

 50Lج جنسيالطول عند أول نض -7

  -) وهي كالتايل:Ungaru2008استخدم هلذا الغرض معادلة (
Pr.mat= 1/[1+exp-b*(L

mat
-L

m50
)]  

  -حيث :
L

mat الطول مقابل نسبة النضج اجلنسي  
L

m50  من نسبة النضج اجلنسي50الطول عند % 
b ثابت يستخرج من املعادلة 

 Stomach contentدراسة احملتوي اِلغذائي -8

  -معادلة األمهية النسبية لِلغذاء: )واستخدمت(Hyslop1980ِلغذائي اعتمدت طريقة لدراسة احملتوي ا
I.R.I=(N%+V%)FO%    

  عدد الفرائس:Nحيث 
V:للفرائس احلجم التقديري  

FO:الفرائس تكرار  

  

  النتائج

، 2.46ري واحنراف معيا 19.39سم مبتوسط  30.5إىل  13تراوحت األطوال من  مسكة، 1118كان العدد الكلي للعينات 
  .40.65واحنراف معياري  97.24جم مبتوسط  318.8إىل  17واألوزان من 

 .)1 (شكل2.78) تساوي bحيث كانت قيمة ( سالب،  أوضحت عالقة الطول والوزن أن النمو ألومرتي
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  ):عالقة الطول والوزن لسمكة املرجان1شكل (

  
  ).3،2سم  (شكل 18سم ويف اإلناث 19.5ور ومن خالل دراسة الطول التكراري كان أكثر األطوال يف الذك

  
  لذكورل التوزيع التكراري للطول الكلي :)2شكل (
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  إلناثل التوزيع التكراري للطول الكلي :)3شكل(

  
  .2.5طول فرتة الدراسة كان  أظهرت النتائج أن قيمة متوسط معامل احلالة الصحية

  .) أن السمكة خنثوية بأسبقية األنوثة4 يتضح من (الشكل
  

  
  لسمكة املرجان حالة اجلنسيةللالتوزيع التكراري :)4شكل (

  
  %.3% أما األجناس الغري معروفة فنسبتها 29% واألمساك اليت يف طور اإلنقالب 41% واإلناث 27كانت نسبة الذكور 

  ).5(شكل  ميتد من شهر إبريل إىل يونيو، وكانت أعلى قيمة له يف شهر مايو بينت هذه الدراسة أن موسم التكاثر



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                         
   المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا       

2015ديسمبر  15-17          

  

354   |  

 

 
  لسمكة املرجان ةاجلنسي :مؤشر احلالة )5شكل (

  
  سم تقريباً.17كان   )L50أن قيمة الطول عند أول نضج جنسي ( )1(جدول أتضح من 

  . الطول عند أول نضج جنسي وعوامل املنحىن اللوجسيت1الجدول
  أول نضج جنسي (سم)الطول عند  عوامل المنحنى اللوجستي  عدد العينات

 
a B  L25% L50% L75% 

790  8.3  0.045  14.89  17.16  19.44  
  

  

سـرطان البحـر) تليهـا األمسـاك  ومن دراسة احملتوي الغذائي تبني أن الغذاء املفضل هلـذه السـمكة هـو القشـريات (عشـريات األرجـل،
وشـكلت شـوكيات اجللـد  عديدة األشـواك. آخرها ديدانالرأس قدميات) و ذوات املصرعني، بطنيات القدم و العظمية مث الرخويات (

  ).7مثل قنافذ البحر وجنم البحر والباسيدونيا والطحالب اخلضراء نسب قليلة جداً (شكل

  
  مؤشر األمهية النسبية للغذاء :)7شكل (
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  لمناقشةا

ن مقارنة النمو يف الطول مقابل النمو عد عالقة الطول والوزن من أكثر العالقات استخداماً يف األحباث السمكية حيث متكننا متُ 
) يرتاوح مداها bيف الوزن وبذلك ميكن تقدير الكتلة احلية لألمساك، وكما هو معروف أن الثابت من العالقة بني الطول والوزن (

يف  فالعالقة أيزومرتية والنمو يف طول السمكة متجانس مع النمو 3تساوي b عندما تكون ) Ricker1975( 3.5-2.5مابني 
فإن النمو ألومرتي موجب، وهذا يعين أن الزيادة يف الطول والوزن لألفراد البالغة أفضل حاًال منه  3أكرب من الوزن، وعندما تكون 

 ويف هذه احلالة يكون النمو يف الصغار أفضل حاًال منه يف الكبار،3يف الصغار، ويكون النمو ألومرتيًا سالبًا إذا كانت أقل من 
)= b(واتفق هذا مع عدة دراسات أجريت بالساحل اللييب حيث كانت قيمة ج أن عالقة الطول والوزن ألومرتية سالبةبينت النتائو 

2.86 )Hashem and Gassim1981، واتفقت أيضًا مع دراسة أجريت يف حبر .)2003اشتيوي  ،1987وآخرونالشريف
 b =(2.98(وسط البحر األدرياتيكي ومع دراسة يف )b =(2.95 ،)Mentic et al 2011) كانت ( إجيا حيث

)Zupanovice and Rijavec1980(. لساحل املصريباواختلفت مع دراسة أجريت(Al-zahaby, et al 1994)   حيث
وقد يعزى هذا الختالف املناطق اجلغرافية وبالتايل االختالف يف الظروف البيئية املؤثرة يف النمو من منطقة ،b =(3.0كانت (
  .ألخرى

)، 1987(الشــريف وآخــرون 1.2دراســتان بالســاحل الغــريب الليــيب حيــث كانــت القــيم  معامــل احلالــة الصــحية مــع ائجاتفقــت نتــ
، وبغـض النظـر عـن القيمـة 1.3وكانـت قيمتـه  Al-zahaby et al 1994)، ودراسة بالساحل املصـري()2003اشتيوي (1.3و

ملعامل أعلي من الواحد الصحيح ، وهو داللة على احلالة اجليـدة هلـذا العددية فان الدراسة احلالية والدراسات املذكورة كانت قيمة ا
  النوع يف الدراسة احلالية والدراسات األخرى .

ايو حىت  بينم ما واليت أظهرت أن فرتة وضع البيض تقاربت نتائج موسم التكاثر هلذا النوع مع نتائج دراسة أجريت خبليج تونس
من  مع دراسة أخري بالساحل اجلنويب للربتغال واليت أشارت إىل أن موسم التكاثر يبدأ)، وكذلك Zarrad, et al 2010يوليو(

 ).واختلفت مع دراسة يف حبر إجيا والذي امتد موسم التكاثر فيها من يونيو حىتCoelho et al 2010( حىت يوليومارس 
موسم التكاثر وأمهها درجة  البيئية املؤثرة يف وقد يعزى هذا التباين إىل االختالف يف العوامل )Mentic et al 2011أكتوبر (

  ).2003(اشتيوي احلرارة 
سم 17.58في سواحل جنوب الربتغال حيث كانت القيمة مع الدراسة اليت أجريت توافقت نتائج الطول عند أول نضج جنسي

سم 15.8انت. واختلفت مع دراسة أخرى خبليج تونس حيث ك) (Coelho et al  2010سم  لإلناث 17.29للذكور 
للذكور  سم11.30سم و 15.08)، وأيضا يف حبر إجيا كانت القيمة Zarrad et al 2010(سم لإلناث  14.6للذكور 

)، وكما ذكرنا فان اختالف العوامل البيئية وأمهها درجة احلرارة تلعب الدور الرئيسي يف Metin et al 2011واإلناث علي التوايل(
اد النوع يف حالة النضج ذكر أن هذا املعامل حيدد الطول الذي يصبح عنده نصف عدد أفر دير بالواجل اختالف هذه القيم،

ويعترب عامل مهم يف التحليالت اخلاصة مبخزون األمساك فهو يستخدم كأداة فعالة لتحديد أدين طول ميكن السماح ، اجلنسي
  املستهدف. األمساك بصيده لنوع

 Rizkalla et al(،ودراسـة بامليـاه املصـرية)Ghanudi1984(السـاحل الغـريب الليــيبنتـائج احملتـوى الغـذائي مـع دراسـة ب اتفقـت

) ، باإلضافة لدراسة لنفس املؤلف بوسط البحر Santicetal2011أخري بالساحل الشرقي للبحر األدرياتيكي ( ،ودراسة)1999
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ذائيــة الــيت مــن خالهلــا نســتطيع حتديــد الســلوك ويعتــرب هــذا العامــل ذو أمهيــة لبيــان الوجبــة الغ)،Santic,etal,2011األدريــاتيكي  (
  .إذا ما مت استزراعها يف املستقبلالغذائي للسمكة والبيئة اليت تعيش ا ومعرفة الغذاء املناسب للسمكة 
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               من رمال صحراء منطقة  Bacillus تتبع جنس باسلس الداخلية بواغبكتيريا مكونة لألعزل 

  جنوب ليبيا زالف
   عمر وعائشة علي علي ، فاطمة إبراهيمالمبروك ، دالل محمدإبراهيم ، أمل حسنرعبدالهادي علي البصي

 albaser474@hotmail.com الدقيقة كلية العلوم جامعة سبها األحياءقسم علم النبات شعبة 
 

  الملخص

مدينة  غرب بواغ من رمال منطقة زالف الواقعة مشالزل بكترييا هوائية النمو مكّونة لألعمن نوعها  واألوىلتضمنت هذه الدراسة 
أظهرت النتائج . API 20Eائية التقليدية املعروفة أو بإستخدام سبها جنوب ليبيا، مت تشخيص البكترييا املعزولة بالطرق البيوكيمي

بّني الفحص اهري حيث ،  Bacillusاليت تتبع جنس باسلس  ةالبكتريياالنواع متتلك العديد من صفات  املعزولة البكترييا أن
 املتكّون فيها البوغ اخللية، الداخلية بواغمتحركة ومكّونة لأل،  أزواجمنفردة أو يف شكل بكترييا عصوية الشكل  أاهلذه البكترييا 

Sporangia  30غري منتفخة، موجبة لتفاعل صبغة جرام تنمو بغزارة عند درجة حرارة º م وpH 7  ومل تنمو عند ملوحة
 اإلندول،  Oxidase، االكسيديز  Catalase حتلل الكازين واجلالتني والحتلل النشأ ، موجبة الختبارات الكاتاليز % ،10

Indole  والختبار فوكس بروسكرVP ختمر اجللوكوز ، املانيتول ، سوربتول ، السكروز و ،amygladine إعتمادا على .
 Bergey'sكتيب برجزهذه الدراسة وبعد مقارنتها مع صفات أنواع بكترييا الباسلس املدرجة يف   عليها منالنتائج املتحصل 

Manuel for Determinative Bacterioogy  احملتمل أن تكون هذه العزلة نوع جديد يتبع جنس  انه منوجد
حتديد النوع بإستخدام الطرق الوراثية مثل  ات، ولتأكيد هذه النتيجة نوصي بإجراء إختبار مل يسبق نشره أو التعرف عليهالباسلس 

16S rDNA  حاليا يف  ةغري متوفر  تااالختبار  هذه البكترييا نشري هنا بأن هذونوع و الساللة هلللتعرف على جنس وغريه
  جامعة سبها.   

  

 المقدمة .1

Ehrenberg )1835 كان أول من وصف بكترييا هوائية مكونة لالبواغ واليت ُعرفت يف ذلك الوقت بإسم (Vibrio 

subtilis  واليت أُعيد تسميتها من قبلCohn (1872)  إيلBacillus subtilis  ا النوعواليت أُعتربت فيما بعد على ا
والذي ضم يف ذلك الوقت البكترييا اخليطية. الحظ   Bacillus باسلس اجلديد املسمى جنسلل type species وذجيالنم

 .B و  B. subtilis) أَن نوعان من جنس الباسلس مها 1877( Koch) و Cohn )1876العاملان 

anthracis,قّدم  1880بسهولة عند درجة الغليان. يف عام  تكونان أشكاًال مميزة (األبواغ) مقاومة للمعاملة احلرارية وال تقتل
Prazmowski  ظاهرة تكوين األبواغ الداخلية كعامل تفريقي مهم جلنس الكلوسرتيديومClostridium  الذي إقرتحه يف

ذلك الوقت والذي خيتلف عن جنس الباسلس من حيث االحتياج ايل االكسجني حيث أّن األول (الكلوسرتيديوم) الهوائي النمو 
بينما غالبية أنواع جنس الباسلس هوائية النمو، وُمنّذ أّن أُعتمدت خاصّية مدى احلاجة لالكسجني من عدمه يف تفريق البكترييا 

، وُمنّذ ذلك احلني ُعرّفت أنواع جنس الباسلس على أا موجبة لصبغة جرام ، عصوية الشكل هوائية النمو ، متحركة 1920عام 
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ألبواغ الداخلية ، اخللية املكّونة للبوغ قد تكون منتفخة أو غري منتفخة. إّن العديد من أنواع جنس أو غري متحركة ، مكّونة ل
)  حيث ُعزل العديد من أعضاء Ahn et al 2001الباسلس له املقدرة الفسيولوجية للعيش يف عدة بيئات طبيعية خمتلفة (

،   Demharter, Hensel (1989)ل مياه احمليطات وااري هذا اجلنس من بيئات خمتلفة مثل البيئات املائية واليت تشم
 Palmisano et alومن الرتب الصحراوية  et al (2008) Derekovaالبيئات االستوائية ، الينابيع احلارّة 

غرب مدينة  . يف هذه الدراسة ّمت عزل بكترييا هوائية النمو مكّونة لألبواغ الداخلية من رمال منطقة زالف الواقعة مشال(2001)
  سبها وجنوب منطقة وادي الشاطئ باجلنوب اللييب.

  المواد والطرق        .2

جرام) وُأضيفت إىل أنبوبة إختبار  1ُمجعت عينة الرمل يف أنبوبة بالستيكية معقمة ونُقلت للمخترب حيث ُأخذ منها وزنة ( 
 10 /مº 80دة مرات قبل معاملتها حراريًا (%) معقم ، رجت االنبوبة ع0.85مليلرت حملول ملحي ( 9زجاجية حتتوي على 

ميكرولرت) على طبق  150وذلك لغرض قتل اخلاليا اخلضرية ، ُزرعت العينة ( Heat blockدقائق) وذلك بتحضينها على 
م. ° 30ساعة على درجة حرارة  48وُحضنت ملدة  )Oxoidمن شركة ( Nutrient agarبرتي حيوي وسط غذائي صلب 

النامية حتت اهر الضوئي وذلك للتأكد من أا بكترييا عصوية كما أجرى عليها تفاعل صبغة جرام حسب ُفحصت البكترببا 
واختبار احلركة بتعليق مستعمرة يف قطرة ماء مقطر على شرحية جمهر زجاجية   Doetsch (1981)الطريقة املوصوفة من قبل 

 /ملجم 4MnSO )5كربيتات املنجنيز ج االبواغ (اجلراثيم) فتّم بإضافة  ،  اما اختبار حتفيز إنتا  ومشاهدا حتت اهر الضوئي
 API 20Eباستعمال  Biochemical. ُأجريت االختبارات الكيموحيوية )1984(  Logan & Berkeley لرت)

)biomeriex, Franceس ) حسب تعليمات الشركة املصنعة ، أما إختبار حتلل الكازين فُأجري بتحضني بكترييا الباسل
لرت، شركة جودي، ليبيا) ،  /مليلرت  50على آجار صرف (بدون مواد داعمة للنمو) مضافا إليها حليب منزوع (خايل) الدسم (

فتّم الكشف  Oxidase إنزمي الكاتاليز )، إختبار 1990اما إختبار حتلل النشأ فُأجري حسب الطريقة املذكورة من قبل سيالة (
فتّم الكشف عنه بإضافة قطرات من حملول فوق  Catalase ) ، أما أنزمي Himedia, Indiaعنه بإستخدام أقراص (

) على منو البكرتيا املعزولة حيث منيت البكرتيا على مرق (pHاختربت الدراسة تأثري أيون اهليدروجني  %).6اكسيد اهليدروجني (
)  10pHو  9، 8،  6،7، 5، 4راد اختباره (مليلرت) ّمت تعديل  تركيز ايون اهليدروجني إىل الرتكيز امل NB ,5 ,مغذي (

) NaCl) ، كما ُأخترب منوها عند تراكيز خمتلفة من ملح كلوريد الصوديوم (5 N( NaOH) أو HCl )5 Mباستخدام إما 
،  30،  18، ومنوها على درجات حرارة خمتلفة (مليلرت)  5( NB%) واليت ُأضيفت إىل مرق مغذي 10و  8،  6،  4،  2(

     م).   ° 60و  55،  50،  40

  النتائج والمناقشة .3

رغم الصحراء الشاسعة اليت تنعم ا ليبيا وخاصة يف املنطقة اجلنوبية واملتمثلة يف رمال منطقة زالف اليت تقع مابني مدينة سبها  
صة من جنس الباسلس وكما ووادي الشاطئ إّال أنّه مل يقع بني أيدينا دراسة عن الكائنات الدقيقة املتواجدة يف هذه املنطقة خا

هو معروف بأن هذا اجلنس يتحمل الظروف البيئية الغري مالئمة لنمو كائنات دقيقة اخرى مثل الظروف البيئية املوجودة يف منطقة 
زالف وذلك الّن الباسلس هلا املقدرة على تكوين االبواغ ومبكن أن تتواجد يف رملة زالف ، وإعتمادا على هذه الفرضية جنحت 
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ه الدراسة يف عزل بكترييا هوائية النمو جنزم قطعا بأا تابعة جلنس الباسلس حيث بّني الفحص اهري بأا متحركة وتكون يف هذ
صورة أزواج أو منفردة ، موجبة لتفاعل صبغة جرام ، مكّونة لالبواغ الداخلية ومكان تكّون البوغ الداخلي قرب احد النهايات وال 

 .B و Bacillus cereus ية وهذه الصفة موجودة يف العديد من أنواع جنس الباسلس مثل أنواع يسبب يف انتفاخ اخلل

subtilis )Fritze 2004( ،  ا معزولة  م ° 50وبدرجة أقل عند  40-18تنمو عند درجة حرارةوهذا كان متوقعا نظرا ال
،  م ° 60-55ال تنمو عند درجة حرارة من  خالل فصل الصيف ، م ° 40من بيئة تصل فيها درجة احلرارة اىل أكثر من 

وال على وسط غذائي  10و  pH 4غري أا ال تنمو عند  pH 5 - 9تستطيع النمو يف بيئة تصل درجة األس اهليدروجيين 
ساعة من احلضن ال ميكن تقديره بإستخدام جهاز قياس شدة الضوء  24% ، نذكر هنا بأن النمو احلاصل بعد 10ملوحته 

Spectrophotometer منو كثيف على سطح الوسط الغذائي السائل  نظرا لتكونNB  رمبا يرجع سببه لكون هذه
 الرجّ  البكترييا هوائية النمو إجبارا ، ولسبب غري معروف فإّن هذا النمو ال ميكن خلطه (جمانسته) يف الوسط حىت بإستخدام جهاز

Vortex.   

،  Sorbitolزولة يف هذه الدراسة ختمر سكريات اجللوكوز ، السوربيتول أن البكترييا املع API 20Eأظهرت نتائج شريط 
، رمهانوز  Inositol، ال حتلل إنسيتول  β-glucosidaseإلمتالكها أنزمي  amygdalinالسكروز ، املانيتول و 

Rhamnose  مليبيوز ،Melibiose  و ال االربينوزArabinoseل الكازين . البكترييا املعزولة يف هذه الدراسة حتل
 Catalaseمل تستطع حتليل النشأ غري أا متتلك أنزمي الكاتاليز حيث  Amylaseواجلالتني غري أا ال متتلك أنزمي االميليز 

تضعاا ضمن  Bergey'sاملنشورة يف كتيب برجز  )Claus and Berkeley )1986وهاتني الصفتني وحسب مقالة 
 .Bو  B. sphaericusو  B. badiusعشرة أنواع واليت من ضمنها جمموعة الباسلس اليت تضم ما يزيد عن 

laterosporus   ا موجبة الختبار االكسيديزكما أOxidase األبواغ املتكونة داخل خاليا البكترييا املعزولة يف هذه .
 B. laterosporusبل على شكل بيضاوي مشاا للموجود يف  B. sphaericusالدراسة غري كروية الشكل كما يف 

وهذه الصفة غري موجودة يف البكترييا املعزولة يف هذه  Logan & Berkeley (1984)غري أّن خاليا األخرية منتفخة 
 .Bبينما االخرية ( VPغري اّن البكترييا املعزولة يف الدراسة موجبة الختبار  B. badiusالدراسة وذا فهي مشاة 

badiusكون البكترييا املعزولة يف هذه الدراسة تستطيع النمو على درجة حرارة مرتفعة ) سالبة هلذا االختبار و إضافة ل
م) فإّن كل هذه الدالئل جتعلنا نعتقد بأّن البكترييا املعزولة يف هذه الدراسة قد تكون نوعا جديدا من جنس الباسلس. ° 50(

الرغم أّن العديد منها قد أُعيد تصنيفه حتت  نوع واليت علي 200نظرا للعدد الكبري الذي يضمه جنس الباسلس والذي يفوق 
 Brevibacillusو  Virgribacillus ، Paenibacillus  ،Viridibacillusأجناس أخرى مثل 

)http://www.bacterio.cict.fr/b/bacillus.html( عب التفريق فيما بينها بالطرق إّال أنه ويف أحيانا كثرية يص
التقليدية لوحدها مثل الطرق الكيموحيوية املستخدمة يف هذه الدراسة غري أّن التطور الذي حصل يف علم التصنيف باإلعتماد 

ألجناس على تقنية الوراثة بتحليل تسلسل القواعد النيرتوجينية ونسب اجلوانني إىل السيتوسني وغريها أسهم كثريا يف التفريق بني ا
و عليه فإننا نوصي بإجراء التحاليل الوراثية على هذه  )(Stackebrandt and Swidersky 2002واألنواع البكتريية 

وذلك ملعرفة نوعها بالتحديد خاصة يف وجود هذه الدراسة (الكيموحيوية) واليت  16S rRNA/DNAالبكترييا مثل إختبار 
من املعلومات حول هذه البكترييا اليت رمبا تكون نوعا جديدا قد يضاف إىل أنواع  ستضيف جمتمعة مع التحاليل الوراثية مزيدا
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  ) يلخص أهم صفات البكترييا املعزولة يف هذه الدراسة.   1جنس الباسلس. اجلدول التايل (
                                 

  يا الباسلس املعزولة من رمال منطقة زالف  ) : يوضح أهم صفات بكتري 1جدول (                                    

  Acid from: 

+  Glucose 

- Rhamnose 

+  Mannitol 

+  Sucrose 

- Inositol 

- Melibiose  
+ Amygdalin 

- Arabinose  
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Phytotoxicity of Ecbalium elaterium(L.) A. Rich on seed 

germination and root elongation of radish        
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*Botany Department, Faculty of science, University of benghazi 

 

Abstract : Phytotoxicity of aqueous  extracts of  Ecbalium elaterium (L.)A.Rich. was evaluated on seed 

germination , root length , fresh and dry weight of t Raphanus sativus L. Target species were grown on Petri 
dishes supplemented with 5ml of aqueous extract prepared at concentration of  1 , 5 and 10 g/100ml extracted 
from leaves , stems , Roots and  fruits of the plant .The results  show  that aqueous extract of plant parts of  
Ecbalium  inhibited seed germination in radish at all concentration , while  they increased it at 1% of aqueous 
extract of fruits. The results also show inhibition of  root length in radish at all concentration , while they  
stimulated  at 1% of aqueous extract of fruits  .In radish the result shows that both concentration 5% and 10% of  
Ecbalium parts  decreased  total fresh weight but 1% concentration increase total fresh weight of the same plant. 
In radish    total dry weight decreased  at   both concentration 5%  and 10% of fruits, stems and   leaves  extracts 
while increased  at  1% in all  plant parts and 1% and 10%  of roots   extract . Finally  the  obtained  results 
reported in this thesis suggests that  Ecbalium   can cause grate  losses in crop yield through  it is release  of 
allelochemicals that can inhibit seed germination and seedling    development . On   the other    hand   
allelochemicals   produced   by  that plant may  be   used as natural  pre-emergence herbicides to control many 
weeds in crop fields. 

Key words: Aqeous extract - Ecbalium elaterium .  
 

1.introduction      
Ecbalium elaterium also called squirting cucumber or exploding cucumber belongs to the 
cucurbitaceae family . The plant is typical in the Mediterranean countries. The plants grows 
on uncultivated lands . E.elaterium is a perennial herbaceous , crawling plant . It is in flower 
from June to August The plant is self-fertile. The ripening fruits becomes pumped full of 
liquid, leading to an increase in pressure. Grows best in a rich soil and  can grow in   
nutritionally poor soil. It cannot grow in the shade.( PEAF, 2015) . the plant is  cultivated  for 
it is uses as a medicinal plant.( PEAF, 2015) The squirting cucumber has been used as a 
medicinal plant for over 2,000 years, though it has a very violent effect upon the body and has 
little use in modern  herbalism . All  plant   parts  are  extremely  poisonous  and the active 
compounds include  cucurbitacins  types ( B, D, E, I, L and R) and other cucurbitacin types  
as well   as several phenolics and glcosylated   compounds (Jaradat et al ., 2012 ) ,adding  to 
glycosyl    cucurbitacin   and   3,8  exanor   cucurbitacin.  
Information  on  the  phytotoxic  properties  of   the plant are limited and to explore 
phytotoxic potential of  Ecbalium elaterium  we  will  examine  its  effect on different  aerial  
part  aqueous   extract  on  seeds germination and seedling growth  of radish . several recent   
activities  suggested that   Phytotoxicity  test with   seed  germination  and   root   elongation   
of  higher  terrestrial  plants   were  a  valuable part of  ecotoxicology (Wang, 1991) . 
Germination rate and root elongation , as a rapid phytotoxicity test method, possess several 
advantages, such as sensitivity, simplicity, low  cost and suitability  for  unstable  chemicals or  
samples . These   advantages   made    them   suitable    for developing a large-scale  database   
and   especially applicable for  developing   quantitative   structure -activity  relationship 
QSAR to study mechanisms of phytotoxicity. (Wang et al., 2001) 
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2.   Materials and methods                 
The experiments were conducted either under controlled conditions (growth chamber 
conditions", GALLENKAMP, designed and produced  by Howard  johns  limited , Derby , 
England )  at  the   department of  botany, faculty  of  science ,  university  of  Benghazi , as  
stated for individual  experiments.   Seeds  were  obtained  from  local market , and used   
through   the  experiment, this  table shows the English names, scientific names family names. 
   

Family names Scientific names English names 

Cucurbitaceae (L.)                Cucumis sativus Cucumber 

Brasicaceae (L.) Raphanus sativus Radish 

 

Stock solution of used plant were prepared  from each individual from plant part fruit,  stem , 
leaves and  roots and made up to desired volume with distilled water to give the final 
concentrations  1,5,  10  g /ml .   

 

                    
Seeds were treated by sowing them in 9-cm  Petri dishes contain fitter paper moistened  with 
an aqueous extract of plant part  in a known volume of parts  of plant extract as stated for 
individual   experiments      . 
 

Growth chamber condition   
The plant grown in Growth chamber condition for germination at 25 c dark and relative 
humidity 65 %. 
Measurement of development  
A variety of parameters  were used in this study to assess  the effects of E.elaterium exacts on  
seed germination and root length of tests species. these parameters included
Germination percentage 
%Germination = no. of germinated seeds/total number of seeds*100 
Length of roots 

Length of roots were measured in mm  using a ruler . 
 Fresh weight:  
The fresh weight of the whole plant or it's shoot or root were recorded by weighing small tins. 
 . 
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Dry weight : 

Samples were dried for 24 hours in an oven at 65c ,the tin were removed from the oven closed 
allowed to cool and weighed . 
Text processing and graphics the thesis was prepared on  the computer  
 

Statistical treatment of data (Statistical methods used in the study):
This  study  is   based  on  descriptive  statistics  in   data   analysis ,  inferential statistics, and 
then dump the data, and processing for statistical analysis using the SPSS program and  called 
statistical package for social sciences which is an abbreviation for the word Statistical  
Package  For Sociality  science  Statistical methods were used following: 
• The use of descriptive statistics, and extract the arithmetic mean.  
•inferential statistics were used to test the moral differences.  
Using analysis of variance(ANOVA)and posttest (LSD)to deviate in favor of the differences. 
 

 
 

3 Results  
3.1 Effect of different concentrations of plant parts on seed germination of radish:  
The results revealed that the germination of radish was the most sensitive at10% , followed by 
5% and1% of roots  extract. The germination of radish was the most sensitive at 10%(no 
germination) followed by 5% and 1% of leaves extract. The germination of radish was the 
most sensitive at5% and 10%(no germination) followed by 1% of stems extract. The 
germination of radish was the most sensitive at 5% and 10%(no germination) but increase 
germination at1% of fruits extract.(fig .1)  When data subjected to statistical analysis showed 
that there were significant differences  in seed germination of radish between  control and 
concentrations of E.elaterium parts . 
3.1 Effect of different concentrations of plant parts on seed germination of radish: 

The results revealed that the germination of radish was the most sensitive at10% , followed by 
5% and1% of roots  extract. The germination of radish was the most sensitive at 10% (no 

germination) followed by 5% and 1% of leaves extract. The germination of radish was the most sensitive at5% 

and 10%(no germination) followed by 1% of stems extract. The germination of radish was the most 
sensitive at 5% and 10%(no germination) but increase germination at1% of fruits extract. 
(fig .1)   When data subjected to statistical analysis showed that there were significant 
differences  in seed germination of radish between  control and concentrations of E.elaterium 

parts . 
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Fig( 1). Effect  of different concentrations  of E.elaterium parts  on seed germination of 

Rhaphanus sativus L. 
 

 
Table( 1). Effect  of different concentrations  of E.elaterium parts  on  seed germination of 

Rhaphanus sativus L. 
Germination percentage % 

Treatment 
10% 5% 1% Control 

46.66 80.00 95.00 98.0 Roots 

- 18.33 95.00 98.0 Leaves 

- - 95.00 98.0 Stem 

- - 100.0 98.0 Fruits 

 
3.2 Effect of different concentration of plant parts on root length of radish : 
It can be noted from (fig. 2) that the roots extract  had more effect on root length of radish 
at10% ,compared to5% while 1% had  the least effect  on root length of radish . The leaves 
extract on the other hand  had more effect at 10% (no roots ) compared to 5% and1% wich 
had  the least effect on  root length of radish. The stems extract had more effect on root length 
of radish at5% and 10% (no roots) compared to 1%. The fruits extracts  had more effect on 
root length of radish at 5% and 10% (no roots length) in comparison  with1% extract which 
increased  the root length of radish . when data subjected to statistical analysis showed that 
there were significant differences in root length of radish  as a result of E.elaterium  parts 
treatments between control  and  the concentration we used  1%,5%,10% of all plant parts of 
E.elaterium. 
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Fi g ( 2 ). Effect  of different concentrations  of E.elaterium parts  on  root length  of 

Rhaphanus sativus L. 
 

Table ( 2 ). Effect  of different concentrations  of E.elaterium parts  on  root length  of 
Rhaphanus sativus L. 

ANOVA 
Descriptives 

Std. Deviation Mean 

Treatment 
L.S.D p-vales 10% 5% 1% 

C
o
n
tr

o
l 

10% 5% 1% 

C
o
n
tr

o
l 

A>B* 
A>C* 
A>D* 
B>D* 

0.000 1.07 1.22 1.16 2.62 1.517 1.871 2.251 4.78 Roots 

A>B* 
A>C* 
B>C* 

0.000  - 0.313 1.68 2.62  - 0.563 3.635 4.78 Leaves 

A>B* 0.041  -  - 2.380 2.62  -  - 4.701 4.78 Stem 

B>A* 0.001  -  - 3.49 2.62  -  - 6.930 4.78 Fruits 
 
3.3  Effect of different concentrations of plant parts E.elaterium on fresh weight of 

radish: 

The effect of E.elaterium parts at different concentrations 1%,5%,10% on fresh weight of 
radish are shown in (fig .3) . Statistical analysis shows that there were significant differences 
in fresh weight of radish which treated with different concentrations of Ecbalium elaterium  
parts  except fruits there were no significant differences at all used concentrations compared 
to control. 
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Fi g  ( 3). Effect  of different concentrations  of E.elaterium parts  on  fresh weight  of 

Rhaphanus sativus L. 
 

Table ( 3). Effect  of different concentrations  of E.elaterium parts  on  fresh weight  of 
Rhaphanus sativus L. 

ANOVA 

Descriptives 

Std. Deviation Mean 

Treatment 
L.S.D p- vales 10% 5% 1% 

C
o

n
tr

o
l 

10% 5% 1% 

C
o

n
tr

o
l 

A>D* 
B>C* 
B>D* 
C>D* 

0.000 0.124 0.181 0.119 0.108 0.217 0.371 0.573 0.500 Roots 

A>C* 
B>C* 

0.000  - 0.037 0.154 0.108  - 0.083 0.559 0.500 Leaves 

B>A* 0.006  -  - 0.139 0.108  -  - 0.638 0.500 Stem 

- 0.093  -  - 0.088 0.108  -  - 0.518 0.500 Fruits 

 
3.4 Effect of different concentrations of plant parts E.elaterium on dry weight of radish:- 
The effect of E.elaterium parts at different concentration  (1 %, 5%,10 %) on dry weight  of 
radish  are shown on (fig .4) .   Statistical analysis  shows that there were no significant  
difference  in  dry weight  of radish  which treated  with different  concentration s  of 
E.elaterium parts  except  leaves  it was decreasing  significantly  at all used concentrations  
compared  to control . 



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                         
   المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا       

2015ديسمبر  15-17          

  

369   |  

 

 
Fi g   (4 ). Effect of different concentrations  of E.elaterium parts  on  dry  weight  of 

Rhaphanus sativus L. 
 

Table (4 ). Effects of different concentrations  of E.elaterium parts  on  dry  weight  of 
Rhaphanus sativus 

ANOVA 

Descriptives 

Std. Deviation Mean 

Treatment 
L.S.D p- vales 10% 5% 1% 

C
o

n
tr

o
l 

10% 5% 1% 

C
o

n
tr

o
l 

 - 0.081 0.009 0.009 0.008 0.007 0.038 0.030 0.038 0.036 Roots 

A>C* 
B>C* 

0.009  - 0.010 0.008 0.007  - 0.021 0.039 0.036 Leaves 

 - 1.000  -  - 0.008 0.007  -  - 0.040 0.036 Stem 

 - 0.251  -  - 0.017 0.007  -  - 0.039 0.036 Fruits 

 

 
 

 control 
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Roots 10%                                               Roots 5%                                                Roots 1% 

 

 

Leaves 10%                                            Leaves 5%                                              Leaves 1% 

                        
1%stems                                             5 %stems                            10%                 stems  
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          Fruits 10%                                        Fruits 5%                                          Fruits 1% 

Effects of different concentration of different plant part on seedling growth of radish 
 

4. Discussion 
Investigations were carried out  with an aim to study  phytotoxic  potential of E.elaterium L. 
on seed germination and root elongation of radish (Raphanus sativus L.)  as test plant . 
Investigations were carried out under laboratory conditions . The result obtained were 
discussed here in this chapter. 
 
4.1 Phytotoxic effects  of  E.elaterium L.  aqueous extracts  on seed germination and 

seedling development  of radish : 
The results showed  that seed germination ,root elongation ,fresh and dry weight of seedlings 
were significantly reduced compared to control , especially  by extracts at 10% and 5% 
concentrations from all plant parts . Dellapenna et al. ( 2009) ; Al-jbory et al. (2012 ) also 
found that S.oleraceus  root extracts inhibit germination and decrease dry weight of wheat.    
These results suggest that   Phytotoxicity   of  E.elaterium   depend on   extract concentration.   
The  inhibition   on   most  traits  increase  with  the   increase   extract concentration                                    
Islam and Noguchi (2013) also indicated that the growth restriction of cress and Italian 
ryegrass  were more clearly observed  with increasing  concentration of allelopathic  
compounds . Hossain and Alam  (2010 ) were found greatly inhibited of root lengths of some 
crops with the increase of the extract concentration of Lantana camara leaf extract. 
On other hands our results  showed stimulatory effects at lower  concentration (1%) of fruits 
extracts on radish seeds on all parameters that is agree with Ismail and Chong  ( 2002) who 
believe  that allopathic  materials in low concentration may be have positive or negative  
effect on plant  growth while ; in higher concentration have only inhibitory (negative ) effect . 
The results are in accordance with other studies  which reported that the potential allelopathic 
may vary among plant parts (Economou et al., 2002 ; Ashrafi et al., 2008). In general extract 
of E.elaterium L. stem recorded highest inhibitory effect at all concentrations , while the 
lowest inhibitory effect recorded  on root extract compared to control and to other extract , 
because  roots  always showed very low initial phytotoxic level (Bonanomi et al.,2005 ). 
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Conclusion                                                                                                                                             
The present study was conducted to investigate the phytotoxic effect of squirting cucumber 
(Ecbalium  elaterium L.) growing  in Benghazi agricultural fields on seed germination and 
seedling growth of radish (Raphanus sativus L.) leaves, stems, fruits and roots aqueous 
extracts of Ecbalium at 1%, 5% and 10% concentrations were applied to determine their effect 
on seed germination , root elongation , seedling fresh weight , seedling dry weight. Of tested 
plant  under conditions. The aqueous extracts of E, elaterium parts under study caused 
inhibitory effect on all measurement which increased progressively on in increasing the 
concentration of E, elaterium plant parts extracts. On the other hand at low concentration (1%) 
stimulation of some traits of different plant  parts of E, elaterium was recorded . these result 
could be explained in the flight of the facts that a higher plants release diversity of allele 
chemicals into the environment , which include phenolics, alkaloids. Long chain fatty acid , 
terpenoids and flavanoids  (Rice ,1984) the compounds exhibit a wide range of mechanisms 
of an action , effect on DNA (alkaloids) phytosynthic and mitochondrial function (quinines), 
phytohormone activity ion uptake and water balance (phenolics) (Inderjit, 2002). 
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  الخالصة
املعروف يف ليبيا بفقوس احلمري أو بلحة بن   L.  Ecbalium elateriumالسمية النباتية للمستخلصات املائية لنبات 

لنوع من النباتات حتت الدراسة هو الفجل جحا مت حتديدها من خالل  إنبات البذور ،  تطاول اجلذر ، الوزن الرطب واجلاف 
L.  Raphanus   مل من املستخلص النبايت الذي مت حتضريه برتاكيز  5زرعت البذور اهلدف يف أطباق برتي ومت إضافة
%  لكل من األوراق السيقان و اجلذور و الثمار للنبات. أظهرت النتائج أن املستخلصات املائية  10%  و %5  ،    1

% من املستخلص  1النباتية للنبات ثبطت من إنبات بذور الفجل عند كل الرتكيزات بينما ازداد إنبات البذور عند تركيز لألجزاء 
% من املستخلص 1كما أظهرت النتائج تثبيط لطول اجلذر يف الفجل عند كل الرتكيزات بينما أظهرت حتفيز عند تركيز   .املائي 

% ألجزاء النبات خفضت من الوزن الرطب الكلي بينما 10%  و 5تائج ان كل من تركيز املائي للثمار . يف الفجل أظهرت الن
% من  10% و 5% زاد من الوزن الرطب الكلي لنفس النبات. يف الفجل الوزن اجلاف الكلي اخنفض عند تركيز  1 تركيز

% من مستخلص 10%  و  1باتية وعند %  لكل األجزاء الن1مستخلصات الثمار ، السيقان و األوراق بينما  زاد عند تركيز 
اجلذور. أخريا فإن النتائج املتحصل عليها و املسجلة يف هذه الرسالة بينت أن النبات الذي مت اختباره ميكن ان يسبب يف خسائر  

. من ناحية راتثبط إنبات البذور وتطور البادكبرية يف إنتاج احملاصيل من خالل إطالقه لكيمياويات مثبطة للنمو و اليت ميكن أن ت
أخرى فإن املواد الكمياوية املنتجة بواسطة هذا النبات ميكن استخدامها كمبيدات حشائش ملقاومة العديد من األنواع األخرى يف 

  احلقول الزراعية .
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Abstract 
During 2012-2013 screening of Convolvuls arvensis L weed growing in agricultural fields 
in Benghazi for allelopathic activity was conducted, using Radish (Raphanus sativus) for 
the assay of the allelochemicals. The assay experiment was carried out under laboratory 
conditions in the Botany Department, Faculty of Science, University of Benghazi. Several 
traits including percentage of seed germination (SG), seed germination index (GI), seedling 
vigor index (SVI), speed of germination/rate of germination (SG/RG), root and hypocotyle 
length (RL&HL), fresh and dry weight (FW& DW) of seedlings and percentage of growth 
inhibition were measured. The results showed that the aqueous extracts from dry biomass 
of flowers, leaves, stems and roots at 1, 5 and 10% concentrations contain growth inhibiters 
or stimulators substances. These substances distributed over all plant organs (flowers, 
leaves, stems, and roots). The effects of different extracts of plant parts were varied 
according to the concentration used. With inhibitory effects at high concentration and 
stimulatory or no effects at low concentration. The results also revealed that all extracts of 
different plant parts screened for allelopathic effects at 1% concentration had no significant 
effects on germination present (G%), germination index (GI), hypocotyle length (HL) and 
fresh weight (FW). Meanwhile speed germination/rate germination (SG/RG), seedling 
vigor index (SVI)، root length (RL) and dry weight (DW) most extracts recorded 
stimulatory effects in comparison with controls. At 5% concentration had no significant 
effect of seed germination (SG) and germination index (GI). On the other hand SG/RG, SVI, 
RL, HL and FW was significantly reduced by most of extracts. In contrast the highest 
effects were recorded for all extracts of all plant parts at 10% concentration. Most traits at 
this concentration were significantly reduced by extracts of all plant parts. Percentage of 
seed germination (SG) was for leaves extract (12%) compared to controls (100%). 
Regarding germination index the highest effect recorded for leaves extract (0.48) compared 
to control (2.92). Speed/Rate of germination (SG/RG) reduced significantly by extract of C. 
arvensis leaves to the highest levels (3.8) compared to control (41.9). The highest inhibition 
of seedling vigor index (SVI), root length (RL), hypocotyle length (HL) and fresh weight 
(FW) however, was for Leaves extract (100 %) there was no recorded growth for radish 
seedlings after germination (zero). Finally the obtained results reported in this search 
suggest that the screened bindweed can cause grate losses in crop yield through its release 
of allelochemicals that can inhibit seed germination and seedling development. On the 
other hand allelochemicals produced by this weed may be used as natural pre- emergence 
herbicides to control many weeds in crop fields.  
 

Keywords: Allelopathic activity , Convolvuls arvensis, Radish, germination 
 
1 Introduction 

Allelopathy is derived from the Greek words allelon “of each other “and pathos “to suffer” 
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(Rizvi, Haque, Singh& Rizvi, 1992). Rice (1974) defines allelopathy as any direct or indirect 
effect by one plant, including microorganisms, on another through the production of chemical 

compounds that escape into the environment and subsequently influence the growth and 
development of neighboring plants. These effects can be harmful or beneficial (Rice, 1984). 

Allelopathy is an important mechanism of plant interference mediated by the addition of 
plant- produced secondary products to the soil rhizosphere (Weston, 2005). The beneficial or 

harmful effects of one plant on anther plant both crop and weed species , take place by the 
release of chemicals from plant parts by leaching , root exudation, volatilization, residue 
decomposition and other processes in both natural and agricultural systems (Ferguson & 

Rathinasabapathi, 2009). As a result of human population increase in recent years, the demand 
on food has also increased. The weed compaction is one of the major constraints in food 
production due to its inhibition of seed germination and seedling growth of crop species 

through allelopathy and therefore reducing yield. On the other side allelopathy offer potential 
for biological control of weeds, through production and release of allelochemicals from 

flowers, leaves, stems, and roots of living or decomposing plant materials (Patil, 2007). Under 
suitable environments allelochemicals may produced in quantity which inhibit the growth and 
development of weed seedlings similar to herbicides (Weston, 1996). Many researchers ( e.g. 
Weston, 2005; Khan, 2005 & Patil et.al., 2007 ), have suggested that, this phenomenon can be 

employed in weed management programmers, in particular, allelochemicals may used as 
alternative to synthetic herbicides. Therefore, in this project we will evaluate the ability of 

extracts of some weed species growing in agriculture fields in Benghazi, Libya, which have 
not been tested before to inhibit or suppress the growth and development of other plants.  

This paper aimed to study the allelopathic effect of Convolvuls arvensis L. and to study 
the potential of different organs extracts of Convolvuls arvensis L.phytoxicity on test plant. 
 

2.Material and Methods  
Laboratory experiments were conducted during 2012-2013 to investigate the allelopathic 
activity of bindweed. The experiments were conducted in Main Research Laboratory, 
Benghazi University, Faculty of Science, Botany Department. Laboratory experiments 
were conducted to study the allelopathic effect of bindweed (Convolvuls arvensis L.) on 
Raphanus sativas L. The experiments consist of one test plant (Raphanus sativas L.) and 
one of weed species. The details of test plant and weed species used are presented as below. 
Seeds of Raphanus sativas were obtained from local market. Seeds were kept in the 
containers which they were supplied, and stored in the laboratory at room temperature until 
required for sowing. One weed species were collected from its natural habitats during the 
flowering stage to test the allelopathic activities of the aqueous extract of flowers, leaves, 
stems and roots on Raphanus stivus L. The collected materials were ried in oven at 60C° 
for 24 hours then ground and stored in glass jars until used. To obtain different 
concentrations (W/V) of flowers, leaves, stems and roots; 1, 5 and 10 grams of bindweed 
were soaked in 100 ml distilled water for 24 hours at room temperature and stored in the 
refrigerator at 4°C until used. Growth chamber conditions for germination were 25 C°, in 
dark, and relative humidity 65 %. Radish (Raphanus sativas) was used as the receiver. 
Twenty seeds (surface sterilized of ryegrass were sown onto 9 cm petri-dishes lined with 
one layer of whitman No. 1 filter paper. 5 ml of each extract from different concentrations 
were delivered to each peters-dish and distilled water (5ml) was used as control. 
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Germinated seeds with a radical were recorded and root and shoot lengths and fresh and dry 
weights of seedling were measured after 5 days of sowing. A variety of parameters were 
used in this study to assess the effects of weed extracts on seed germination and seedlings 
development of test species. These parameters include: 
 

% Germination =   

 Seed germination index (SGI) was calculated according to the following equation (Scott, S.J. et 
al., 1984). 

 

SGI = [SIGMA]TiNi / S 

Where, 

 Ti= is the number of days after sowing Ni= is the number of seed germinated on day i S= is 

the total number of seeds planted. 

 
 Speed or rate of germination was computed by using the following formula, ( Patil, 2007). 

 

SG/RG =  N1/D1 + N2/D2 + N3/D3 +…………+Nn/Dn 

Where,  

SG=Speed of germination 

RG=Rate of germination 

N1, N2, N3…….Nn= Number of seedling emerged on D1, D2, D3…….Dn days after sowing. 

The seedling vigor index was calculated by using Abdul-Baki and Anderson (1973) formulae. 
 

SVI = (Shoot length+ Root length) ×Germination percentage. 
 

Length of shoots and roots, were measured in cm. The fresh weight of the whole Seedling 
was recorded by weighing small tins empty after drying for a few minutes at 80C° in an oven 
and then with the amount of fresh sample. Samples were dried for 24 hours in an oven at 80 
C°, the tins were removed from the oven closed allowed to cool, weighed and put back in the 
oven for further 24 hours periods until constant weight was reached. Relative reduction or 
stimulation of seed germination, root length , shoot length and fresh weight and dry weight as 
affected by the allelopathic substance were calculated according to the general equations, 
(Nesrine, et al., 2011).  
 

               Relative reduction or stimulation = [1- (allelopathic/control) × 100] 
 

Data of the present study were subjected to standard one-way analysis of variance (ANOVA) 
using the COSTAT, 2.00 statistical analysis soft were manufactured by CoHort Software 
Company (1986). 
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3.Results  

3.1.1. Percent of Germination:  
The results in fig.(1) showed that at 1% concentration of all extract from different plant parts had no 

significant effect on final germination percentage of radish compared to control. At 5%& 10% 

concentrations the extracts of leaves only decreased germination percent significantly (73% & 21%) in 

comparison with control. 
3.1.2. Germination Index (GI): 

Regarding GI Fig. (2) Showed no significant differences between all extracts and the control. In contrast 

extracts of leaves at 5 & 10% concentrations decreased GI significantly (1.86 & 0.48 respectively) 

compared to controls (2.9) and other concentrations of different plant parts. 

3.1.3. Speed /Rate of Germination (SG/RG): 
According to data in fig.(3) there was significant difference between different bindweed parts extracts at 1% 

concentration compared to the controls. At this concentration stimulation of rate germination was observed. 

Extractions of leaves at 5% concentrations however, slow down the rate of seed germination (16.4) in radish 

compared to control (41.9). Mean while at 10% concentration extracts of all plant parts lowered rate of 

germination, the highest effect was for leaves extracts (3.8). 

3.1.4. Seedling Vigor Index (SVI):  
Seedling vigor index in radish seedlings was stimulated by extracts of flowers and roots at 1% concentration 

(1252 & 1267) compared to controls (1200) fig. (4). In contrast leaves extract concentration 1% reduced 

significant decrease seedling vigor index of radish (900) comparison with control (1200). While stems 

extract had no significant effect on SVI. At 5% concentration flowers extraction increased SVI (1231) 

compared to control (1200). Mean while extracts of leaves and roots reduced SVI significantly of radish 

seedlings in comparison with controls (197, 837, and 1200 respectively). Extracts of all plant parts at 10% 

concentration reduced SVI significantly compared controls particularly extract of leaves (zero), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allelopathic effect of Convolvuls arvensis L . aqueous extracts at different concentrations of different plant  

Fig (3) Fig (4) 

Fig (1) Fig (2) 



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 2015ديسمبر  15-17

  

378   |  

 (Fig.3),and seedling vigor index(Fig.4)  of Radish (Raphanus sativus L. ) 5 days after planting. 
 
3.1.5. Root Length: 
The data on the effect of bindweed allelochemicals on root length (cm) presented in fig.(5). At 
1% concentration all plant parts extracts stimulated elongation of radish roots except 
extraction of leaves which reduced the elongation of roots (19%) compared to control fig. (6). 
In contrast at 5% concentration all plant parts extracts reduced root length of radish seedling 
with the highest inhibition caused by extracts of leaves (86%) compared to control except 
stem extracts which stimulated root elongation (5%) compared to control. At 10% 
concentration all plant parts extracts reduced root elongation of radish seedlings the highest 
effect was for leaves extract which inhibited root elongation completely.  

 

3.1.6. Hypocotyle Length: 
Results presented in fig. (7 & 8) showed the effect of bindweed aqueous extracts of all plant 
parts on hypocotyle elongation in radish seedlings. The data revealed that at 1% concentration 
all extracts of plant parts had no significant effect on hypocotyle elongation except extract of 
leaves which reduced the length of hypoctyle significantly compared to control (30%) in 
contrast at 5% concentration the extract of flowers significantly increased hypocotyle length 
compared to control (17%). While extracts of leaves and roots recorded significantly decrees 
in hyppcotyle length the highest effect for leaves extract (69 %) compared to control. At 10% 
concentration the obtained data recorded significant reduction in hypocotyle length for all 
plant parts extracts, particularly the extract of leaves which completely inhibited the growth of 
hypocotyle.  
 

3.1.7. Fresh Weight: 
Data on the effect of bindweed aqueous extracts on fresh weight of radish seedlings showed 
that extract of leaves at 1% concentration recorded significant decrease (26%) in fresh weight 
in comparison with control. At 5% concentration stems extract increased fresh weight of 
radish seedlings by (12%). On other had leaves extracts at 5% decreased fresh weight 
significantly (74%). Extracts of all plant parts at 10% concentration however, recorded 
significant reduction in fresh weight of radish seedlings in particular leaves extract in which 
no growth recorded.  

 

3.1.8. Dry Weight: 
Dry weight of radish seedlings recorded significant increase for all plant parts extracts at all 
concentrations except leaves extract at 10% concentration recorded complete inhibition of 
growth compared control. The highest increase recorded for flowers extracts at 10% 
concentration (44%) followed by stems extracts at 5% concentration (35%). Fig. (11 & 12).  
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Allelopathic effect of Convolvuls arvensis L. aqueous extracts at different concentrations of different plant 

parts on RL (Fig.5) ,%IRL (Fig.6), HL (Fig.7) and %IHL (Fig. 8) of Radish  

( Raphanus sativus L.) 5 days after planting 
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Fig (7) Fig (8) 
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Allelopathic effect of Convolvuls arvensis L. aqueous extracts at different concentrations of different plant 

parts on FW (Fig.9) ,%IFW (Fig.10), DW (Fig.11) and %IDW (Fig. 12) of Radish  

( Raphanus sativus L.) 5 days after planting 
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Plate. Allelopathic effect of Convolvuls arvensis L. aqueous extracts at different concentrations of different 

plant parts on of Radish ( Raphanus sativus L.) 5 days after planting 

 

4. Discussion  
Investigations were carried out with an aim to study allelopathic potential of some weed 
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species growing in different crop field in Benghazi Libya on seed germination and seedling 
development of radish (Raphanues sativus L.) as test plant. Investigations were carried out 
under laboratory conditions. The results obtained were discussed here in this chapter. 
Allelopathic effects of aqueous extracts of different parts of bindweed (Convolvuls arvensis L.) 
on seed germination and seedling development of radish (Raphanus sativus L) has been 
observed in Petri-dish bioassays. According to ANOVA test. The results showed that 
germination percentage, germination index (GI), speed/rate of germination (SG/RG), 
seedlings vigor index (SVI), root length, hypocotyle length, fresh weight and dry weight. 
Evaluation of allelopathic effect of aqueous extracts of different parts of bindweed seed 
germination and seedling development of radish as analysis of variance results showed, there 
were significant effects of interaction of bindweed extracts at different concentrations and 
plant parts on all mentioned traits. These results similar to that obtained by Shahrokhi et.al. 
(2011) and Fateh et.al. (2012).They found that the inhibitory effects on the measured traits 
increased with the increase of concentration, which is consistence with our findings except at 
low concentrations of some extracts we found stimulatory effects to some traits. Similar 
effects observed by Fateh et.al. (2012). Ismail and Chong (2002) believe that allelopathic 
materials in low concentration may be have positive or negative effect on plant growth while; 
in higher concentrations have only inhibitory (negative) effects. This we observed for the 
effect of bindweed on seed germination and seedling development of radish.  
Conclusions  
The present study was conducted to investigate the allelopathic effects of bigweed 
(Convolvulus arvnsis L) growing in Benghazi agricultural fields on seed germination and 
seedling development of radish ( Raphanus sativus L.). Flowers, Leaves, Stems and root 
aqueous extracts of bindweed at 1%,5% and 10% concentrations were applied to determine 
their effect on seed germination, germination index (GI), speed/rate of germination (SG/RG), 
seedling vigor index (SVI), root length (RL), hypocotyel length (HL), seedlings fresh weight 
(FW) and seedlings dry weight (DW) of tested plant under laboratory conditions. The aqueous 
extracts of all plant parts caused inhibitory effects on all measurement which increased 
progressively on increasing the concentration of extracts. On the other hand at low 
concentration (1%) stimulation of some traits of different plant parts of some weeds was 
recorded. These results could be explained in the light of the facts that a higher plants release a 
diversity of allelochemicals into the environment, which include pherolics, alkaloids, long-
chain fatty acids, terpenoids, and flavanoids ( Rice, 1984 and chou, 1995). The compounds 
exhibit a wide range of mechanisms of an action, effect. On DNA (alkaloids), phytosynthic 
and mitochondrial function (quinines), phytohormone activity ion uptake and water balance.  
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  )Convolvuls arvensisالمثبطة لنبات العليق ( الكيمائيةتقيم النشاطات 

  

 الخ�صـة
النامي يف احلقول  .Convolvuls arvensis L)مت إجراء عملية مسح لـنبات العليق ( 2013- 2012الفرتة من  في 

الزراعية مبدينة بنغازي وذلك دف معرفة النشاط املثبط هلا. مت إجراء التجارب معمليًا لدراسة تأثري املستخلصات املائية ألجزاء 
جامعة  - كلية العلوم  -) بقسم النبات Raphanus sativus Lوتطور بادرات نبات الفجل ( هذا النبات على أنبات بذور

بنغازي. حيث مت قياس نسبة أنبات البذور، دليل اإلنبات، معدل وسرعة اإلنبات، دليل قوة البادرة، طول اجلذر، طول السويقه، 
تائج أن مجيع املستخلصات املتحصل عليها من الكتلة احلية أظهرت النحيث  الوزن الرطب واجلاف للبادرات ونسبة التثبيط للنمو.

%) حتتوي على مواد مثبطة أو حمفزة للنمو. هذه املواد 10، 5، 1السيقان و اجلذور عند الرتاكيز ( األوراق، اجلافة لألزهار،
ت املتحصل عليها من أجزاء النبات موجودة يف كل أجزاء النبات (األزهار، األوراق، السيقان واجلذور). تباينت تأثريات املستخلصا

تأثريات مثبطة يف الرتكيزات املرتفعة وتأثريات حمفزة أو ليس هلا تأثري عند الرتكيزات هلا املختلفة طبقاً للرتكيز املستخدم حيث كانت 
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ليس هلا تأثريات معنوية  %1املنخفضة. كما بينت النتائج أيضاً أن مجيع املستخلصات ألجزاء النبات املختلفة واملختربة عند تركيز 
سرعة ومعدل  يف حني أن ).FW) والوزن الرطب (HL)، طول السويقة (GI)، دليل اإلنبات (%Gعلى نسبة اإلنبات (

يف معظم املستخلصات سجلت  (DW)) والوزن اجلاف RL)، طول اجلذر (SVI) دليل قوة البادرة (SG/RGاإلنبات (
مل يكن هلا تأثريات معنوية ق العلي% فأن كل األجزاء املختربة لنبات 5ية أخرى عند تركيز تأثريات حمفزة مقارنة بالشاهد. من ناح

الوزن الطري  و  طول السويقة ،طول اجلذر ة،دليل قوة البادر  ،سرعة ومعدل اإلنبات دليل اإلنبات. يف حني أن وعلى نسبة اإلنبات 
ال فإن أعلى تأثريات سجلت جلميع املستخلصات املتحصل عليها بواسطة معظم املستخلصات. ويف كل األحو  قد اخنفضت معنوياً 

%، حيث أن معظم الصفات عند هذا الرتكيز اخنفضت معنويًا جلميع أجزاء 10من خمتلف أجزاء النبات اليت مت اختبارها عند 
ل اإلنبات فإن أعلى %) فيما خيص دلي100%) ملستخلص األوراق مقارنة بالشاهد ( 12النبات. فكانت نسبة إنبات البذور ( 
خفض  فقد العليق ). كذلك مستخلص األوراق لنبات2.92) مقارنة بالشاهد (0.48تأثري مت تسجيله ملستخلص األوراق (

وأعلى تثبيط لدليل قوة البادرة، طول اجلذر،  41.9)مقارنة بالشاهد ( (3.8)معنويًا معدل وسرعة اإلنبات إىل أعلى مستوى 
أخريًا فأن النتائج  %) حيث مل يسجل أي منو لبادرات نبات الفجل.100كان ملستخلص األوراق (  طول الساق والوزن الرطب

املتحصل عليها واملسجلة يف هذا البحث تبني أن نبات العليق الذي مت اختباره ميكن أن يسبب يف خسائر كبرية يف أنتاج احملاصيل 
  كن أن تثبط إنبات البذور وتطور البادرات. من خالل إفرازه ملركبات كيميائية مثبطة للنمو واليت مي
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  دراسة تراكم الرمال بفعل الرياح على مسار خط السكه الحديديه بمناطق سرت 

 وهون و سبها ، ليبيا
  

  4، حممد شهوب3على عكاشه، 2، حممد عبد اجلليل1الضعيفرمضان مفتاح  
 كلية اهلندسة، جامعة املرقب )1
 كلية العلوم، جامعة دمياط )2
 وارد البحرية، اجلامعة االمسرية االسالميةكلية امل )3
  جهاز السكة احلديدية )4

  

  ملخصال

أظهــرت بيانــات حالــة الطقــس ملنــاطق ســرت و هــون و ســبها ان فصــل الربيــع هــو االعلــى يف معــدالت ســرعة الريــاح مقارنــة ببــاقي 
حظ ارتفـاع معـدالت الرطوبـة بـالقرب فصول السنة و أن منطقة سبها االعلى يف سرعة الرياح مقارنـة مبنطقـىت هـون وسـرت؛ كمـا لـو 

  من البحر حيث كانت الرطوبة االعلى يف مجيع فصول السنة مبنطقة سرت تليها منطقة هون مث اقل معدالت الرطوبه مبنطقة سبها.
الرمال) يف  بتحليل بيانات سرعة الرياح املتحصل عليها من حمطات األرصاد مت تعيني نسبة تواجد الرياح املؤثرة (القادرة على حتريك

مجيع االجتاهات وعلى مدار السـنة ونسـبة الريـاح الغـري مـؤثره و نسـبة اهلـدوء الريـاحى مبنـاطق سـرت و هـون و سـبها؛ كمـا مت تقـدير  
) و حمصــلة كميــات الرمــال املنســاقة  DPو كميــة الرمــال الكليــه املنســاقه ( Q)كميــات الرمــال املنســاقة بالريــاح لكــل األجتاهــات (

  على مسار السكه احلديديه مبناطق سرت و هون و سبها خالل الفصول األربعه وسنوبا.) RDPبالرياح (
تبني أن منطقة سرت ذات طاقة انسياق للرمال عاليه خالل فصل الشتاء و فصـل الربيـع ؛ و ذات طاقـة انسـياق للرمـال منخفضـه 

هـون طاقـة انسـياق للرمـال عاليـه خـالل  خالل فصل الصيف و فصـل اخلريـف؛ مبحصـلة طاقـه متوسـطه سـنويا ، كمـا تظهـر منطقـة
فصل الربيع ، و طاقة انسياق للرمال متوسطه خالل فصل الشتاء و فصل الصيف و فصل اخلريف؛ مبحصلة طاقه متوسطه سنويا 

  ، بينما تظهر منطقة سبها طاقة انسياق للرمال عاليه خالل الفصول األربعه ، مبحصلة طاقه عاليه سنويا. 
أمـاكن ذات جتمـع  5وضح عليها األماكن املتوقع تراكم الرمال ا بطول مسار خط السكه احلديديه ممثله بعـدد مت انشاء خريطه م

  أماكن ذات جتمع رملى متوسط.   7رملى عاىل و عدد 

     المقدمة 

تلعب العمليات تواجه عمليات التنمية مبناطق سرت و هون و سبها بعض احملددات الطبيعية من أمهها مشكلة تراكم الرمال حيث 
الرياحية (التذرية والنقل والرتسيب) الدور الرئيسي يف تشكيل السـطح وتعتـرب الكثبـان الرمليـة احـد أهـم مظـاهر السـطح يف املنطقـة. 

 اهتم العديد من الباحثيني بالدراسات الرسوبيه و املعدنيه للرسوبيات و كيفية حركتها
 Kadib (1963)  ،Shukri and Philip (1959)  ،Levy (1974)  ،Fryberger, S. G. (1979) ، ،Zaghloul 
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et al. (1984)  ،El-Shazly et al. (1986)  ،Dabbour et al. (1986)  ،Morsy et al. (1989)  ،Kamel 
(1989)  ،Asma (1995)  ،Assal (1999)  .  

ملنـاطق شـبه الصـحراوية يف الشـمال تتعرض معظم قطاعات مسار الطريق احلديدي يف خط جنوب ليبيـا  بشـكل خـاص ، وبعـض ا
بشكل عام، ملشكلة زحف الكثبان الرملية عليها نتيجة مرور اخلط احلديدى بالبيئه الصحراوية مما يتسبب يف حدوث مشاكل كبرية 

ا ينتج تصل أحيانا إىل وقوع حوادث جسيمة إثر جنوح القطارات الناجم عن اصطدامها بالرمال املتجمعة على املسار واليت غالبا م
عنها خسائر كبرية يف األرواح واملمتلكات؛ كما تؤدي هذه الزحوفات الرملية أيضا إىل توقفات غري متوقعة يف جداول حركة القطار 
عالوة على تآكل األجزاء املعدنية املكونة للقضبان وملحقاا؛  وختتلف شدة ونوع اخلطورة اليت تسببها الكثبان الرملية من موضـع 

تالف كمية الرمال الزاحفـة وسـرعتها واجتاهاـا. تكمـن أمهيـة هـذا البحـث يف كونـه يعطـي نتـائج تفصـيلية حلركـة زحـف إىل أخر باخ
وترسب الرمال و سرعتها وأجتاهاا على طول خط السكك احلديدية ، حيث دف هذه الدراسة إىل القيام بتحديد أماكن تراكم 

 املواقــع الــيت سـيتم فيهــا تنفيــذ منشـآت الطريــق احلديــدي للخـط الصــحراوي بــاجلنوب الرمـال بفعــل الريـاح وزحــف الكثبــان الرمليـة يف
  ).1(شكل 

  
  ) موقع منطقة الدراسه موضح عليها مسار الطريق احلديدي. 1شكل (

  تحليل بيانات محطات األرصاد

الريـاح واجتاههـا وكميـة الرطوبـة يعترب عامل الضغط اجلوي واحدا من العوامل املؤثرة يف البيئة من خالل تأثريه علـى طبيعـة   
فيهــا وســرعة انطالقهــا، ومــا ميكــن أن حيصــل مــن تغــريات جويــة ومــا تــوفره القيمــة املســجلة مــن إمكانيــة التنبــؤ ــذه التغــريات واخــذ 

  التحوطات الالزمة لذلك.
الت الضغط يف منطقة  ) معدالت أقصى وأدىن ومتوسط قيم الضغط اجلوي؛  يالحظ أن معد 2تظهر النتائج املوضحة يف شكل (

سبها اعلى من باقي احملطات يف مجيع فصول السنة باستثناء فصل الربيع وذلك على عكس معدالت الضغط اجلوي يف حمطة هون 



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 2015ديسمبر  15-17

  

387   |  

  واليت كانت اعلى من باقي احملطات يف فصل الربيع واقل منها يف باقي فصول السنة.
بني القرب من البحـر وارتفـاع معـدالت الرطوبـة حيـث كانـت الرطوبـة ) وجود عالقة واضحة 3تبني نتائج معدالت الرطوبة (شكل 

  االعلى يف مجيع فصول السنة يف حمطة سرت تليها حمطة هون بينما اقل معدالت كانت يف حمطة سبها. 
  
  

  
  

  ) املعدالت الفصلية والسنوية للضغط اجلوي ( باهلكتاباسكال) يف حمطات هون وسبها وسرت. 2شكل (
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  املعدالت الفصلية والسنوية للرطوبة النسبية يف حمطات هون وسبها وسرت.)  3شكل (

يظهــر مــن النتــائج املتحصــل عليهــا حلالــة الطقــس يف احملطــات الثالثــة ان فصــل الربيــع هــو االعلــى يف معــدالت ســرعة الريــاح مقارنــة 
اىل  5)؛ كما توضح أشكال ( 4ت (شكل  بباقي فصول السنة و أن حمطة سبها االعلى يف سرعة الرياح مقارنة مبحطيت هون وسر 

) عـدد مـرات و النسـبة املئويـة ملشـاهدة العواصـف 9و  8) وردات الرياح السنوية حملطات هون وسبها وسرت . توضح أشـكال (7
  الرملية يف لكل فصل من فصول السنة يف حمطات سبها وهون وسرت. 

  

  
  حمطات هون وسبها وسرت. ) املعدالت الفصلية والسنوية لسرعة الرياح يف 4شكل (
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 ): وردات الرياح السنوية حملطة سرت.  5شكل (  

  
  ): وردات الرياح السنوية حملطة هون.  6شكل (  

  
  السنوية حملطة سبها.وردات الرياح  ):  7شكل (   
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  وسرت. عدد مرات مشاهدة العواصف الرملية يف كل فصل من فصول السنة يف حمطات سبها وهون :)  8شكل (  

  

  
  ): النسبة املئوية ملشاهدة العواصف الرملية يف كل فصل من فصول السنة حملطات سبها وهون وسرت.  9شكل (  

  

  التحليل الكمي للعمليات الرياحية (الرياح المؤثرة): 

كم / ساعه غري   20 ) سرعات الرياح املؤثرة (القادرة على حتريك الرمال) ؛ حيث تعترب سرعات الرياح األقل من1يوضح جدول (
   ). Kadib, 1963  ، Fryberger, 1979 ،Embabi, 1987مؤثره (

و نسبة زمن اهلبوب للرياح مبنطقة الدراسه خالل فصول السنه و سنويا جلميع  مت حتديد سرعات الرياح القادرة على حتريك الرمالو 
  ناطق سرت و هون وسبها. االجتاهات من خالل دراسة اجلداول املتحصل عليها من حمطات األرصاد مل

عقدة  40): يوضح سرعات الرياح املؤثرة ؛ أى الىت تستطيع أن حترك و حتمل رمال؛ لوحظ أن السرعات الىت تزيد عن 1جدول (



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 2015ديسمبر  15-17

  

391   |  

  نادره.
Km/h Spead (m/s)  Knote 

20 5.5 – 7.9  11-16 

30 8 – 10.7  17-21 

40 10.8 – 13.8  22-27 

50  13.9 - 17.1  28-33 

60 17.2 -  34-40 

بتحليـــل ســـرعات الريـــاح املتحصـــل عليهـــا مـــن حمطـــة األرصـــاد مت تعيـــني نســـبة تواجـــد الريـــاح القـــادرة علـــى حتريـــك الرمـــال يف مجيـــع 
االجتاهات وعلى مدار السـنة ونسـبة الريـاح الغـري مـؤثره و نسـبة اهلـدوء الريـاحى ؛ لـوحظ أن أعلـى نسـبة تواجـد للريـاح القـادرة علـى 

%) ، بينمـا  27.82%  يليهـا فصـل الشـتاء (  30.59) هـى خـالل فصـل الربيـع بنسـبة2ة سـرت (جـدول حتريـك الرمـال مبنطقـ
%)، الـذى يتواجـد خاللـه أعلـى نسـبة هـدوء  19.69تتواجد أقل نسبة للرياح القادرة علـى حتريـك الرمـال خـالل فصـل الصـيف (

  %). 8.01رياحى (
  هلدوء مبنطقة سرت.): نسبة زمن اهلبوب للرياح املؤثره و نسبة ا2جدول (

  نسبة الھدوء الرياحى  نسبة الرياح الغير مؤثره  نسبة الرياح المؤثره  منطقة سرت

  % 6.68  %   65.50  27.82  فصل الشتاء

  % 5.59  % 63.82  30.59  فصل الربيع

  % 8.01  % 72.30  19.69  فصل الصيف

  %  5.46  % 73.53  21.01  فصل الخريف

  % 6.43  % 68.91  24.66  الھبوب السنوى

) هــى خــالل فصــل الصــيف بنســبة 3كمــا لــوحظ أن أعلــى نســبة تواجــد للريــاح القــادرة علــى حتريــك الرمــال مبنطقــة هــون (جــدول 
%) ، بينمــا تتواجــد أقــل نســبة للريــاح القــادرة علــى حتريــك الرمــال خــالل فصــل اخلريــف 19.22%  يليــه فصــل الربيــع (24.06

)11.96 .(%  
  ياح مبنطقة هون.): نسبة زمن اهلبوب للر 3جدول (

  نسبة الھدوء  نسبة الرياح الغير مؤثره  نسبة الرياح المؤثره  منطقة ھون

  % 64.79  %   22.56 12.65  فصل الشتاء

  %  60.64  % 20.14  19.22  فصل الربيع

  % 39.06  % 36.88  24.06  فصل الصيف

  % 64.70  % 23.34  11.96  فصل الخريف

  % 56.62  % 26.12  17.26  الھبوب السنوى

) هــى خــالل فصــل الربيــع بنســبة 4بينمــا لــوحظ أن أعلــى نســبة تواجــد للريــاح القــادرة علــى حتريــك الرمــال مبنطقــة ســبها (جــدول 
%) ، بينما تتواجد أقل نسـبة للريـاح القـادرة علـى حتريـك الرمـال خـالل فصـل الشـتاء  44.73%  يليها فصل الصيف (51.44

  %).   15.43دوء رياحى (%)، الذى يتواجد خالله أعلى نسبة ه 29.11(
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  ): نسبة زمن اهلبوب للرياح مبنطقة سبها.4جدول (
  نسبة الھدوء  نسبة الرياح الغير مؤثره  نسبة الرياح المؤثره  منطقة سبھا

  %15.43  %  55.46 29.11 %  فصل الشتاء

  %   5.31  % 43.25  51.44 %  فصل الربيع

  % 4.88  % 50.39  44.73%  فصل الصيف

  % 10.48  %  56.57 32.95 %  فصل الخريف

  % 9.04  % 51.66 39.30 %  الھبوب السنوى

  معدالت انسياق الرمال خالل فصول السنه و سنويا: 

تتحكم الرياح املؤثرة (مقدارا و اجتاها) بكميات و اجتاهات الرمال املنساقة؛ حيث يستخدم مصطلح معدل انسياق الرمال 
)DP ال لكل األجتاهات ذات السرعات املؤثرة للرياح ؛ تقدر معدالت انسياق الرمال باتباع ) كمقياس لقوة حتريك الرياح للرم
)Fryberger, 1979:؛ باستخدام املعادلة التاليه(  

Q = V2 ( V-Vt ) t 
 نسبه التواجد.   tحيث           

  .Vt  =12) كيفية تطبيق السرعات املؤثره باملعادله؛ الحظ  5جدول ( يوضح 
 بيق السرعات املؤثره حلساب انسياق الرمال.): تط5جدول (

Velocity 
category  
(Knot) 

Mean wind speed in 
category (V) 

 
V2 

 
V-Vt 

 
V2 (V-Vt) /100 

 
11-16 13.5 182.3 1.5 2.73 

17-21 19.0 361.0 7.0 25.27 

22-27 24.5 600.3 12.5 75.03 

28-33 30.5 930.3 18.5 172.09 

34-40 37.0 1369.0 25.0 342.3 

  
) خالل فصول السنه و سنويا على  DPو معدل انسياق الرمال ( Q)مت تقدير كميات الرمال املنساقة بالرياح لكل األجتاهات (

). يالحظ ذيادة معدل 10و شكل  6مسار السكه احلديد مبناطق سرت و هون و سبها خالل فصول السنه و سنويا (جدول 
سبها خالل فصول السنه وسنويا على مسار السكه احلديد مقارنة مبناطق هون و سرت ؛ و أن نطقة ) مب DPانسياق الرمال (

  ).    10) مبنطقة هون أعلى منه مبنطقة سرت فيما عدا فصل الشتاء ( شكل  DPمعدل انسياق الرمال (
  .) خالل فصول السنه وسنويا  DP): معدل انسياق الرمال (6جدول (

  سنويا  الخريف  صيفال  الربيع  الشتاء  المنطقه

  267.35  167.56  85.12  409.96  442.44  سرت

  356.91  272.64  284.34  533.45  366.18  هون

  679.68  456.59  440.55  1306.02  555.00  سبها
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  .) خالل فصول السنه وسنويا  DP): معدل انسياق الرمال (10شكل (

  

) للداللة على التغري RDP/DP)؛ وتستخدم النسبة (  RDPاق الناتج عن كل االجتاهات (مت تقدير حمصلة معدل األنسي
من الواحد تدل على رمال منساقة برياح مؤثرة احادية االجتاة، بينما  RDP/DPىف اجتاهات الرياح املؤثرة، حيث اقرتاب قيمة 

  ). Fryberger, 1979جتاهات (تدل القيم القريبة من الصفر على رمال منساقة برياح مؤثرة متعددة اال
، بينمـا أقـل معـدل حلركـة الرمـال S49E) مبنطقة سرت يكون خـالل فصـل الشـتاء باجتـاة DPتبني أن أعلى معدل حلركة الرمال (
و  S13W؛ كمــا تبــني أن اجتاهــات حركــة الرمــال ىف فصــلى الربيــع و اخلريــف هــى S31Wيكــون خــالل فصــل الصــيف باجتــاة 

S43W 7ول على الرتتيب (جد .(  
  

  ): الرمال املنساقه واجتاه حركتها على مسار السكه احلديد مبنطقة سرت خالل فصول السنه و سنويا.7جدول (
   اتجاه حركة الرمال

RDP/DP  
RDP 
(VU) 

 
DP (VU)  

  

S49E 0.53  236.17  442.44  الشتاء  
S13W 0.20 80.12  409.96  الربيع  
S31W 0.68  58.29  85.12  الصيف  
S43W 0. 05  9.21  167.56  الخريف  

S28E  0.34  91.91  267.35  سنويا  
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بينما أقل معدل حلركة الرمال  S48E) مبنطقة هون يكون خالل فصل الربيع باجتاة  DPكما تبني أن أعلى معدل حلركة الرمال (
  ). 8(جدول  N67Eيكون خالل فصل اخلريف باجتاة 

  
  د مبنطقة هون.): الرمال املنساقه على مسار السكه احلدي8جدول (

    RDP/DP  RDP(VU)  DP (VU)  اجتاه حركة الرمال

S81E 0.50  183.95  366.18  الشتاء  

S48E 0.31 167.81  533.45  الربيع  

S82E 0.11  30.68  284.34  الصيف  

N67E 0.29  78.38  272.64  الخريف  

S71E  0.30  108.49     356.91  سنويا  

، بينمــا أقــل معــدل حلركــة N63Wطقــة ســبها يكــون خــالل فصــل الربيــع باجتــاة ) مبنDPلــوحظ أن أعلــى معــدل حلركــة الرمــال (
 N62E؛ كما تبني أن اجتاهات حركة الرمال ىف فصلى الشتاء و اخلريف هى S70Wالرمال يكون خالل فصل الصيف باجتاة 

  ). 9على الرتتيب (جدول  N62Wو 
  

  ديد مبنطقة سبها خالل فصول السنه و سنويا.): الرمال املنساقه واجتاه حركتها على مسار السكه احل9جدول (
    RDP/DP  RDP(VU) DP (VU)  اجتاه حركة الرمال

N62E 0.22  119. 61 555.00  الشتاء  

N63W 0.26 341.90     1306.02  الربيع  

S70W 0.64  280.40  440.55  الصيف  

N62W 0.27  124.68      456.59   الخريف  

N74W  0.24  164.65     679.68   سنويا  

  
  

اجتــاه للبوصــله ؛ حيــث يشــري الــزراع حنــو االجتــاه الــذى منــه  16) مــن  DPمت رســم وردة الرمــال الــىت متثــل معــدل انســياق الرمــال (
قة تتحرك الرمال باجتاه مركز الدائره؛ بينما يشري السهم اىل مقدار واجتاه الرمال املنساقه بطاقة الرياح؛ و حمصلة كميات الرمال املنسا

   ). 13اىل  11) و اجتاه احلركه خالل الفصول األربعه و سنويا (أشكال RDPبالرياح (
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                       RDP = 236.17 

  
  

                   RDP = 80.12 

  
  
  

RDP = 58.29   
  
  

                    RDP = 9.21  
  
  

                   RDP = 91.91 
   
  
 
  

  ): وردة الرمال للفصول األربعه و سنويا مبنطقة سرت.11شكل (
  
  
  
  
  

 N الشتاء

100 VU 0 

 الربيع

 الصيف

 الخريف

 سنويا
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                                   RDP = 183.95  
                                    

  
  
  

                 
                                     RDP = 167.81    

  
  
  

RDP = 30.68                                    
  
  
  

                                  RDP = 78.38     
  
 
 

                                    RDP = 108.49    
  
  
 

  
  

  رمال للفصول األربعه و سنويا مبنطقة هون.): وردة ال12شكل (

 الشتاء

 الربيع

 الصيف

 الخريف

 سنويا

N 

100 VU 0 
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                            RDP = 119.61  

  

  

  
  
  

                            RDP = 341.90                                                      
  
  
  

                            RDP = 280.40                                                      
  
  
  

                            RDP = 124.68                                                       

  
  

                              

                            RDP = 164.65                                                         

  
  
  

  
  ): وردة الرمال للفصول األربعه و سنويا مبنطقة سبها.13شكل (

  
  

 الشتاء
N 

عالربي  

 الصيف

 الخريف

100 VU 0 

 سنويا
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  سنويا تقدير معدالت انسياق الرمال خالل فصول السنه و

ا مـع طاقـة الريـاح ) تتناسـب طرديـRDP) أن حمصـلة كميـات الرمـال املنسـاقة بالريـاح ((Fryberger et al., 1984أوضح 
 ) ؛ مت تقــدير معــدالت حمصــلة انســياق الرمــال (m3/ m 0.07) يســاوى حــواىل ((VUاحملركــه للرمــال؛ حيــث أن واحــد 

(m3/m جدول) 10مبحطات سرت و هون و سبها .( 
  m3/m) . ): معدالت حمصلة انسياق الرمال بالرياح خالل فصول السنه و سنويا (10جدول (

Season سبها  هون  سرت  

 8.4  12.90  16.50  الشتاء

 23.9  11.70  5.60  الربيع

  19.6  2.10  4.10  الصيف

  8.70  5.50  0.60  الخريف

  11.50  7.60  6.40  سنويا

 
  تقييم طاقة الرياح بمناطق محطات السكه الحديديه 

اق للرمال عاليـه و منـاطق تستخدم كميات الرمال املنساقة بالرياح كمقياس لطاقة الرياح ، حيث تقسم اىل مناطق ذات طاقة انسي
  ذات طاقة انسياق للرمال متوسطه و مناطق ذات طاقة انسياق للرمال منخفضه. 

تبني أن منطقة سرت ذات طاقة انسياق للرمال عاليه خالل فصل الشتاء و فصـل الربيـع ؛ و ذات طاقـة انسـياق للرمـال منخفضـه 
ا ، بينمـا تظهـر منطقـة هـون طاقـة انسـياق للرمـال عاليـه خـالل خالل فصل الصيف و فصل اخلريف؛ مبحصلة طاقه متوسطه سـنوي

فصل الربيع ، و طاقة انسياق للرمال متوسطه خالل فصل الشتاء و فصل الصيف و فصل اخلريف؛ مبحصلة طاقه متوسطه سنويا 
  ).      14(شكل ، لكن منطقة سبها تظهر طاقة انسياق للرمال عاليه خالل الفصول األربعه ، مبحصلة طاقه عاليه سنويا 
من الواحد  RDP/DPيالحظ أن رمال منطقة الدراسه منساقة ىف معظمها برياح مؤثرة متعددة االجتاهات، حيث اقرتاب قيمة 

تدل على رمال منساقة برياح مؤثرة احادية االجتاة، بينما تدل القيم القريبة من الصفر على رمال منساقة برياح مؤثرة متعددة 
  االجتاهات. 
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RDP/DP                           
  لسكه احلديديه بسرت و هون و سبها النسياق الرمال بالرياح.): طاقات بيئات مواقع حمطات ا14شكل (

  سرت            هون             سبها          
  الشتاء         الربيع       الصيف     اخلريف        سنويا          
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  األماكن المتوقع ترسب الرمال بها على طول خط السكه الحديد

) مبنـاطق سـرت و هـون وسـبها؛ مت حتديـد m3/mحركة الرمال و معـدالت انسـياق الرمـال بالريـاح سـنويا (باستخدام حمصلة اجتاه 
األماكن مبسارات خطوط السكه احلديد املعرضه لكميات رمال مساقه أعلى نسبيا و احملتمل تـراكم الرمـال ـا حالـة وجـود مصـدر 

أمــاكن ذات جتمــع  5)؛ حيــث مت حتديــد عــدد 11ال ( جــدول امــداد رملــى و وجــود عــائق طبيعــى أو صــناعى يســمح بــرتاكم الرمــ
  أماكن ذات جتمع رملى حمتمل متوسط. 7رملى حمتمل عاىل و عدد 

  ):  وصف لألماكن املتوقع تراكم الرمال ا على طول خط السكه احلديد.11جدول (
  التجمع الرملى  احداثيات  الموقع

  الى النقطه  من النقطه
1  31.17167 

15.17369  
30.56463 
15.17386  

  متوسط

2  30.02385 
15.46034  

29.43468 
15.59559  

  متوسط

3  29.32027 
16.04575  

29.28137 
16.04437  

  عالى

4  29.28137 
16.04437  

29.180031 
16.06179  

  متوسط

5  29.180031 
16.06179  

29.08463 
16.01557  

  عالى

6  29.00544 
15.45065  

28.04245 
15.28256  

  متوسط

7  28.04245 
15.28256 

27.56577 
15.18265  

  عالى

8  27.56577 
15.18265  

27.45024 
15.02286  

  متوسط

9  27.43215 
14.49513  

27.31435 
14.18018  

  متوسط

10  27.36432 
14.38156  

27.2545 
14.35125  

  عالى

11  27.2545 
14.35125  

27.11456 
14.35087  

  متوسط

12  27.11456 
14.35087  

27.02306 
14.30036  

  الىع

13  27.29430 
13.57238  

27.26516 
13.49600  

  متوسط

  

  النتائج

بتحليل سرعات الرياح املتحصل عليها من حمطة األرصاد مت تعيني نسبة تواجد الرياح املؤثرة (القادرة على حتريك الرمال) يف مجيع 
  و هون و سبها. االجتاهات وعلى مدار السنة ونسبة الرياح الغري مؤثره و نسبة اهلدوء مبناطق سرت 

%  يليها   30.59لوحظ أن أعلى نسبة تواجد للرياح القادرة على حتريك الرمال مبنطقة سرت هى خالل فصل الربيع بنسبة
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%)،  19.69%) ، بينما تتواجد أقل نسبة للرياح القادرة على حتريك الرمال خالل فصل الصيف ( 27.82فصل الشتاء (
%). بينما لوحظ أن أعلى نسبة تواجد للرياح القادرة على حتريك الرمال مبنطقة  8.01ء (الذى يتواجد خالله أعلى نسبة هدو 

%) ، بينما تتواجد أقل نسبة للرياح القادرة على 19.22%  يليه فصل الربيع (24.06هون هى خالل فصل الصيف بنسبة 
ياح القادرة على حتريك الرمال مبنطقة %). كما لوحظ أن أعلى نسبة تواجد للر  11.96حتريك الرمال خالل فصل اخلريف (
%) ، بينما تتواجد أقل نسبة للرياح القادرة على  44.73%  يليها فصل الصيف (51.44سبها هى خالل فصل الربيع بنسبة 
  %).  15.43%)، الذى يتواجد خالله أعلى نسبة هدوء ( 29.11حتريك الرمال خالل فصل الشتاء (

) على مسار السكه احلديد  DPو معدل انسياق الرمال ( Q)ساقة بالرياح لكل األجتاهات (مت تقدير كميات الرمال املن  
مبناطق سرت و هون و سبها خالل فصول السنه و سنويا؛ حيث ميثل االنسياق السنوى  حمصلة التباين املومسى حلركة الرمال؛ فقد 

فصل الشتاء و أقل معدل انسياق للرمال خالل فصل مبنطقة سرت يتواجد خالل  ) DPلوحظ أن أعلى معدل انسياق للرمال (
مبنطقة هون يتواجد خالل فصل الربيع و أقل معدل انسياق للرمال  ) DPالصيف. كما لوحظ أن أعلى معدل انسياق للرمال (

اق مبنطقة سبها خالل فصل الربيع و أقل معدل انسي ) DPخالل فصل اخلريف. بينما يتواجد أعلى معدل انسياق للرمال (
  للرمال خالل فصل الصيف.  

)  الىت متثل اموع الكلى لقـيم DP؛ و كمية الرمال املنساقه (Q)مت متثيل كميات الرمال املنساقة بالرياح  من مجيع االجتاهات (
)(Q) ؛ و حمصـلة كميـات الرمــال املنسـاقة بالريــاحRDPو اجتـاه احلركــه خـالل الفصـول األربعــه وسـنوبا وذلــك حبسـاب و رســم ( 

  وردة الرمال مبناطق سرت و هون و سبها.
، بينمـا أقـل معـدل حلركـة الرمـال S49E) مبنطقة سرت يكون خـالل فصـل الشـتاء باجتـاة DPتبني أن أعلى معدل حلركة الرمال (
و  S13W؛ كمــا تبــني أن اجتاهــات حركــة الرمــال ىف فصــلى الربيــع و اخلريــف هــى S31Wيكــون خــالل فصــل الصــيف باجتــاة 

S43W لرتتيب. كما تبـني أن أعلـى معـدل حلركـة الرمـال (على اDP مبنطقـة هـون يكـون خـالل فصـل الربيـع باجتـاة (S48E  ،
) مبنطقـة DP؛ بينمـا يكـون أعلـى معـدل حلركـة الرمـال (N67Eبينما أقل معدل حلركة الرمال يكون خـالل فصـل اخلريـف باجتـاة 

؛ كما تبني أن S70Wلرمال يكون خالل فصل الصيف باجتاة ، و ا أقل معدل حلركة اN63Wسبها خالل فصل الربيع باجتاة 
  على الرتتيب. N62Wو  N62Eاجتاهات حركة الرمال ىف فصلى الشتاء و اخلريف هى 

تبني أن منطقة سرت ذات طاقة انسياق للرمال عاليه خالل فصل الشتاء و فصـل الربيـع ؛ و ذات طاقـة انسـياق للرمـال منخفضـه 
ريف؛ مبحصلة طاقه متوسطه سـنويا ، بينمـا تظهـر منطقـة هـون طاقـة انسـياق للرمـال عاليـه خـالل خالل فصل الصيف و فصل اخل

فصل الربيع ، و طاقة انسياق للرمال متوسطه خالل فصل الشتاء و فصل الصيف و فصل اخلريف؛ مبحصلة طاقه متوسطه سنويا 
  عه ، مبحصلة طاقه عاليه سنويا.، لكن منطقة سبها تظهر طاقة انسياق للرمال عاليه خالل الفصول األرب

أمكن التعرف على التغري ىف اجتاهات الرياح املؤثرة، حيث لوحظ أن رمال منطقة الدراسه منساقة ىف معظمهـا بريـاح مـؤثرة متعـددة 
ات االجتاهـات؛ كمـا مت تقـدير حمصـلة اجتـاه حركــة الرمـال و معـدالت انسـياق الرمـال بالريــاح مبنـاطق سـرت و هـون و سـبها و مســار 

أماكن ذات  5خطوط السكه احلديد املعرضه لكميات رمال مساقه أعلى نسبيا و احملتمل تراكم الرمال ا ؛ حيث مت حتديد عدد 
  أماكن ذات جتمع رملى حمتمل متوسط. 7جتمع رملى حمتمل عاىل و عدد 
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 زليتن بين تصحر البر والبحر
  

  عبد السالم محمد الحشاني

  سالمية.قسم اجلغرافيا، كلية اآلداب، اجلامعة األمسرية اإل

  
  : المقدمة

كـم ،  تتميــز   150قـدميا كانـت منطقــة زليـنت املطلـة علــى البحـر املتوسـط بالشــمال الغـريب مـن ليبيــا شـرق العاصـمة طــرابلس حبـوايل 
ببيئة طبيعية تزخر بإمكانات وموارد اقتصادية جيدة ، وهي جزء من سهل مصراتة املمتد مـن رأس املسـن غربـاً حـىت أسـباخ تاورغـاء 

، مر ا املؤرخ اإلغريقي الشهري هريودوت ووصف تربة رها كينوب أو كمبس (وادي كعام حالياً) بأنه أخصب الرتب ، وإنه شرقاً 
ال خترج من مخيلة إال وتدخل يف غريها ، تعج أراضيها بأشجار الزيتون والكروم والنخيل ، ذات غالل وفرية كالقمح والشعري وزيت 

لغنية باحلشائش وأصناف النبت الطبيعي وفرت هلا ثروة حيوانية أمدا بأصناف اللحوم واأللبان والصوف الزيتون والتمور ،مراعيها ا
والــوبر وغريهــا ، وهــي إىل جانــب ذلــك  متيــزت جغرافيتهــا  بــاختالف مظاهرهــا اجليومورفولوجيــة والتضاريســية  ، ففــي الشــمال بيئــة 

، ووسطها السـهل  الزراعـي اخلصـيب  ، وجنوـا الـتالل اهلضـبية  )حملياً ب(الرملةالكثبان الرملية الشاطئية مع سيف البحر املعروفة 
  املعروفة ب ( السند والرب) ، فأكسبها  ذلك تنوع بيولوجي لألحياء الربية والبحرية .

سـاحلية مشـاًال ، حىت وقت قريب كانت الضباع و الذئاب والثعالب والفنك والشيهم  واألرانب تعيش بني الكثبان الرملية ال       
وكانت أسراب الغزالن ترعى على مسافة قريبة من الشريط الساحلي تقدر حبوايل العشرين كيلو مرتاً يف براري اهلضاب اجلنوبية يراها 
الفالحــون بــاكراً خــالل مواســم احلــرث واحلصــاد مــع غريهــا مــن احليوانــات املفرتســة ناهيــك عــن أنــواع الطيــور كاحلبــارى واحلجــل مــع 

املهــاجرة كالســمان ومــا يعــرف حمليــاً ب(املقــر). وعلــى رمــال الشــواطئ تبــيض الســالحف البحريــة الســيما مشــال ازدو ونعيمــة  الطيــور
والقزاحية ومغرغرين وكعام ، وكانت مراكب الصيد البحري تعود للمرسى بشىت أنـواع األمسـاك ذات اجلـودة العاليـة إىل جانـب صـيد 

  . )2014الثروة احليوانية والبحرية ،(وزارة الزراعة و التونة كبرية احلجم
مـن حيـث املـوارد املائيــة كـان ـر كينــوب املعـروف حاليـا بــوادي كعـام تتـدفق مياهــه  وتلقـي برواسـبها الفيضــية علـى جـانيب الــوادي   

لفـه الفيضـان حول عيون كعام ، وانتشـر الطمـي والغـرين مسـافات كبـرية حـىت مسيـت املنطقـة اـاورة مبغرغـرين لكثـرة الغـرين الـذي خ
،أقــام إمرباطــور اإلمرباطوريــة الرومانيــة آنــذاك ســبتموس ســيفروس العديــد مــن الســدود والقنــوات املائيــة الــيت تــروي مــزارع لبــدة الزالــت 
آثارها قائمة إىل اليوم ، كما كانـت امليـاه اجلوفيـة غزيـرة ووصـلت مناسـيبها قـرب الشـواطئ علـى بعـد سـنتيمرتات معـدودة مـن سـطح 

  حملياً ب(احلسي) يف روماية ومشال القزاحية  ومغرغرين . األرض عرفت
حاليــا تعــاين منطقــة زليــنت تــدهوراً بيئيــاً كبــرياً نتيجــة موجــات اجلفــاف والتصــحر الــيت عصــفت ــا بأســباب وعوامــل خمتلفــة بشــرية  

وتراجعـت معــدالت  اآلمـن ، وطبيعيـة ، فقـد نضـبت امليـاه اجلوفيــة وتـداخلت معظمهـا مـع ميــاه البحـر بسـبب االسـتنزاف احلــاد غـري
األمطــار الســنوية ،حيـــث أكــدت كـــل الدراســات اجلغرافيـــة والبيئيــة احلديثـــة أن خــط االجتـــاه العــام لألمطـــار يتجــه حنـــو األســفل مـــع 
تذبــذب  هطوهلــا ،وجفــت عيــون وادي كعــام ، وميــاه جمــرى الــوادي مشــال الطريــق الســاحلي ، وتــدىن اإلنتــاج الزراعــي واإلنتاجيــة إىل 
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د حىت أصبحنا نستورد كل اخلضار من تونس ومصر والصني وهولندا ، وارتفعت أسعار اللحوم واملنتجات الزراعية والفواكه أدىن ح
العديد من أصناف التنوع البيولوجي ، ومل يعد هلا وجود يف كافة أرجـاء املنطقـة إال النـزر القليـل منهـا يف أطرافهـا املنزويـة  واختفت، 

  جنوب زلينت .
كجزء مـن سـهل مصـراتة الـذي ميتـد علـى السـاحل مـن رأس املسـن   ه الورقة البحثية املتواضعة األوضاع البيئية ملنطقة زلينتتتناول هذ

غربــاً حــىت أســباخ تاورغـــاء شــرقاً، حبيــث أجنــزت جـــل الدراســات اجلغرافيــة والبيئيـــة الســابقة لكــل هــذه املنطقـــة ، األمــر الــذي جعـــل 
، وحتليـل  حبـرا ، وتعـرض بإجيـاز مظـاهر وأشـكال التصـحر فيهـا بـراً وة نسـبيا حمـدودة ونـادرة الدراسات اخلاصة بزلينت كمنطقة صغري 

العوامــل واملســببات لــذلك ، وأهــم الســبل واألســاليب الــيت تــدعم األرض للحــد مــن هــذه الظــاهرة وحتقيــق  الرجوعيــة وعــودة النمــاء 
  واالخضرار .

                                                                               

  املبحث األول (اإلطار النظري للبحث)- 
  مشكلة البحث :-

تكمن مشكلة البحث يف التحري عن ظاهرة التصحر يف منطقة زلينت ، وإبراز مظاهر التصحر ا براً وحبراً، حيـث كـان هـذا اجلـزء 
دة مـن حيـث  وفـرة امليـاه اجلوفيـة ، وغـزارة األمطـار ،وكثافـة من سهل مصـراتة بالشـمال الغـريب مـن ليبيـا يتميـز خبصـائص طبيعيـة جيـ

الـيت  الغطاء النبايت ، والتنوع البيولوجي يف الرب والبحر، والرتبة اخلصبة ، والقـدرة اإلنتاجيـة واحليويـة لـألرض ، ووفـرة املراعـي الطبيعيـة
لتونـة والسـردين وغريهـا مـن أنـواع األمسـاك ، إضـافة إىل أعالت ثروة حيوانية هائلة ، كما كانت تتميز بثروة مسكيـة جيـدة مـن إنتـاج ا

  تنوع احلياة البحرية على سواحلها .
  حاليا تعاين منطقة البحث مظاهر خمتلفة لظاهرة التصحر ألسباب وعوامل طبيعية وأخرى بشرية . 
  فرضيات البحث :-

  وذلك بالتساؤالت التالية : تذهب فرضيات البحث إىل تعليل عوامل وأسباب ظاهرة التصحر مبنطقة زلينت ،
هل  كانت العوامل الطبيعية كموجـات اجلفـاف املتواليـة ، والتغـري املنـاخي ،وريـاح القبلـي اجلافـة ، وتـدهور مقومـات الرتبـة أسـباباً  -

  لتصحر األراضي املنتجة مبنطقة زلينت ؟
اجلـائر ،واالسـتنزاف غـري اآلمـن للميـاه اجلوفيـة، وسـوء  هل كانت العوامل البشرية كالزيادة السكانية ، والزحف العمراين ، والرعـي -

  استخدام األرض ، وغياب الوعي البيئي أسباباً ملظاهر التصحر مبنطقة زلينت ؟  
  هل حتالف العوامل الطبيعية والبشرية وراء شيوع مظاهر التصحر مبنطقة البحث ؟ -
  
  أمهية البحث :-

هرة التصحر يف منطقة زلينت والتبعات واآلثار البيئية واجلغرافية واالقتصادية والصحية تتمثل أمهية البحث يف كونه يعاجل البحث ظا
  واالجتماعية النامجة عنها منها الفقر واجلهل وتدين مستوى املعيشة وانتشار اجلرمية والرذيلة والنزوح واحلروب واهلجرة .

  ازرة العامل يف ذلك .مواكبة الصحوة العاملية مبشكالت البيئة احمللية والعاملية ومؤ -
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  أهداف البحث :- 
  احلد من انتشار ظاهرة التصحر مبنطقة زلينت .-
 معرفة أفضل وأحدث األساليب والطرق املناسبة املكافحة للتصحر بعد البحث يف العوامل واألسباب   . -
  تسليط الضوء على أهم املشكالت البيئية مبنطقة زلينت وإجياد احللول املناسبة هلا .-
  شر الوعي البيئي ،واالهتمام برعاية البيئة ومحايتها ، ومواكبة الصحوة العاملية بشؤون البيئة .ن-

  املصطلحات واملفاهيم (الكلمات املفتاحية ) :- 
  التصحر : له العديد من التعريفات أمهها :- 
  : (UNCOD)بنيروبي  1977تعريف التصحر لمؤتمر ا�مم المتحدة المعني بالتصحر عام  -1
  خنفاض أو تدهور قدرة اإلنتاج البيولوجي لألرض يؤدي يف النهاية إىل خلق أوضاع صحراوية .ا

  -تعريف التصحر لبرنامج ا�مم المتحدة للبيئة: - 2
  التصحـر هــو تدهـــور األراضــــي املنتجة.  

  -( روسيــا ) : Rosanovتعريف التصحر لروزانوف  - 3
يف األرض اجلافة والغطاء النبايت يؤدي إىل اجلفاف وتضـاؤل اإلنتاجيـة احليويـة الـيت  التصحر هو عملية حتول غري عكسية  

(أي تــدين الكفــاءة البيولوجيــة  Biospherie Potentialقــد تنتهــي يف احلــاالت الشــديدة إىل متــام تلــف قــدرة اــال احليــوي 
  للرتبة ) وحتول األرض إىل صحراء .

  -: ( فرنسا ) H.Dregneتعريف درجــن  - 4
  عملية سلب اخلصب من األنظمة البيئية األرضية ، إنه عملية تدهور يف هذه األنظمة البيئية حتت تأثري اإلنسان .     

التصــحر هــو التــدهور البيئــي الشــامل الــذي يصــيب األنظمــة البيئيــة بتــأثري العوامــل  : ھ--ذا البح--ثالتعري--ف المعتم--د ف--ي  -6
  الطبيعية واألنشطة البشرية . 

) الرتابط بـني العوامـل الطبيعيـة والبشـرية املسـببة 1احنباس املطر عن منطقة ما فرتة طويلة أو لسنوات .ميثل شكل (: ف الجفا-7

  . )2013( األمم املتحدة ،للجفاف والتصحر
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  فاف والتصحر) الرتابط بني العوامل الطبيعية والبشرية املسببة للج1شكل (
  
الرباطات :حواجز ترابية وصخرية حلجز مياه السيول والوديان الصغرية الغرض منها ري أمجات الزيتون واللوز وحفظ الرتبة -6

  والغرين والطمي ومنع االجنراف .
باجلبلة تستعمل  املطمور :ومجعها مطامري وهي عبارة عن حفر أرضية كبرية حتت الطبقة الصخرية الثانية أو اليت تعرف حملياً -7

  حلفظ حبوب الغذاء من التلف والتسوس ملواجهة سنني القحط واجلفاف .
  االستنزاف غري اآلمن : استنزاف املياه اجلوفية بكميات أكثر من تعويض مياه األمطار السنوية . -8
  زلينت (فكرة جغرافية وتارخيية) :-

  أوال/نبده جغرافية وتارخيية خمتصرة :

كـم ، وهـي إىل الشـرق مـن مدينـة طـرابلس   50على الساحل الشمال الغريب لليبيا بشاطئ يقدر طولـه بـأكثر مـن  تقع منطقة زلينت
كــم ، حيــدها مشــاال البحــر املتوســط وجنوبــاً بــين وليــد وشــرقاً مصــراته وغربــاً كــل مــن   75كم،ومتتــد جنوبــاً بعمــق حــوايل   150حبــوايل 

ويقـدر عـدد سـكاا حسـب إحصـاء  )2000شـركة بولسـريفس البولنديـة،(2كـم2470اخلمس ومسالتة وترهونة مسـاحتها حـوايل 
-014،45-15، فلكياً تقع املنطقة فيما بني خطى طول  )2012(السجل املدين زلينت ، نسمة 231637م حوايل2012سنة

  . 032 -031،30 -45ودائريت عرض  014

 استخدام مصادر

 الطاقة
 التغيرات المناخية

 استنفاد طبقة

 األوزون

التصحر 

 والجفاف

الموارد 

 المائية

المتاحة

راضي استخدام األ

 والغابات

 فقد التنوع

 اإلحيائي

 الضغط السكانـي
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  طقة البحث) املوقع اجلغرايف ملن2شكل (                                   
كـم) شـرق مدينـة لبـدة الكـربى 25تذكر بعض الوثائق التارخيية ،إن املدينة بنيت على أنقـاض مدينـة (سسـرتنايت)اليت تبعـد حـوايل (

الذي حاول االبتعـاد عـن منـاطق ) 1984(وزارة التعليم ،،يعتقد بان اإلغريق هم الذين أسسوها على يد املغامر اإلغريقي دوريوس
ة ،بينما يعتقد آخـرون بـأن الفنيقيـني هـم أول مـن أقـام املدينـة ،وهـم الـذين أسسـوا املرسـى القـدمي هلـا الـذي يعـرف املدن اخلمس بربق

  باسم (تيتالينا) ،وهو ليس ببعيد عن املرسى احلايل . 
بـوك أعمـرية) غــرب  تنتشـر بـزلينت العديـد مــن اآلثـار أمههـا املدينــة القدميـة ،والفـيالت القائمـة علــى شـاطئ البحـر أشــهرها(فيال ودار 

املرســـى ، والقصـــور املنتشـــرة يف منـــاطق االســـتبس التابعـــة خلـــط الـــدفاع األول(احلصـــون)،مث خـــط الـــدفاع الثـــاين(املزارع احملصـــنة) زمـــن 
اإلمرباطورية الرومانية ،كذلك املقابر اجلماعية ،ونصب األضرحة الفنيقية والرومانية،والقنوات والسدود والصهاريج الـيت تشـهد علـى 

زارة املياه واألمطـار،والفرتات الرطبـة الطويلـة ،أشـهرها سـدود اإلمرباطـور الرومـاين ذي األصـول الليبيـة (سـبتموس سـيفريوس ) علـى غ
  امتداد وادي كعام .

تذكر معظم املصـادر التارخييـة أن قبيلـة صـغرية مـن القبائـل العربيـة الـيت اسـتوطنت الشـمال األفريقـي منـذ القـدم تـدعى قبيلـة يصـلينت 
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وهي جزء من قبيلة هـوارة كـان زعيمهـا يـدعى يصـلينت بـن مصـرا بـن زاكيـا بـن ورسـيك حيـث أطلـق امسـه علـى كافـة املنطقـة مث أخـذ 
االسم يتغري ويتحور تدرجيياً ، وقد وجـد يف بعـض الوثـائق القدميـة جـداً (بـزلينت). كمـا تشـري روايـات أخـرى أن البلـدة كانـت مظللـة 

ـا فصـارت تعـرف باسـم ظـل التـني مث اختصـرت إىل ظليتـني فتحـور إىل ظلليتـني وكانـت بأشجار كثيفة من التني ولكثر ا اشتهرت
تكتــب علــى هــذا النحــو علــى الكيلــومرتات القائمــة علــى جــانيب الطريــق املعبــد بــني وادي كعــام ونعيمــة حــىت بدايــة الســبعينات قبيــل 

  زلينت .تطوير الطريق الساحلي ، ومن مث حتور االسم إىل زليطن وأخرياً 
تشـري روايـة أخـرى بـأن امسهـا القـدمي (تـل احلسـان) أطلقـه عليهـا بعـض الرحالـة العـابرين ، كمـا تشـري روايـة أخـرى إىل أن امسهـا جـاء 

  نسبًة إىل أحد الفاحتني زمن عقبة بن نافع . لكن معظم املؤرخني يرجحون الرواية األوىل لالسم . 
ملية طينية جيدة ذات خمزون هائل للمياه اجلوفية العذبة أعال السكان لفرتة طويلة من تنعم منطقة زلينت بأراضي سهلية ذات تربه ر 

الزمن حبيـث كـان أحـد األسـس الـيت سـامهت إىل حـد كبـري يف اسـتمرار النشـاط الزراعـي والرعوي،ومنـو األنشـطة االقتصـادية األخـرى  
الل اهلضــبية جنوبــاً ، ومــن مث فاملوضــع لــه الكثــري مــن املظــاهر كالتجــارة والصــناعة،وهي األراضــي احملصــورة بــني الواجهــة البحريــة والــت

اجليمورفولوجية املختلفة من كثبان رملية وتالل صخرية ( الكالكارنيت ) ووديان وسهول وهضاب قليلة االرتفاع إضافة إىل الواجهة 
ل اجلبليـة أو الوديـان العميقـة أو ) وموضـع املنطقـة لـيس بـه عوائـق طبيعيـة تفصـل بـني مسـاحاته كالسالسـwater frontاملائيـة (

غريهــا ،يغلــب علــى مناخهــا االعتــدال وأحيانــا عــدم االســتقرار نتيجــة التجاذبــات الطقســية بــني البيئــة البحريــة مشــاًال ومــؤثرات البيئــة 
  الصحراوية القادمة من اجلنوب . 

ا ،جعلت من زلينت حاضرة للعلم وقد انعكست إمكانيات املوارد الطبيعية على املنطقة بنهضة عمرانية قدميا وحديث
والثقافة ،حيث درس ا معظم أعالم ليبيا وشيوخها اإلجالء من خالل املنارات العلمية والدينية و زواياها الصوفية وكتاتيب القرآن 

 دنية) ،وزاويةالسبعة)،ومنارة(الزاوية امل األمسر)،ومنارة(الفواتري والتكايا ،وأشهر تلك املنارات هي (زاوية الشيخ عبد السالم
(الفطيسي) ،وزاوية(الشيخ أمحد الباز)،وقد سامهت هذه املراكز الدينية والعلمية يف نشر الوعي وتعاليم اإلسالم وحفظ القرآن 

  الكرمي وعلوم اللغة والفقه والفلك واحلساب.
  وأمهها : مظاهر التصحر يف منطقة زلينت :ختتلف مظاهر التصحر يف منطقة البحث بأشكال وصور متباينة-

بالتعاون مع مركز البريوين لالستشعار عن بعد مبدينة طرابلس وهو من املراكز العلمية اليت تم بتتبع ظاهرة التصحر 
وآثارها ، ومن خالل االتصال والتنسيق مع قسم املعلومات اخلاص بالعلوم الفضائية والفلكية ، أمكــن استخدام الصور الفضائية 

 10،  014 35-- ألقمار الصناعية لقطاع مـن منطقة الدراسة يضم األراضي الواقعة ما بني خطي طول    اليت التقطت بواسطة ا
) لنفس 1996-1987مشاًال تقريبا ً، لفرتيت الثمانينات والتسعينات ( 32.30 -  32.8شرقاً تقريباً ، وبني خطي عرض  015

) ، 1املظاهر التضاريسية املبينة فيها كما هو مبني يف اجلداول ( املكان ، وبعد حتليل الصور واستنتاج املساحات اليت تشغلها
) . ومن املقارنة بني األرقام املساحية لكل من الصورتني ولنفس احليز من اإلقليم تبني ظهور الدالئل البيئية اليت تؤكد وجود 2(

  - وأمهها :مظاهر عديدة للتصحر باإلقليم رغم قصر املدة بني الصورتني (أقل من عشر سنوات) 

) كانــت Linksأوضحت مقارنة الصـور الفضـائية أن حجـم الكثبـان الرمليـة الشـاطئية  (  -زحف الكثبان الرملية : -1

. أي أن الزيـــــادة حــــــوايل  2)كـــــم229.008حوالــــــــي ( 1996. زاد اتســـــاعها عـــــام  2) كـــــم171.479حـــــوايل ( 1987عــــــام 
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 2) كـم668.364حـوايل ( 1987) فقــد كانـت عــام Sand ducsحركة (، أما الكثبان الرملية الداخليـة املت 2)كم57.529(
ــــة  2)كــــم13.644،أي أن زيادــــا حــــوايل (2) كــــم 682.006حــــوايل( 1996ليزيــــد حجمهــــا عــــام  ــــة الثابت أمــــا الكثبــــان الرملي

)Fixed sands dunes كانــــت حــــوايل   1996، وىف عــــام  2) كــــم 257.631حــــوايل (  1987) . فكانــــت عــــام
) زحـف الكثبـان الرمليـة واتسـاعها 3. يوضح اجلدول ( 2كم  17.548، أي أن مساحتها قد زادت حوايل  2) كم 275.179(

  . )2015(مركز البريوين لالستشعار عن بعد ،خالل الفرتتني كما أوضحتها املقارنة بني الصورتني
ئهــا النبــايت مــن حشــائش حبريــة وأحــراج إن طبيعــة تربتهــا املفككــة وفقرهــا للمــواد الالمحــة ( اجلرييــة + الطينيــة ) وزوال غطا  

وشــجريات بســبب الرعــي املفــرط وعمليــات القطــع والتحطيــب جعلهــا أكثــر اســتجابة لتــأثري الريــاح الدائمــة " الشــمالية الشــرقية " ، 
بية إىل نقل الرمال ودفع رماهلا جنوباً حنو األراضي املنتجة والعمران ، وتتمثل هذه الظاهرة يف مشال زلينت ، وجنوباً أدت الرياح اجلنو 

  القارية الصحراوية إىل بعض من أجزاء األطراف اجلنوبية الشرقية  .

  1987تصنيفات الصور الفضائية التي أخذت لقطاع من ا�قليم عام ) 1جـدول رقــم ( 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التصنيفــات
  

Class/ Region  
  الھكـتــار

Hectares  
  الكيلومترالمربع

Sq.km 
  الميل المربع

Sq.miles 

ان الرملية الكثب
  الثابتــــة

Fixed sand  

Dunes  
25763.080  257.631  99.472  

الكثبان الرملية 
  المتحركــة 

Sand dunces  66836.440   668.364  258.057  

الكثبان الرملية 
  الشاطئيـــة

Links   17147.880  171.479  66.208  

   Salinint 6181.560  61.816  23.867  ا�سبـــاخ
أراضى الزراعة 

  لمرويـــةا
Irrigated  

Agric 

17354.040  173.540  67.004  
  

الــزحـف 
  العمرانــى

Urban  688.240  6.882  2.657  

  الـغـطـاء 
  النباتـــى

Vegetation 

Gove 

53618.760  536.188  207.023  
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1996أخذت لقطاع من ا�قليم عام  التيتصنيفات الصور الفضائية ) 2جـدول رقــم (
  

  

  يفــاتالتصن
  

Class/ Region  الھكـتـــار  
Hectares 

  المربع متر الكيلو
Sq.km 

  الميل المربع
Sq.miles 

الكثبان الرملية 
  الثابتــــة

Fixed sand  

Dunes  

27517.880  257.179  106.2479  

الكثبان الرملية 
  المتحركــة 

Sand dunces  68200.640  682.006  263.324  

الكثبان الرملية 
  ـةالشاطئيــ

Links   22900.840  229.008  88.421  

  Salinint 6907.120  69.071  26.669  ا�سبـــاخ

أراضى الزراعة 
  المرويـــة

Irrigated  

Agric 

7427.840  74.278  28.679  

الــزحـف 
  العمراني

Urban  1230.560  12.306  4.751  

  الـغـطــاء 
  النباتي

Vegetation 
Gove 

48440.120  484.401  187.028  

  
  

  (*)في حيـز مــن ا�قليـم  1996-1987مساحة الكثبان الرملية بالكم لسنتي ) 3جــدول رقـــم (

  1996          1987     نوعـيـة الكثبـان   

الكثبان الرملية  الشاطئية 

)Links(  
171.479      229.008  

الكثبان الرملية الداخلية   

)Sands duse(  
668.364      682.006  

    الرملية الثابتة  الكثبان

)fixed Sand duse(  
257.631     275.179   

   1186.193     1097.474    المجـمـوع          

)
•

  ليبيا . -عن بعد، طرابلسل,ستشعار  البيرونيمن عمل الباحث: بناء علـى جداول المعلومات الخاصة بالصور الفضائية عــن مركز ) 
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  -:ستبس اال حشائش وشجرياتتناقص  -2

حــىت بدايــة ســبعينيات القــرن املاضــي كــان ســكان منطقــة البحــث يعتمــدون علــى رعــي حيــوانتهم مــن األغنــام واملــاعز علــى مراعــي 
االستبس الغنية السيما خـالل الفـرتات الرطبـة املمطـرة ،لكـن تـوايل سـنوات اجلفـاف ، ودوام الرعـي اجلـائر، واحلراثـة غـري الكنتوريـة ، 

  قصت مساحات االستبس الرعوية ، وحتولت معظمها إىل أراض بور متكشفة لكل عوامل التعرية والتدهور .واإلمهال والتسيب تنا
  -)ما يلي :1996) واحلديثة (1987لوحظ من مقارنة اجلداول املساحية للصورتني القدمية (

  ) هكتاراً .53618.760) حوايل (1987كان حجم الغطاء النبايت الذي شغل حيزاً يف الصورة الفضائية القدمية ( -1

  ) هكتــاراً .48440.120كان حجم الغطاء النبايت للصورة احلديثة حوايل ( -2

  ) هكتاراً 5178.640بلغ حجم التناقص للغطاء النبايت يف هذه الفرتة الوجيزة بني الصورتني القدمية واحلديثة حوايل ( -3

 % .9.65قدرت نسبة التناقص حبوايل  -4
قصاء املعلومات تبـني أن هنـاك أنواعـاً عديـدة مـن األعشـاب والشـجريات مهـددة بـاالنقراض ومن الدراسة امليدانية ، واست  

كحشـــائش احللفــاء والبلـــوز والقرعـــون واحلنظــل وشـــجريات القنـــدول والعوســج واإلكليـــل واللريقـــة   ومــا تبقـــى منهـــا يف تنــاقص مســـتمر
الظـروف املناخيـة السـائدة حبيـث متيـزت خبصـائص معينـة   والقليـل منهـا اسـتطاع التكيـف مـع وكذلك الكماء املعـروف حمليـاً بالرتفـاس

كالقــدرة علــى االســتفادة مـــن خبــار املــاء والنــدى وختـــزين املــاء يف تكوينهــا اخلضــري ، إضـــافة إىل تــدهور األشــجار املثمــرة كـــالزيتون 
  والنخيل من حيث منوها وتدين إنتاجيتها .

  : تدين اإلنتاجية واإلنتاج -3

  الية إىل االستنزاف احلاد وغري اآلمن للمياه اجلوفية ، األمر الذي جنم عنه تدهور بيئي متثل يف اآليت :أدت موجات اجلفاف املتو 
  ملوحة الرتبة وتدهور مقوماا .-أ

  تدين إنتاجية األراضي املنتجة باهلكتار الواحد قياساً باإلنتاجية القدمية .-ب
  حسب آخر التعدادات الزراعية . تدين اإلنتاج الزراعي من احلبوب واخلضر والفواكه -ج

  فقدان التنوع البيولوجي :-4
حىت وقت قريب كانت أسراب الغزالن ترتع على مقربة من منطقة اجلمعة وماجر وكعام وسوق الثالثاء بإقليم االستبس الذي يعـج 

اري ،حاليا مـع اسـتخدام األسـلحة بأنواع احليوانات من الذئاب والضباع والثعالب والشيهم و الفنك وابن آوى وطيور احلجل واحلب
النارية املنتشرة بأنواعها يف القنص والصيد العشـوائي مل يبـق مـن ذلـك إال النـزر القليـل يف أرجـاء منزويـة مـن جنـوب زليـنت لعـل آخـر 

  حادثة مميزة قتل ضبع كبري منذ حوايل أربع شهور جنوب اجلمعة .
كانـت السـالحف البحريـة تبـيض علـى الرمـال، وتزخـر بطيـور السـمان املهـاجرة وعلى الشواطئ عند مغرغرين والقزاحيـة وكعـام وازدر  

،وكان صيادي مرسى زلينت حىت سبعينيات القرن املاضي معروفون بصيد التونة الكبرية احلجم ،وكميات ضخمة من مسك السردين  
  م يوميا بشىت أنواع السمك  أقيم هلا مصنع تعليب ليقفل بعد سنوات من تصحر البحر .وكان سوق السمك باملرسى مزدح
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  عوامل طبيعية وهي كالتايل :-أ:  أسباب التصحر-

( بقــــي   موجـــات اجلفــــاف املتواليـــة مبنطقــــة البحـــث ومنهــــا جفــــاف أربعينيـــات وســــتينيات وســـبعينات وتســــعينيات القـــرن املنصــــرم-
  . م)1991،
يف بعـــض الدراســـات إىل تراجـــع معـــدالت  تذبـــذب وتراجـــع معـــدالت ســـقوط األمطـــار حيـــث أشـــار خـــط االجتـــاه العـــام لألمطـــار-

) خــــط االجتــــاه العــــام لألمطــــار مبنطقــــة زليــــنت حســــب الفــــرتة ( 3يوضــــح شــــكل (م) ،2000(احلشــــاين ،األمطــــار للعقــــود الالحقة
1960-1995.(  

يــــادة وهــــي بـــذلك تســــاهم بفاعليـــة يف جفــــاف الـــرتب ،وز  050ريـــاح القبلـــي اجلافــــة ذات احلـــرارة العاليــــة الـــيت تصــــل أحيانـــاً إىل  -
  االحتياجات املائية للنباتات اليت تعاين أصال من اجلفاف الفسيولوجي ،وغالبا ما تكون سبباً إلشعال احلرائق .

التغري املناخي واالحرتار العاملي حيث قلت األمطار وزادت احلاجة للمياه والتربيـد وجفـت معظـم العيـون ومنهـا عيـون وادي كعـام -
  بسبب اجلفاف واحلرارة . )2015(الدراسة امليدانية،وحبرية السد

  شح املياه سواء املياه اجلوفية أو األمطار .-
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كميات ا�مطار

  ) 1995-1960) خط االجتاه العام لألمطار مبنطقة زلينت حسب الفرتة ( 3شـكــل رقـــم ( 
  )2015د اجلوية ،(املركز الوطين لألرصامتوسط الفرتة الثانية  -ب ، متوسط الفرتة األوىل  -أ 
  
  عوامل بشرية ومنها : -ب
)حجـم البنـاء العشـوائي 4الزحف العمراين والتوسع الزراعـي علـى حسـاب األراضـي املنتجـة الزراعيـة والغابيـة والرعويـة يبـني شـكل (-

  .م)2013(احلشاين ،الذي طغى على املخططات العمرانية املعتمدة
قطاع اجلنويب ملنطقة البحث حيـث إقلـيم االسـتبس ،السـيما مـع احنبـاس املطـر والكلفـة الرعي اجلائر املستمر بإقليم االستبس يف ال-
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  العالية لألعالف اجلاهزة .
  الصيد البحري اجلائر باجلرافات القاعية اليت جترف معها كل أشكال احلياة احليوانية والنباتية ووقف دورة احلياة .-
وقـد ترتـب عـن ذلـك حسـيب  ة بعـد تزايـد أعـداد اآلبـار الـيت حتفـر دون رقيـب أواالستنزاف احلاد غـري اآلمـن للميـاه اجلوفيـة خاصـ-

  تبعات عجلت من وثرية التصحر وأمهها :

   :اجلوفيةهبوط منسوب املياه - أ

سنة كما يوضحه  25مرت خالل  10مع متابعة الرصد املستمر كان اهلبوط باخلزان السطحي واألوسط ألقل من 
  مرت لنفس الفرتة. 40ميق فقد وصل إىل حوايل ) ،أما اخلزان الع6)،(5شكلي(

  

  
  )إمجايل االستهالك املائي للمنطقة املمتدة من اخلمس غرباً وحىت تاورغاء شرقاً 4دول(ج

  

  مالحظات  /سنة)3كمية االستهالك   (مليون م  اخلزان اجلويف

  يعاين من تدهور اإلنتاجية والنوعية يف بعض املناطق  10  السطحي
  إنتاجية عيين تاورغاء وكعام 3مليون م 66 منها  115  األوسط

  مستغل مبنطقة تاورغاء وبئرين مبصراته  10  العميق
    135  اإلمجايل

  م)2012(اهليئة العامة للمياه ،
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  م)2013(احلشاين ، )املخططات املعتمدة لكل من زلينت واخلمس والبناء العشوائي حوهلا4شكل(

  

 

  
  م)2006(الھيئة العامة للمياه، بار املراقبة باخلزان السطحي ملنطقة زلينت)هبوط مناسيب املياه ببعض آ5شكل(
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  )هبوط مناسيب املياه ببعض آبار املراقبة باخلزان السطحي بوادي كعام6شكل(
  
  

  تدهور نوعية املياه :-ب
ــــة بزيــــادة نســــبة ــــاه البحــــر إىل تغــــري النوعي ــــاه بــــاخلزان العميــــق بســــبب تــــداخل مي ــــدهور نوعيــــة املي  5األمــــالح الذائبــــة إىل أدى ت

  جرام/لرت،وأكثر من ذلك باملناطق الساحلية.
  )خارطة مناطق االستنزاف وتداخل مياه البحر بسهل مصراتة وذلك منذ اية سبعينيات القرن املنصرم.7يبني شكل(

كثافـة سـكانية عاليـة نسـبيا ذات  م)2006(اهليئـة العامـة للميـاه ،ونظرا ألن املنطقة املمتدة من اخلمس غربـا حـىت تاورغـاء شـرقا  
تواجــه زيــادة هائلــة يف االســتهالك املــائي  فإاعلــى اخلزانــات اجلوفيــة آنفــة الــذكر، تتغــذى،وــا مســاحات زراعيــة كبرية،ومجيعهــا 

م إىل حــوايل 2012احلضـرية الســيما وان تعـداد السـكان يف هــذه املنطقـة وصــل سـنة  األغــراضخاصـة ألغـراض الزراعــة وكـذلك 
) يتضـح 5الـف نسـمة،ومن اجلـدول(231,637يـون وربـع نسـمة ويف زليـنت وحـدها وصـل عـدد سـكاا إىل حـوايل أكثر من مل

  الزراعية واحلضرية . األغراضالزيادة املتوقعة لالستهالك املائي اجلويف جلميع  إمجايل
العامــة للميــاه بســنة قــدرت م الــيت ســبقت دراســات اهليئــة 2005ســنة  حــىتاالســتهالك املــائي  إمجــايل أنوممــا ســبق نالحــظ     

% 40بزيادة تبلغ  /سنويا،3مليون م 185م إىل حوايل 2020يصل االستهالك بنهاية أن/سنويا،ويتوقع 3مليون م135حبوايل 
الطلب على املياه  أن)الذي يبني تطور الطلب على املياه(لرت/ للفرد يومياً) يف مدينة زلينت وحدها يتضح 6تقريبا .ومن اجلدول(

لرت/للفرد يوميـا يف ظـل 200م إىل حوايل أكثر من2012استهالك الفرد سنة  وقد وصل لرت كل عشر سنوات 25مبعدليتزايد 
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  تزايد العجز املائي وارتفاع املستوى املعيشي والصحي .
  

    
  

  .)م2006 –اهليئة العامة للمياه ( )مناطق االستنزاف وتداخل مياه البحر بسهل مصراتة7شكل (

  

  

  

  



 

الجامعة ا
سمرية ا�س�مية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 2015ديسمبر  15-17

  

417   |  

  م)2006/سنة) (اهليئة العامة للمياه ،3يادة املتوقعة لالستهالك املائي والعجز(مليون م)الز 5جدول(

امجايل االستهالك سنة   نوعية االستهالك
  م2010

الزيادة املتوقعة 
  م2020بنهاية

العجز املائي املتوقع 
  م)2020-2010للفرتة(

  17  25  8  االغراض الزراعية
  15  25  10  االغراض احلضرية

  32  50  18  اإلمجايل
  
  

  )م.2010اهليئة العامة للمياه،فرع اخلمس، ( )معدالت الطلب على املياه لرت/للفرد يوميا6جدول(
  2000  1990  1980  الطلب على املياه

  155  130  105  االستهالك املنزيل
  35  25  10  االستهالك التسويقي

  10  5  5  االستهالك الصناعي
  200  160  120  متوسط الطلب اليومي  لرت/للفرد

  

  :تدعيم األرض ومكافحة التصحر -

قدمياً تصدى سكان زلينت لظاهريت اجلفاف والتصحر بطرق وأسـاليب عفويـة وبدائيـة يف مسـتوى منطهـم املعيشـي والفكـري البسـيط 
  ومن تلك الوسائل :

تـــون ، وتغذيـــة اخلزانـــات لـــري أمجـــات الزي الســـيول والوديـــان الصـــغرية الرباطـــات : مهمتهـــا حفـــظ الرتبـــة مـــن االجنراف،وحجـــز ميـــاه-
  .)2013(مركز البحوث الزراعية طرابلس ،اجلوفية

إقامة والفساكي والصهاريج والسواقي حلصاد مياه األمطار والسيول ملواجهة فرتات اجلفاف وهي منتشرة يف أحناء زلينت خصوصاً  -
  يف إقليم االستبس والرب .

  . ملواجهة السنني العجاف مطامري أرضية لتخزين احلبوب كالقمح والشعري إقامة-
"  الري عن طريق سحب مياه البئر بالدالء اليت جترها احليوانات كاجلمل والبقر واحلمري وهي الطريقة اليت تعرف حملياً ب "اجلبادة -

  وهذه الطريقة اقتصدت املياه اجلوفية وحفظتها من االستنزاف احلاد الذي تتعرض له حالياً .
  الطبيعي من خملفات احليوانات والطيور واحلشائش واألعشاب  .تدعيم الرتبة بالسماد  -

  جهود مضنية وأموال ضائعة وزمن غابر وفشل بامتياز......ملاذا ؟-
م فـأجنزت عـدة مشـاريع 1973تنبهت الدولة إىل خطر التصحر منذ بداية الصحوة العاملية باملشكلة عقب مـؤمتر نـريويب كينيـا عـام 

لكــن عوامــل بشــرية عــدة حولتهــا إىل أطــالل  اال كثــرية وزمنــا طــويًال جنحــت يف بــدايتها جناحــا عظيمــاً اســتنفذت جهــودا كبــرية وأمــو 
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  وخراب ،تتناول يف هذا البحث املتواضع عينة من هذه املشاريع توجز فكرة النجاح والفشل يف مكافحة التصحر بزلينت :
  :) 1978مشروع جنوب زلينت ملكافحة التصحر(-1

مراعـي ، اهلـدف منـه عـودة الغطـاء  –غابـات -ر ،نوعيـة املشـروع  : إنتـاجي بعلـي للحبـوب واألعـالف هكتا170000  مساحته
  النبايت من احلشائش والشجريات واحلد من تصحر املنطقة وحتقيق الرجوعية والنماء إضافة للزراعة البعلية .

شتلة اتربلكس هيلموس ، و  7269134شتلة سنط احلقيقي ، و 150000شتلة اتربلكس نيووالريا ،و  4300000مت غرس 
شــــتلة مصــــدات ريــــاح مــــن الســــرو والصــــنوبر ،  1918056شــــتلة كانســــيس ، و  290774شــــتلة نيموالريــــا ، و  8927904

أشـجار لوزيــة ،وإىل جانــب 3670، وغــرس 6838شـتلة مصــدات ريـاح أنــواع أخـرى ، وغــرس أشـجار زيتــون بعـدد  540410و
والشعري واألعـالف مـن الربسـيم وإقامـة حظـائر لألغنـام واملـاعز والبقـر وقـد جنـح املشـروع يف ذلك مت حراثة أالف اهلكتارات بالقمح 

بدايتـه جناحـا  كبــريا ، لكـن اخلطـأ الــذي وقعـت فيـه الدولــة أـا مل تشـرك مــواطين املوقـع وإدمـاجهم يف أعمــال املشـروع ،األمـر الــذي 
بقطـع سـياجه وسـرقة معداتـه وحيواناتـه وانتهـى األمـر بقتـل مـدير  جعلهم ينظرون إىل إليه كجسم غريب علـيهم فتصـدوا لـه وحـاربوه

املشــروع رميــا بالرصــاص ،وهكــذا كانــت العوامــل البشــرية ســبباً مباشــرا لفشــل املشــروع الــذي حتــول فيمــا بعــد إىل معســكر للــذبابات 
  .) م1987،مانة اللجنة الشعبية لالستصالح الزراعي وتعمري األراضي أوأخرياً حتول إىل خراب وأطالل(

والسؤال الذي يفرض نفسه يف هذا السياق هو ما مصري مشروع كعام القدمي واجلديد ومشروع الكروم والتني ومشروع وادي ميمون 
دراق ومشروع ميمون نفذ زرزر ومشروع تويب للمراعي ومشروع التوسع لتحسني املراعي ومشروع نعيمة وغريها من املشاريع ؟ أين 

  الهتمام مبكافحة اجلفاف والتصحر والعناية بالشجرة ؟ هل وصلنا إىل نقطة أال عودة ؟ أظن ذلك .الدولة من املتابعة وا

  : نتائج هامة-

  بسبب التصحر فقدنا الشجر واملاء واخلضرة والرخاء ، وكسبنا العواصف والغبار واملياه املاحلة . -
قالـــــت الكاتبـــــة األمريكيـــــة راشـــــيل يف كتاـــــا الربيـــــع  بســـــبب التصـــــحر فقـــــدنا التنـــــوع البيولـــــوجي حـــــىت صـــــار ربيعنـــــا صـــــامتاً كمـــــا-

م،ويكبيـــديا) خاليـــا مـــن صـــوت 2010، مقتبســـات مـــن كتـــاب الربيـــع الصـــامت للكاتبـــة راشـــيل كارســـن الصـــامت(مفتاح عجـــاج ،
  البالبل والعصافري .

  بسبب التصحر ارتفعت أمثان السلع واخلضر واللحوم واحلبوب .-

  :ة زلينت اآلثار العامة للتصحر مبنطق موجز-

  شح املياه ،وتداخل مياه البحر مع ما تبقى من رصيد املياه اجلوفية نتيجة االستنزاف احلاد غري اآلمن . -1
  اختفاء الغطاء النبايت من إقليم االستبس وزوال املراعي الطبيعية واالعتماد التام يف تربية احليوانات على األعالف اجلاهزة .-2
  التذرية الرياحية صيفاً وشتاءاً بعد تكشف األراضي وزوال الغطاء النبايت .دوام العواصف الغبارية و -3
  متكن ظاهرة االجنراف يف أحناء منطقة البحث خصوصاً يف املناطق اليت متارس فيها احلراثة غري الكنتورية .-4
لقحط واجلفاف فقد وصل كيلو غالء أسعار احلبوب واخلضر والفواكه واللحوم إىل مستوى مل يسبق له مثيل حىت يف سنوات ا-5

املشاهدة الشخصية والزيارات دينار( 16دينار والشعري حبوايل 60دينار و(مرطة ) الفول إىل  20حلم اخلروف إىل أكثر من 
 .  )م2015-امليدانية
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  كلمة أخرية : -
ي وحــىت البســتنة البســيطة يف حــدائق أمــام مغريــات جتــارة الــربح الســريع، والوظــائف املرحيــة ،عــزف اجلميــع عــن ممارســة الزراعــة والرعــ

البيـوت ، وأمهلـت الشـجرة الـيت كـان هلـا عيـداً سـنوياً حنتفـل بـه إال مـا رحـم ريب مـن النـاس الـذين تأصـلت فـيهم البـداوة وحـب الــزرع 
  .ديننا احلنيف حيفزنا لالهتمام بالزرع والشجر يف كثري من األحاديث النبوية واآليات القرآنية.

جنحـت أول جتربـة ليبيـة للحـد مـن التصـحر وذلـك باسـتخدام  1961دق الوطنية واإلخالص هلا ، ففـي عـام األمل موجود عند ص
مشتقات نفطية يف تثبيت الكثبان الرملية مسيت دوليا بالطريقة الليبية استخدمت على نطاق واسع يف إيران والسـعودية وغريهـا مـن 

مسؤولية مجاعية باجلميع ومن اجلميع ال تتوقف على املسئولني أو املثقفني الدول . إن مسؤولية مكافحة التصحر واحلد من انتشاره 
  فقط .

  
  قائمة املصادر واملراجع :

م،أرشيف الثروة 2014مرسى زلينت للصيد البحري،تقرير اإلنتاج السمكي لعام م ،2014وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية
  م. 2015احليوانية ،
(مكافحة التصحر واجلفاف يف مشال أفريقيا)،االجتماع م ،2013ة االقتصادية ألفريقيا ،مكتب مشال أفريقيا،األمم املتحدة ،اللجن

  .املغرب -الثامن عشر للجنة اخلرباء باحلكومة الدولية،طنجة
  طرابلس. –بولندا –فاديكو وارسو–مكتب املشاريع البلدية–شركة بولسريفس–م2000–املخطط الشامل ملنطقة زلينت

  .السجل املدين بزلينت  –م2012،ة زلينت لديب
ماتيو  -،الطبعة الثانية،الدار العربية للكتاب)احلضارات الليبية واحلضارات الشرقية يف العصور القدمية (-م 1984، وزارة التعليم

  . بينتو،مدريد-كرومو

  ليبيا . –أرشيف الصور الفضائية ، طرابلس  م،2015مركز البريوين لالستشعار عن بعد ،
،الطبعة األوىل ،املركز العريب ألحباث الصحراء وتنمية  :األسباب والعالج أفريقياالتصحر يف مشال م ،1991،عبد النيب ،بقي 

 . اتمعات الصحراوية ، مرزق
، ،كلية اآلداب – ) الرجوعية يف املنطقة الساحلية مصراتة اخلمس التصحر : التدعيم وم ،(2000،السالم حممد  احلشاين ،عبد

  .ليبيا-زلينتجامعة ناصر ،
  .زلينت.م . الزيارات واملشاهدة الشخصية 2015الدراسة امليدانية 

الوطين لألرصاد اجلويـة وحمطـيت مصـراتة واخلمـس (إحصـائيات  إحصائيات األمطار من مراكز املناخ ومصلحة األرصاد اجلوية واملركز
  األمطار). 

معهد البحوث - قسم اجلغرافيا–) لسهول الساحلية بالشمال الغريب من ليبيا تصحر ا( م ،2013،السالم حممد  احلشاين ،عبد
  القاهرة .-والدراسات العربية
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  .     ،تقرير عن مياه الشرب مبنطقة زلينت، م.2012اهليئة العامة للمياه،فرع اخلمس

  .طرابلس.الوضع املائيتقرير م،2006اهليئة العامة للمياه،
  .مصراتة ،م.تقرير عن مياه الشرب 2010مس،اهليئة العامة للمياه،فرع اخل

  .طرابلس، م .أرشيف  مركز البحوث الزراعية 2013،وزارة الزراعة
 1/1/1987تقرير سنوي عن األعمال املنجزة للفرتة من ،م 1987أمانة اللجنة الشعبية لالستصالح الزراعي وتعمري األراضي ، 

  .شروع جنوب زلينت مب م31/12/1987إىل 
   .م . املشاهدة الشخصية والزيارات امليدانية لألسواق وحمالت بيع اخلضر واللحوم 2015يدانية الدراسة امل

العدد  الرابع -جملة البيئة واملناخ -)مقتبسات من كتاب الربيع الصامت للكاتبة راشيل كارسن(م ،2010،مفتاح،أبو عجاج 
 31،32ص والثالثني.

 

  



 
 احملور الرابع

التقنيبت البيئية
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بمدينة  المنظفات لصناعة النير مصنع مداخن من الصادرة الغازية نبعاثاتالا إزالة
 /ليبياهمصرات

 3، ىشام جهاد إبراىيم2، محمد عبدالسالم المشرقي1فتحي علي عامر
 قسم اؽبندسة الصحية، كلية التقنية الطبية، مصراتو، ليبيا 1

 يميائية والنفطية، كلية اؽبندسة، جامعة اؼبرقب، اػبمس، ليبياقسم اؽبندسة الك 2 
 قسم علوم البيئة، كلية اؼبوارد البحرية، اعبامعة األظبرية اإلسالمية، زلينت، ليبيا 3

 الملخص:

اثات الغازية ودبا أن اغلب االنبعاألحفوري،  الوقود ن عمليات احًتاقعك توجو عاؼبي كبو تقليل االنبعاثات الغازية الناصبة لىنا
ىذه من  /التقليلإزالةلذلك فإن الدراسات العلمية ركزت على عملية ، وقود دبجال الصناعةىي من مصادر احًتاق ال اؼبلوثة للبيئة

ة وتوفَتًا لبيئة نظيفة يوذلك استجابة للمتطلبات البيئالناصبة عن عمليات اإلحًتاق بالصناعة قبل طرحها للهواء اعبوي اؼبلوثات 
 تراكيزربديد معرفة نوع و ابون ومواد التنظيف دبصراتو هبدف جريت ىذه الدراسة بشركة النَت للصأ  بناءًا على ذلك  وامنة. وصحية

تقييم ىذه باإلضافة إىل . إنتاج الصابون واليت يتم طرحها عرب اؼبداخن الصناعية باؼبصنعاإلنبعاثات الغازية الناصبة عن عملية 
إنبعاثات غازية قلية اؼبتحصل عليها أتضح و جود ومن خالل النتائج اغب. ؼبعايَت البيئية العاؼبيةتها باخالل مقارناإلنبعاثات من 

جــد أهنا تراكيز صغـَتة جـداً وال دبقارنة ىذه اإلنبعاثات باؼبعـاير العــاؼبية و  بًتاكيز متفاوتة تنبعث من مداخن مصنع النَت للصابون، و 
% من الطاقة 35-30العاؼبية، وىذا يشَت وبقوة إىل أن اؼبصنع حاليًا وبعملو هبذه الطاقة اإلنتاجية )تتجاوز تراكيز القيم اغبدية 

ينتج عن ىذا سوف طن/ساعة( ف 3)سعة اإلنتاجية الكاملة الكلية( ال يعترب ملوثاً للبيئة احمليطة بو. ولكن يف حالة تشغيل اؼبصنع ب
إقًتاح ًب  اغبقلية ىذه النتائجبناءًا على  أعلى من القيم اغبدية العاؼبية.حدود إىل تراكيزىا الوضع التشغيلي ملوثات غازية تصل 

الناذبة من مداخن مصنع النَت للصابون  وحدة إزالة لإلنبعاثات الغازيةك  (Fixed Bed System)استخدام نظام اؼبهد الثابت 
دراسة العوامل اؼبؤثرة حيث ًب ن الفحم النباٌب اؼبنشط. ، بإستخدام حشوات مسعتو اإلنتاجية الكاملةعلى إفًتاض عمل اؼبصنع ب

 الثابت اؼبهد نظاملالكفاءة العالية  اؼبعملية الدراسة تائجأظهرت ن. كفائتهاالتحقق من  و يف كفاءة عملية اإلزالة، لتحديد آلية اإلزالة 
روف التشغيل كدرجة اغبرارة والًتاكيز اإلبتدائية عتمد ىذه الكفاءة على العديد من ظ، وتصنعاؼب مداخن من اؼبنبعثة الغازات إلزالة

 اؼبصنع تشغيل حالة يف اؼبصنع مداخنإنبعاثات  علىليتم تركيبها وإستخدامها ىذه الوحدة بتطوير لذا يوصى  للغازات اؼبلوثة.
 (.ساعة/طن3) سعتو اإلنتاجية الكاملةب

 . المقدمة1
اليت سبثل هتديدًا كبَتاً على  يف ىذا العصر وذلك غبجم ونوعية تأثَتىا علي احمليط أىم وابرز اؼبشاكل البيئيةتلوث اؽبواء ي عترب من 

حياة اإلنسان واألنظمة البيئية اؼبوجودة على كوكب األرض، وذلك ألن ملوثات اؽبواء تؤثر بشكل مباشر على صحة اإلنسان 
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إلضافة إىل أن ىذه اؼبلوثات التعًتف باغبدود اعبغرافية وبشكل غَت مباشر على ؿبتويات الًتبة واؼباء ومكونات البيئة األخرى، با
ؼبنطقة اؼبصدر )مصدر التلوث( وذلك بسبب إنتشارىا السريع يف اؽبواء اعبوي. كما أن تلوث اؽبواء ي عترب من أحد اؼبسببات 

سجلة يف الواليات اؼبتحدة فإن مايقرب من 
 
ن حاالت الوفيات ىناك ت عزى % م4األساسية لوفيات األفراد، فوفقاً لإلحصائيات اؼب

. حيث تنبعث ملوثات اؽبواء الغازية واعب سيمية من عدة مصادر طبيعية وصناعية، وتعترب (USEPA, 2008)إىل تلوث اؽبواء 
 اإلنبعاثات الصناعية الصادرة من مواقع ثابتة )اؼبصانع( أو متحركة )وسائل النقل( ىي اؼبسبب الرئيسي لتلوث اؽبواء يف التجمعات

 سائل او الفحم مثل صلبا كان سواء التقليدي الوقود ان نعترب ان باإلمكان أخري بصورة .(2003)الفاعوري واؽبروط،  السكانية
 التلوث حجم يف االختالف من بالرغم اعبوي الغالف لتلوث األكرب اؼبصدر ىو الطبيعي الغاز مثل غاز او البًتولية اؼبنتجات مثل
العلمية حول العامل إىل أن االنبعاثات الناصبة  دراساتتشَت ال. حيث ضررا اقلها الطبيعي الغاز عتربي حيث الوقود من نوع لكل

عن عملية احًتاق الوقود بنوعيو الثقيل واػبفيف والغاز الطبيعي تتسبب يف تأثَتات سلبية على الصحة العامة وتؤدي إىل تدين 
 اؼبنبعثة للغازات الكيميائي ض اعبهاز التنفسي والسرطان واغبساسية إىل الًتكيبت عزى عدة أمراض مثل أمراو مستوى البيئة احمليطة. 

  .(2011)اؼبشرقي وأخرون،  الصناعية اؼبداخن من
النقل ذات االحًتاق الداخلي وؿبطات توليد الكهرباء واؼبؤسسات الصناعية وغَتىا من ابرز  لوسائوذبدر اإلشارة ىنا إىل أن 
مليون طن من غاز ثاين أكسيد  250ففي كل عام يدخل ايل الغالف اعبوي أكثر من  .وي األساسيةمصادر ملوثات الغالف اعب

مليون طن من اؼبواد  250طن من أكسيد النيًتوجُت و 50مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربيت و 150الكربون وأكثر من 
والصناعات الصناعات النفطية والبًتوكيميائية ف اعبوي الغالمصادر تلويث عد اؼبصانع من ابرز اؼبتطايرة وت  اؽبيدروكربونية 

نبعثة من اؼبداخن حسب نوع العمليات كما زب(. 2011)السروي، الكيميائية وصناعات اؼبواد الغذائية
 
تلف تراكيز الغازات اؼب

اؽبيدروجُت ( وكربيتيد SO3, SO2,SOعلى أكاسيد الكربيت )بشكل عام الصناعية ونوع الوقود الـم ستخدم، وتشتمل 
(H2S( وأكاسيد النيًتوجُت )NO, NO2, N2O( وأكاسيد الكربون )CO, CO2 واؼبركبات العضوية اؼبتطايرة )
(VOC's) (Ibrahim et al., 2012). 

ىي من مصادر احًتاق النفط او مشتقاتو، لذا فإن ىناك توجو  يف اؼبدن الليبية ودبا أن اغلب االنبعاثات الغازية اؼبلوثة للبيئة
وذلك استجابة للمتطلبات البيئة وتوفَتاً الناصبة عن عمليات اإلحًتاق قبل طرحها للهواء اعبوي صناعي كبو إزالة ىذه اؼبلوثات 

صانع إنتاج الصابون دبدينة مصراتو والذي يعد من أكرب ممصنع النَت إلنتاج الصابون لبيئة نظيفة وصحية وامنة. نظرًا لوجود 
 انبعاث نتاج الصابون بأنواعو ومواد التنظيف والذي يصاحبها أثناء عملية اإلنتاجوالذي يعمل على إنية وأحدثها من النواحي التق

الدراسة استهدفت الدراسة القيام بدراسة حقلية لتحديد نوع وتراكيز  . لذا فإنصنعملوثة وفقًا للطبيعة الصناعية للم اتغاز 
بون، ومقارنتها باؼبعايَت الدولية باػبصوص. إضافة إىل إجراء اختبارات معملية  اإلنبعاثات الغازية الناصبة عن مداخن صناعة الصا

لتحديد مدى كفاءة الفحم النباٌب اؼبنشط والذي ًب استخدامو بالعديد من الدراسات العلمية إلزالة اؼبلوثات الغازية بظروف ـبتلفة 
(Yi et al., 2014; Hauchhum & Mahant, 2014 ًب إجراء االختبار ) ات اؼبعملية باستخدام نظام اؼبهد الثابت

 إلزالة ىذه اؼبلوثات الغازية.
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 . المواد والطرق2

 مصنع النير للصابون ومود التنظيف 1.2
 يف منها اؼبستغلة اؼبساحة وتبلغ ىكتار(  7.4) إصبالية مساحة وعلى بالرويسات الصناعية باؼبنطقة مصراتو مدينة يف صنعاؼب قعي

 .مصراتو دبدينة دبرافقها الشركة موقع ي بُت( 1) الشكل. كم 5 حبوايل اؼبدينة وسط عن وتبعد. ىكتار 4 يلحوا اغبايل الوقت

 
 (Google map, 2015) النير لصناعة الصابون ومواد التنظيف بمصراتو مصنع(: 1الشكل )

ل يف وحدتُت أساسيتُت من وحدات ناصبة عن حرق وقود الديز الصادرة عن مداخن اؼبصنع ىي مصادر اإلنبعاثات الغازية إن 
 :(ODS, 2015) ونبا اؼبصنع

  2000توفَت البخار الالزم عبميع الوحدات واػبطوط اإلنتاجية وبطاقة إنتاجية تبلغ الغالية واليت تعمل على  (1
، سم30م وقطرىا  7( وارتفاع مدخنتها يصل إىل 15kg/cm2كيلوجرام/ساعة. وأقصى ضغط تصل إليو الغالية )

 .كجم/ساعة من وقود الديزل هبا  130ق مايعادلويتم حر 
 إنتاجية وبطاقة ساخن ىواء مولد طريق عن التجفيف لربج الالزم الساخن اؽبواء توفَت على عملتواليت  )اغبارقات( فرن (2

 حرق ويتم ،سم100 يصل وقطرىا م10 إىل بو اػباصة اؼبدخنة ارتفاع ويصل ساعة/كيلوكالوري 610×2 تبلغ
 .الديزل وقود من ساعة/مكج 230 مايعادل

 . باؼبصنع الوقود حرق عملية عن الناجم الغازي اإلنبعاث مصدر سبثالن اؼبدخنتان ىاتُت فإن لذا
 (Field Workالحقلي ) الجانب 2.2

 ليةعم نع الصادرة اإلنبعاثات وكمية نوعية لتحديد مدخنيت اؼبصنع من الغازية باإلنبعاثات لوثاتاؼب تراكيز قياس فيها ًب حيث
-Testo هازج بإستخدام(، Sample Point) فبكنة نقطة أعلى ويف مدخنة كل يف القياسات إجراءحيث ًب  .اإلحًتاق

350XL   شركة بواسطة نعم ص Testo AG نفس عن أخرى قياس عملية يف والشروع القياساتقراءات  تدوين يتم .األؼبانية 
 عند القياس إجراءات تنتهي حىت القياسات اخذ يستمر وىكذا للمدخنة، العرضي اؼبقطع إمتداد على أخر عدب   وعلى اؼبدخنة

 اإلشارة ذبدر كما. القياس إجراء أثناء التشغيلية السعة مع تتوافق واقعية قياسات ىي القياسات أن من التأكد وبعدتلك النقطة 
 .ونوعيتو اإلنبعاث معدل من لتأكدل ـبتلفة زمنية فًتات على اؼبصنع تشغيل فًتات أثناء القياسات إجراء ًب أنو إىل
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 (Experimental Work) المعملي الجانب 3.2

اؼبنظومة  بناءب اؼبعملي اعبانبب البدء ًب باؼبصنع، اإلحًتاق عمليات مداخن من اؼبنبعثة الغازات وكمية نوع على التعرف بعد
 وتتكون ،اإلزالة عملية على تؤثر اليت اؼبتغَتات من العديد دراسة هبدف عمليةاؼب ختباراتاإل جراءإل( الثابت اؼبهد منظومة) اؼبعملية

 :يلي فبا

 (Fixed Bed System( )الثابت المهد منظومة) اإلزالة . منظومة1.3.2

 اؼبقاوم اغبديد من مصنعة أهنا حيث( 2) بالشكل واؼببينة اإلزالة إختبارات إجراء يف تستخدم واليت الثابت اؼبهد منظومة بناء ًب
 :يلي فبا اؼبنظومة ىذه تكونوت للصدأ

 ( ويتكون من ثالث مقاطع وىي:Fixed bed Adsorber)مفاعل( اؼبهد الثابت ) إنبوبة (1
وربوي حشوات معدنية كروية الشكل ، سم 8سم وطول  6.5 بقطر (،Calming Zoneاؼبنطقة اإلبتدائية ) -

 .مقطع اؼبنطقة الفعالة وتوزيعو على كل مساحة وضعت هبدف تشتيت اػبليط الغازي الداخل للمفاعل
سم، ربتوي على صفيحة مثقبة يف بدايتها  39سم وطول  8.44بقطر (،Active Zoneاؼبنطقة الفعالة ) -

وبيط باؼبنطقة الفعالة إسطوانة أخرى كما وهنايتها تعمل على تثبيت اغبشوات اليت يتم إختبارىا بداخل اإلسطوانة.  
 ربوي زيت التسخُت.

 معدنية كروية توي على حشواتربسم( و  8سم( و طول ) 6.5(، )بقطرEnding Zone) اؼبنطقة النهائية -
 وتعمل على تشتيت اػبليط الغازي وسبنع حدوث اعبريان اػبلفي الناجم عن خروج الغازات من اؼبهد.

يط باؼبنطقة الفعالة حىت يقلل الفقد اغبراري للمحيط ولكي ي ساعد يف اغبفInsulatorالعازل اغبراري ) (2 اظ على (، وب 
 درجة حرارة ثابتة على طول اؼبهد.
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 اإلزالة عملية يف ستخدمةالـمـ   الثابت اؼبهد  منظومة(: 2) الشكل

 

(، وتتكون من مضخة لضخ الزيت اغبراري من خزان وبوي سخان متصل Heating Cycleدائرة التسخُت ) (3
 راري.درجة حرارة الزيت اغبة ربكم للسيطرة على بوحد

سم يتم فيها خلط الغازات  2.45سم وقطر 15 ( وىي إسطوانة بطولMixing Chamberإنبوبة اػبلط ) (4
 تجانس.للحصول على خليط غازي م

اػبليط الغازي الداخل، وأيضاً تستخدم كمنظم للتدفق  (، يتم منها قياس تركيزSample Pointنقطة قياس الًتكيز ) (5
 (.Relief pointالغازي الداخل للمهد )

 (،  تعمل على فتح وغلق ؾبرى تدفق الغازات اؼبختلفة.Valvesصمامات) (6
(، يوجد عدد إثنان مثبتان يف منتصف وهناية اؼبهد على طول اؼبفاعل، ومقياس Pressure Gaugeمقياس الضغط ) (7

 أخر مثبت مع مقياس معدل اعبريان لقياس ضغط الدخول.
 قياس معدل التدفق اػبليط الغازي الداخل للمفاعل.(، ويستخدم لFlowmeterمقياس ؼبعدل اعبريان ) (8
 ( يتم منها قياس تركيز الغازات اػبارجة من اؼبهد بعد عملية اإلزالة.Sample Pointنقطة قياس الغازات اػبارجة ) (9
ًب توريدىا ومعايرهتا عن طريق معمل إنتاج الغاز بشركة  (، وىي إسطواناتGas Cylindersأسطوانات غازات ) (10

 والصلب الغازات ىي:اغبديد 
 % حجماً.99.99( بنقاوة CO2غاز ثاين أكسيد الكربون ) -
 % حجماً.99.99(بنقاوة N2غاز النيًتوجُت ) -

 انًهذ انثابج

 NOإسطىاَت غاس 

 CO2إسطىاَت غاس 

 O2إسطىاَت غاس 

 N2إسطىاَت غاس 

 خشاٌ انشيج انساخٍ

بت انخهطإَبى  

َقطت خزوج 

 انغاساث

 صًاياث

َقطت دخىل 

 انغاساث
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 % حجماً.99.99 بنقاوة( O2غاز األكسجُت ) -
 % حجماً.99.9( بنقاوة NOغاز أول أكسيد النيًتوجُت ) -

 طريق عن تركيزىا تغَت ويتم اغبقلي، اعبانب من ليهاع اؼبتحصل الًتاكيز على بناءاً  بعضها مع الغازات ىذه خلط يتم
 .اغباجة حسب الصمامات

 (Adsorbent) إزالة كمواد المـُستخدمة . الحشوات2.3.2

أ ستخدم الفحم النباٌب )من أشجار الزيتون( كمادة إمتزاز وذلك لوفرهتا باؼبنطقة وكذلك لرخص شبنها، حيث ًب ذبهيزىا باؼبراحل 
 ,.Zeinali et al., 2010; Ibrahim et al., 2009; Kubonova et alزالة )يف عملية اإل اهالتالية إلستخدام

2011): 

 تكسَتىا وطحنها إىل أحجام صغَتة.يتم  -
 ( كقطر وسطي.mm 5عملية الغربلة إىل أحجام معينة وًب إستخدام اغببيبات بالقطر )إجراء  -
فيفو وتنشيطو )ليتم إزالة الغازات اؼبمتصة والرطوبة اليت م لتجo 115ساعة عند درجة حرارة  48يف فرن ؼبدة  توضع -

 وبويها(.
 ن يف أوعيو زجاجية مغلقة بإحكام إلستخدامو عند اغباجة.زبز  -
 للكربون اؼبنشط بداللة القطر. حساب قطر اؼبسامية -

 (Experimental Procedures. التجارب المعملية )3.2.2

 التالية:الًتتيبية لخطوات وفقاً ل( 2م تشغيل اؼبنظومة اؼببينة بالشكل )نشط. على أن يتالثابت حبشوات الكربون اؼب يتم ملء اؼبهد

م لكي يتم تسخُت الزيت يف دائرة التسخُت للدرجة اؼبطلوبة، 30oضبط درجة حرارة اؼبتحكم يف السخان اغبراري عند ت   (1
 من ٍب يتم تشغيل مضخة التسخُت حىت يتحرك الزيت يف دائرتو اؼبغلقة.

فتح صمام غاز النيًتوجُت )الغاز اػبامل( ونًتكو ليمر عرب الدائرة حىت هنايتها مروراً باؼبهد الثابت، حىت يصل النظام  يتم (2
درجة حرارة  ؾبرى الزيت، وثبوت درجة حرارة الغاز  ( ويالحظ ذلك من خالل ثبوتsteady stateغبالة اإلستقرار )

 اػبارج من اؼبهد عند اغبرارة اؼبطلوبة.
فتح صمام غاز ثاين أكسيد الكربون والذي ىبتلط مع غاز النيًتوجُت يف غرفة اػبلط، ويتم ضبط معدل اعبريان من  يتم (3

% نسبة 15خالل قياس الًتكيز الداخل للمهد بواسطة جهاز القياس حىت يكون متوافقاً مع الًتكيز اؼبقاس حقلياً وىي )
لًت/دقيقة )يتم إجراء ىذه  12دفق اػبليط الغازي عند معدل ت%حجماً( مع تثبيت  10.09أي مايعادل  وزنية

 اػبطوة بسرعة(.
يتم قياس تركيز غاز ثاين أكسيد الكربون اػبارج من اؼبهد الثابت من خالل نقطة القياس اؼبــــ عدة ؽبذا الغرض يف الفًتات  (4

 ( دقيقة على التوايل. 80و  70، 60، 50، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5الزمنية )
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(، وذلك لزيادة الدقة والتأكد من Replication) 4إىل  1يتم إستبدال اغبشوات وإعادة التجربة من اػبطوة من  (5
 يتم إعادة كل ذبربة ثالثة مرات(.حيث قيمة القراءات اؼبتحصل عليها وتاليف أي أخطاء )

(. وإستخدام نفس الًتكيز م90oو  70، 50بإستخدام درجة حرارة ـبتلفة وىي ) 5إىل  1يتم إعادة اػبطوات من  (6
 اإلبتدائي لغاز ثاين أكسيد الكربون.

% 13.725)أي مايعادل  % نسبة وزنية20إبتدائي أخر وىو  بإستخدام تركيز 6إىل  1يتم إعادة اػبطوات من  (7
 .حجماً(

، 0.055)بًتاكيز إبتدائية  NOولكن بإستخدام غاز  7إىل  1يف جزئية مستقلة عن السابقة يتم إعادة اػبطوات من  (8
 ( مع خلطو مع غاز النيًتوجُت كغاز خامل.% حجماً 0.2

يف جزئية أخرى يتم خلط الغازين مع بعضهما بنفس الًتاكيز السابقة وبوجود غاز التخفيف )غاز النيًتوجُت( حيث يتم  (9
 5إىل  1وات من دراسة تأثَت اػبليط على كفاءة عملية اإلزالة لكل منهما يف حال تواجدنبا معاً. حيث يتم إعادة اػبط

حجماً( و % 10.096% و 0.2( و)حجماً % 10.096% و 0.05ولكن بإستخدام نسب اػبلط التالية )
 ( ألكسيد النيًتوجُت وثاين أكسيد الكربون على التوايل.% حجماً 13.725% و 0.05)

 

 . المتغيرات المؤثرة في عملية اإلزالة4.3.2

 أىم اؼبتغَتات اليت ًب دراستها ىي:

 رجة اغبرارة، واليت يتم التحكم فيها من خالل وحدة التحكم بدائرة التسخُت اػبارجية.تأثَت د -
وتقليل  NOو  CO2تم زيادتو من خالل زيادة معدل التدفق للغازات اؼبستهدفة وىي يالًتكيز اإلبتدائي، والذي  -

 لًت/دقيقة. 12ثابت اليتجاوز معدل التدفق لغاز التخفيف اػبامل وىو غاز النيًتوجُت مع اغبفاظ على مستوى تدفق 
بًتاكيز  NOو  CO2أيضا ًب دراسة تأثر كفاءة عملية اإلزالة يف حالة اػبالئط الغازية وذلك من خالل خلط غازي  -

 ـبتلفة بوجود غاز التخفيف اػبامل )غاز النيًتوجُت(.
 

 . النتائج والمناقشة3

 نتائج الحقليةال 1.3

 ( على التوايل.2( و )1اؼببينة يف اعبدولُت )و على مدخنيت الغالية والفرن  إجراؤىا القياسات اغبقلية ًبنتائج 
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 (: نتائج القياسات على مدخنة الغالية1الجدول )

 الوحدات البيان
 القياسات

 (5رقم ) (4رقم ) (3رقم ) (2رقم ) (1رقم )
O2  ً17.55 16.3 14.7 11.89 12.22 %حجما 

CO2  ً11.9 3.84 4.5 5.39 4.87 %حجما 

CO ppm 0 0 1 0 1.9 

NO ppm 90 84 91 84 73 

NO2 ppm 1 0 0 0 11.1 

H2 ppm 0 0 1 2 5 

SO2 ppm 2 16 19 17 0 

H2S ppm 4 3 4 3.8 6 

 m3/hr 1322 1342 1284 2119 1646 معدل التدفق

 

 (: نتائج القياسات على مدخنة الفـــرن2الجدول )

 الوحدات البيان
 القياسات

 (5رقم ) (4رقم ) (3رقم ) (2رقم ) (1رقم )

O2   15.81 15.82 15.27 15.04 15.03 %حجما 

CO2   2.86 2.86 3.17 3.3 3.3 %حجما 

CO ppm 7 7 6.2 4 6 

NO ppm 46 46 198 176 166 

NO2 ppm 4.5 4.1 1.7 3.2 2 

H2 ppm 0 0 1.9 6 2 

SO2 ppm 0 0 4 2 2 

H2S ppm 0 0 1.9 0 0 

 m3/hr 1402 1433 1817 1755 1816 معدل التدفق

جد أن الغازات الصادرة من اؼبداخن والناذبة من عمليات حرق الديزل تتكون أساساً من كميات كبَتة من و  من خالل القياسات 
لوجود رطوبة عالية يف يعود غاز ثاين أكسيد الكربون، مع تواجد غاز أول أكسيد الكربون يف بعض األحيان والسبب يف ذلك 

واء اؼبستخدم يف عملية اإلحًتاق فبا يؤدي غبدوث إحًتاق غَت تام لبعض كميات الوقود فبا يسبب تكون وخروج غاز أول اؽب
أكسيد الكربون. كما وتتواجد كميات من غازات أكاسيد النيًتوجُت والسبب يف ذلك يعود إىل إستخدام كميات كبَتة من اؽبواء 

الًتكيب الكيميائي أكاسيد النيًتوجُت بفعل درجة اغبرارة العالية، وفبا يؤكد ذلك ىو أن الزائد حيث يتحول غاز النيًتوجُت إىل 
 .(ODS, 2015) مركبات نيًتوجينيةأي لوقود الوبوي ل

كميات من غازي ثاين أكسيد الكربيت وثاين كربيتيد اؽبيدروجُت وذلك بسبب تواجد صدور  يف بعض األحيان  كما ويالحظ
ركبات الكربيتية بالوقود واليت تتحول إىل الغازات اؼبذكورة أثناء عمليات اإلحًتاق وىذا السلوك يتوافق مع نسبة بسيطة من بعض اؼب
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خالل القياسات اغبقلية اليت ًب إجراؤىا على العديد من الوحدات الصناعية  )2011ربصل عليها اؼبشرقي وأخرون )النتائج اليت 
، قبدىا قيم صغَت ىذه الًتاكيز باؼبعايَت العاؼبيةعند مقارنة أنو .كما يالحظ كوقود  ديزليها الأ ستخدم فاؼبختلفة يف ليبيا واليت 

اً جداً، حيث أهنا التتجاوز تراكيز القيم اغبدية، وىذا ي شَت وبقوة إىل أن اؼبصنع ال يعترب حاليًا وبعملو هبذه القدرة اإلنتاجية ملوث
خرى مثل )ؾبمع اغبديد والصلب، ؿبطة توليد الطاقة الكهربائية،.....( وذلك للبيئة يف اؼبدينة مقارنة دبداخن الصناعات األ

 .)2011سجلها اؼبشرقي وأخرون )إستناداً للقراءات اليت 

 النتائج المعملية  2.3

 (Adorbent. المادة المازّة )1.2.3

أىم خصائص ي بُت ( 3اعبدول )عمليًا و اإلزالة ىي الفحم النباٌب اؼبنشط والذي ًب تنشيطو مإن اغبشوات اؼبستخدمة يف عملية 
 نباٌب اؼبستخدم يف عملية اإلزالة.الفحم ال

 (: خصائص الفحم النباتي المنشط الستخدم3الجدول)

 القيمة الوحدة الخصائص
 5 مم قطر اغببيبات

 0.304 -- اؼبسامية
 0.76 3جم/سم الكثافة

 500 جم وزن اغبشوات اؼبالئة للمهد
 

 (Adsorbateممتزة ). الغازات ال2.2.3

وفقاً للًتاكيز اؼبتحصل عليها من خالل القياسات اغبقلية على اؼبداخن باؼبصنع فإن تراكيز غاز ثاين أكسيد الكربون تًتاوح مابُت 
ًب خلط  . وإلجراء التجارب اؼبعمليةppm 200-1، أما بالنسبة لًتاكيز أكاسيد النيًتوجُت تًتاوح مابُت حجماً  2-11%

بنسب رباكي تقريبًا ىذه الًتاكيز وأعلى قلياًل منهاً يف حال عمل النيًتوجُت ون وأول أكسيد بثاين أكسيد الكر نقية من الغازات ال
اؼبصنع بطاقتو اإلنتاجية كاملة وذلك للتأكد من فعالية اغبشوات اؼبستخدمة يف حال كانت الًتاكيز أعلى، مع إستخدام غاز 

 (.4ؼبستخدمة معملياً مبينة باعبدول )سيطرة على الًتاكيز األخرى. نسب اػبالئط االنيًتوجُت )اػبامل( كغاز زبفيف لل
 

 (: التراكيز المستخدمة في إجراء التجارب المعملية4الجدول )

 الوحدات البيان
 الخليط الغازي

 (7رقم ) (6رقم ) (5رقم ) (4رقم ) (3رقم ) (2رقم ) (1رقم )
CO2 )027.31 01 01 1 1 027.31 01 %( حجمية 

NO 
ppm 1 1 111 3111 111 3111 111 

 0.055 0.2 0.055 0.2 0.055 1 1 %( حجمية(

N2 )57733 5075 507091 99.8 99.945 5773.1 01 %( حجمية 
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 (Breakthrough Curves. منحنيات اإلختراق )3.2.3

 CO2. منحنى اإلختراق إلمتزاز غاز 1.3.2.3

، 70، 50، 30ت عملية اإلمتزاز لغاز ثاين أكسيد الكربون عند درجات حرارة ـبتلفة )( حيث سب2، 1بإستخدام اػبليطان )
90 o( على الفحم النباٌب اؼبنشط. الشكل )حيث قبد أن زمن 1( يبُت نتائج عملية اإلمتزاز بإستخدام اػبليط رقم )3م ،)

( عند إستخدام تركيز 4قبد نفس السلوك يف الشكل ) الوصول للتشبع )نقطة التوازن( يزداد بشكل كبَت بإرتفاع درجة اغبرارة. كما
عند إستخدامهم  Rashidi et al, 2011النتائج اليت ربصل عليها أعلى من ثاين أكسيد الكربون وىذا السلوك يتوافق مع 

 للفحم احملضر من بقايا جوز اؽبند يف إزالة غاز ثاين أكسيد الكربون.

 
 از ثاني أكسيد الكربون على الفحم النباتي المنشط إلمتزاز غ (: منحنى اإلختراق3الشكل )

 لتر/دقيقة( 12مم، معدل التدفق  5% حجمًا، قطر الحشوات 10)تركيز إبتدائي 
 

 
 (: منحنى اإلختراق إلمتزاز غاز ثاني أكسيد الكربون على الفحم النباتي المنشط4الشكل )

 لتر/دقيقة( 12التدفق  مم، معدل 5% حجماً، قطر الحشوات 13.725)تركيز إبتدائي  

عند مقارنة النتائج اؼبتحصل عليها يف كال الشكلُت قبد أن زمن الوصول لإلتزان يكون أسرع يف حال زيادة الًتكيز أي أن شكل 
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، 60( ىي )3اؼبنحنيات يكون اكثر إكبدارًا يف حالة زيادة الًتكيز حيث كان زمن الوصول لنقطة اإلتزان )التشبع( يف الشكل )
م( o 90، 70، 50، 30دقيقة( لدرجات اغبرارة ) 20، 25، 40، 50( )4دقيقة(،  وكانت يف الشكل ) 30، 35، 50

عند دراستهم إلمتزاز غاز  Hauchhum & Mahanta, (2014)ربصل عليها على التوايل. وىذا يتوافق مع النتائج اليت 
اع عدد جزيئات غاز ثاين أكسيد الكربون اؼبوجودة يف اؼبائع . ويعود السبب يف ذلك إلرتففحم اؼبنشطعلى ال ربونثاين أكسيد الك

 .(Tryball, 1980) واليت يتم إمتزازىا على سطح اغبشوات

ويالحظ أن منحنيات اإلخًتاق تصبح أقصر وأكثر إكبدارًا بإرتفاع درجة اغبرارة وىذا ي شَت إىل أن عملية اإلمتزاز ىنا ىي طاردة 
كما أن ،  إلمتزاز ثاين أكسيد الكربون على الزيوليتيف دراستهم  Dantas et al. (2011)للحرارة وىذا يتوافق مع نتائج 

عملية إمتزاز غاز ثاين أكسيد الكربون مل تتأثر بوجود غاز النيًتوجُت وىذا يعود لقوة الروابط اليت يكوهنا غاز ثاين اكسيد الكربون 
 .Dantas et al. (2011) ادة الصلبةمع جزيئات اؼب

 NO. منحنى اإلختراق إلمتزاز غاز 2.3.2.3

، 70، 50، 30( حيث سبت عملية اإلمتزاز لغاز أول أكسيد النيًتوجُت عند درجات حرارة ـبتلفة )4، 3ًب إستخدام اػبليطان )
90 o( على الفحم النباٌب اؼبنشط. الشكل )حيث قبد أن زمن 3( يبُت نتائج عملية اإلمتزازبإستخدام اػبليط رقم )5م ،)
( عند إستخدام تركيز 6صول للتشبع )نقطة التوازن( يزداد بشكل كبَت بإرتفاع درجة اغبرارة. كما قبد نفس السلوك يف الشكل )الو 

أعلى من أول أكسيد النيًتوجُت. كما قبد أن النتائج لكال الشكلُت متوافقة مع نفس السلوك الذي إزبذه غاز ثاين أكسيد 
أسرع يف حال زيادة الًتكيز الغاز، حيث كان زمن الوصول لنقطة اإلتزان )التشبع( يف الشكل الكربون حيث أن زمن اإلتزان يكون 

، 70، 50، 30دقيقة( لدرجات اغبرارة ) 20، 20، 25، 35( ىي )6دقيقة(،  والشكل ) 20، 25، 35، 50( ىي )5)
90 o ربصل عليها م( على التوايل. وىذا يتوافق مع النتائج اليتKubonova et al. (2011)  عند دراستهم إلمتزاز غاز

السبب يف ذلك يعود إلرتفاع عدد جزيئات غاز أول أكسيد النيًتوجُت اؼبوجودة يف  ،أول أكسيد النيًتوجُت على الفحم اؼبنشط
 اؼبائع واليت يتم إمتزازىا على سطح اغبشوات.

 
 م النباتي المنشط(: منحنى اإلختراق إلمتزاز غاز أول أكسيد النيتروجين على الفح5الشكل )

 لتر/دقيقة( 12مم، معدل التدفق  5، قطر الحشوات ppm 550)تركيز إبتدائي 
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 (: منحنى اإلختراق إلمتزاز غاز أول أكسيد النيتروجين على الفحم النباتي المنشط 6الشكل )

 لتر/دقيقة( 12مم، معدل التدفق  5، قطر الحشوات ppm 2000)تركيز إبتدائي 

 

يات اإلخًتاق تصبح أقصر وأكثر إكبداراًبإرتفاع درجة اغبرارة وىذا ي شَت إىل أن عملية اإلمتزاز ىنا ىي طاردة ويالحظ أن منحن
للحرارة وىذا يتوافق مع النتائج السابقة اػباصة بثاين أكسيد الكربون،  كما أن عملية إمتزاز غاز أول أكسيد النيًتوجُت مل تتأثر 

 (.Dantas et al., 2011لقوة الروابط اليت يكوهنا الغاز مع جزيئات اؼبادة الصلبة ) بوجود غاز النيًتوجُت وىذا يعود

 . تأثير تداخل الغازات على عملية اإلزالة3.3.2.3

ًب عرض النتائج اػباصة بعملية إزالة غازي ثاين أكسيد الكربون و أول أكسيد النيًتوجُت على الفحم النباٌب اؼبنشط ولكن كل 
دقائق تقريبًا عنو يف حال غاز  10أسرع دبقدار  NOحظ أن معدل الوصول لإلتزان يف حال غاز على حدى، حيث لو 

CO2( لدراسة تأثر وجود الغازين يف نفس اػبليط على عملية 4( اؼببينة باعبدول )7، 6، 5. ًب العمل بإستخدام اػبالئط رقم )
 (.9-7) شوات. منحنيات اإلخًتاق مبينة باألشكالاإلمتزاز ومدى التنافس بينهما على األسطح الفعالة على سطح اغب

(، 6ت شَت النتائج إىل أن سعة اإلمتزاز تقل لكال الغازين عنو يف حال تواجد كل منهما منفرداً حيث أنو يف ظروف عمل الشكل )
 0.245ما كانت دقيقة بين 60يف زمن قدره  CO2ؾبم/جم لغاز  109.24فإن سعة إتزان اإلمتزاز لكل منهما منفردًا كانت )

دقيقة لغاز  50ؾبم/جم يف زمن قدره  103.2دقيقو(، بينما كانت يف حالة خلطهما ) 50يف زمن قدره  NOؾبم/جم لغاز 
CO2 دقيقة لغاز  40ؾبم/جم يف زمن قدره  0.229، وبقيمةNO  ىذا التناقص يف سعة اإلمتزاز يعود لوجود منافسة بُت .)

بًتاكيز  CO2لوجود غاز  NOأعلى من غاز  CO2حيث نالحظ أن سعة اإلمتزاز لغاز كال الغازين على اؼبواقع النشطة، 
( للفحم النباٌب اؼبنشط ىي affinityعلى اإلقبذاب ) NOعالية )عدد جزيئاهتا كثَتة(. ويف نفس الوقت قبد أن قدرة غاز 

بينما كانت  NOدقيقة لغاز  40انت أعلى من غاز ثاين أكسيد الكربون ويالحظ ذلك من زمن الوصول غبالة اإلتزان حيث ك
وىو نفس السلوك يف اغبالة اؼبنفردة حيث كان مقدار الفرق بينهما للوصول ؼبرحلة اإلتزان حوايل  CO2دقيقة يف حال غاز 50
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 ( عند إستخدام خالئط للغازين بًتاكيز ـبتلفة وىو مايتوافق مع9، 8دقائق. وي الحظ أن نفس السلوك يتكرر يف الشكلُت ) 10
  كربون.إلزالة الغازات اغبمضية على ال يف دراستهم Yi et al. (2014)نتائج 

 
 م 30o(، عند درجة حرارة 5، الخليط رقم )(CO2, NO)(: منحنيات اإلختراق لخليط غازي 7الشكل )

 لتر/دقيقة 12ومعدل تدفق 
 

 
 م 30oد درجة حرارة (، عن6، الخليط رقم )(CO2, NO)(: منحنيات اإلختراق لخليط غازي 8الشكل )

 لتر/دقيقة 12ومعدل تدفق 
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 م 30o(، عند درجة حرارة 7( ،الخليط رقم )CO2, NO(: منحنيات اإلختراق لخليط غازي )9الشكل )

 لتر/دقيقة 12ومعدل تدفق 
 . اإلستنتاجات4

 من تراكيز وجود إثبات ًب ابون،للص النَت مصنع ؼبداخن حقلية قياسات بإجراء بدأت واليت الدراسة اؼبختلفة، مراحل خالل من
 من ضئيلة لكميات إضافة ما نوعاً  ؿبدودة بكميات النيًتوجُت وأكاسيد عالية بًتاكيز( الكربون اكسيد ثاين)  وىي الغازية اؼبلوثات
 حشوات بإستخدام الثابت اؼبهد نظام وىو( معملياً ) اؼبقًتح اإلزالة نظام تكوين كما ًب  .H2S, SO2)) الكربيتية الغازات
 اؼبنشط النباٌب للفحم( اإلزالة قدرة) اإلمتزاز سعة اؼبعلمية ألن النتائج اؼبنشط، حيث أشارت النباٌب الفحم وىي الثمن رخيصة

 عالية، وكانت أفضل بكفاءة( CO2, NO) الغازية اؼبلوثات ازالة حيث ًب(.CO2, NO) الغازية اؼبلوثات إزالة على عالية
 حبيبات للحرارة حبجم طاردة عمليات ىي الغازات ؽبذه اإلمتزاز عملية كون منخفضة حرارة تدرجا عند ىي تشغيلية ظروف
 كما بينت نتائج الدراسة إىل أنو يبكن إزالة اػبليط.اؼبهد طريف على الضغط فرق يف الوبدث إرتفاع وذلك لكي مم 1 عن اليقل
 اإلحًتاق غازات إزالة إلمكانية ي شَت وىذا عالية، بكفاءة اؼبخفف بغاز النيًتوجُت( CO2, NO) اؼبتداخل اؼبتكون من الغازي
عد ؿبليًا من بقايا  النباٌب بإستعمال الفحم الثابت اؼبهد نظام اؼبصنع قبل طرحها للهواء اعبوي بإستخدام من الناذبة
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 إضافة المواد الكحولية إلى الوقود وأثرىا على انبعاثات محركات المركبات 
 جمال صالح ياسين 

  jsyassin59@yahoo.comقسم المياه والبيئة، كلية الهندسة، جامعة مصراتو. 

 

 الملخص

النقل واؼبواصالت وغَتىا من يعد التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات ؿبركات االحًتاق الداخلي بكافة أنواعها واستخداماهتا يف 
أخطر اؼبلوثات اليت باتت هتدد حياة اإلنسان يف كل مكان، حيث أهنا يف تزايد متواصل رغم التقدم اؽبائل يف صناعة احملركات لرفع 

النبعاثات أداءىا والتقليل من مشاكل االحًتاق فيها واليت تساىم بشكل فعال يف االنبعاثات اؼبلوثة. وأحد الوسائل لتقليل ىذه ا
ىو استخدام أنواع من الوقود يصدر عنها خالل احًتاقها نسب أقل من الغازات اؼبلوثة للبيئة، مثل أكاسيد الكربون اؼبتمثلة يف 

، لذا فإن ىذا البحث  (NO)، باإلضافة إىل أكاسيد النيًتوجُت مثل (CO)وأول أكسيد الكربون  (CO2)ثاين أكسيد الكربون 
ب معينة من اؼبواد الكحولية مثل اؼبيثانول واإليثانول إىل الوقود اؼبعروف بالبنزين على كميات الغازات اؼبنبعثة يدرس تأثَت إضافة نس

من ؿبركات السيارات. ىذه الدراسة سبت بشكل نظري من خالل وضع مبوذج رياضي لتفاعالت االحًتاق ػبليط من الوقود واؼبواد 
االحًتاق عند ظروف فيزيائية وتشغيلية وبيئية ـبتلفة، مثل نوع الوقود، ونسبة اػبلط، الكحولية، وذلك إلهباد كميات انبعاثات 

ودرجة حرارة اللهب، والرطوبة وضغط االحًتاق. نظرا ألن العالقات الرياضية اليت ربكم ىذه التفاعالت ىي معقدة نوعا ما لذا ًب 
عد على اغبصول على اؼبخرجات عند مدخالت ـبتلفة. من انشاء برنامج حاسوب بلغة البيسك اؼبرئي، وعلى شكل منظومة تسا

خالل النتائج اليت ًب رصدىا وسبثيلها على شكل منحنيات تبُت أن لنسب اؼبواد الكحولية اؼبضافة إىل الوقود تأثَت كبَت على  
 كميات العناصر اؼبلوثة وعلى مؤشر االنبعاثات والذي يقل عند زيادة ىذه النسب .

 . يةالكحولاؼبواد االنبعاثات، الوقود،  الكلمات الداللية:

 

 مصادر تلوث الهواء .1
صبح ىذا اؼبوضوع مؤرق أ حيث معظم مناطق العامل، يف التلوث مشاكل تفاقمت وقد اغبديث العصر مشكلة التلوث يعد 

الفينة واألخرى ؼبناقشة للجميع على مستوى األفراد واؼبنظمات واؽبيئات والدول، وبالتايل أصبحت اؼبؤسبرات والندوات تعقد بُت 
 اىل فهذا يشَت  يتم ذكر التلوث عندما تبعات مشاكل التلوث وكيفية اغبد منها ومن أثارىا اليت باتت هتدد كل مكونات البيئة. 

و وبكل ، واليت تؤدي بالنهاية إىل اإلضرار باإلنسان نفسالطبيعة يف نتشارىااتكوينها و  على االنسان يساعد اليت السامةد اؼبوا وجود
مكونات البيئة من ىواء وماء وتربة وصبيع اؼبخلوقات األخرى اغبيوانية والنباتية اليت تشكل التوازن البيئي الذي خلقو اؼبوىل عز وجل 

 من باألساس ينشأ والذي البيئة أوساط خصائص يف تغيَت عن عبارة ىو التلوث بأن القول يبكن إذًا  بنظام متكامل ودقيق. 
. بناء على ذلك فقد ًب تعريف  البيئي بالتوازن وىبلعلى كل ما وبيط بنا من صباد ونبات وحيوان  يؤثر الذي البشري النشاط
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 مؤثرة تعترب اكيز أعلى من النسب الطبيعية واليت بًت  غازية أو جسيمية مواد على ؿبتوياً   فيها يكون اليت اعبو حالة بأنو ء اؽبواتلوث 
 يستطيع بينما ،فيو التحكم الصعب منو أن حيث اؽبواء تلوث خطورة تأٌب لذا.  ىاالخر  لبيئيةا اؼبكونات أو االنسان صحة على

 أن يستطيع ال فهو، ويتنفس الذي اؽبواء يف خيار لو ليس ولكن يتناولو الذي والغذاء يشرهبا اليت اؼبياه بنوعية يتحكم أن االنسان
 اؼبلوثات تسمى، و صناعية ومصادر طبيعية مصادر إىل اؽبوائي التلوث رمصاد تنقسماآلخر بإرادتو.    ويًتك جزءا منو  يستنشق

 الكيميائية واػبواص الصفات يف التغيَتات لبعض أحيانا تتعرضاليت و  األولية، باؼبلوثات اعبو إىل اؼبصدر من مباشرة تنبعث اليت
 سيدكأ أول غاز يعترب اؼبثال سبيل فعلى .ثانوية ملوثات إىل لتتحول اعبو يف الطبيعية الكيميائية العمليات ببعض مرورىا نتيجة

 يف ىذه حالتو على ويبقى،  وسام ضار غاز وىو األولية اؼبلوثات من الكامل غَت االحًتاق عملية عن ينتج الذي ، CO الكربون
 يكون األحيان بعض ويف .ضررا األقل )ثانوي ملوث)CO2   الكربون سيدكأ ثاين غاز إىل يتحول أن قبل ؿبددة زمنية لفًتة اعبو

أكرب  تعترب هيفالناذبة من تفاعل ثاين أكسيد الكربيت مع اؼباء،  اغبمضية األمطار مثال األويل، من ضررا ثركأ الثانوي اؼبلوث
 اؼبلوثات بعض تفاعل فإن ذلككو  ،الذي ىو من اؼبلوثات األولية الكربيت سيدكأ ثاين مصدرىا األصلي من البيئة على  ضررا

 البيئة على سلبية ثركأ ثانوية ملوثات وعن ينتج اؼباء خبار وبوجود الشمس أشعة مع بونر واؽبيدروك النيًتوجُت اسيدكأ لمث األولية
 .  O3 (Vallero 2008)األوزون غاز مثل

 

 لملوثات الهواء:  الطبيعية المصادر 1.1

 الًتبة من اؼبتصاعدة الغازات تلك وىي هبا التحكم ويصعب حدوثها يف يتسبب مل أنو أي هبا لإلنسان دخل ال اليت اؼبصادر وىي
 ومواسم معينة مناطق يف ؿبدودة تكون عادة اؼبصادر وىذه .والرياح العواصف من الناتج الغبار ذلككو  الغابات وحرائق ُتكوالربا 

 : اؼبلوثات ؽبذه األمثلة ومن، باألخرى قورنت ما إذا جسيمة ليست وأضرارىا معينة

 اؼبضطربة ُتكالربا  من اؼبتصاعدة اؽبيدروجُت لوريدكو  ،اؽبيدروجُت فلوريد يت،الكرب  سيدكأ ثاين غازات . 
  الرعدية للسحب الكهريب التفريغ عن الناذبة النيًتوجُت اسيدكأ . 
 .بعض األحياء اجملهرية الناذبة من تعفن النباتات واغبيوانات النافقة واؼبنتشرة يف اؽبواء 

 
  : المصادر االصطناعية  2.1

 أصبحت مكوناهتا أن حيث واالىتمام القلق وتثَت السابقة من أخطر وىي اإلنسان حدوثها يف يتسبب  أو وبدثها اليت وىي
 :اؼبصادر تلك وأىم البيئي التوازن يف ذلككو  الطبيعي اؽبواء يبةكتر  يف خلالً  وأحدثت ومتنوعة متعددة

 كما يف احملطات البخارية والغازية.  الطاقة إلنتاج الوقود استخدام 
 ي واليت تعمل دبحركات احًتاق داخلي أو توربينية.واعبو  والبحري يالرب  النقل وسائل 
 الناتج عن التسربات من احملطات النووية، أو استخدام األسلحة اؼبدمرة اليت ربتوي على بعض اؼبواد  اإلشعاعي النشاط

 اؼبشعة مثل اليورانيوم والبولونيوم.
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 اغبشرية اؼببيدات استخدام ثرةك بسبب ذلككو  والسائلة الصلبة اؼبواد من ازلاؼبن دبخلفات ويتعلق السكاين النشاط 
 . الصناعية واؼبذيبات

 والزراعة التسميد أغراض يف اؼبختلفة الكيماوية اؼبواد استخدام ثرةكو  الزراعي النشاط. 

 بالتأثَتات األساسية التاليةلتلوث اؽبواء انعكاسات سلبية كثَتة على كافة مكونات البيئة ، وقد ػبصها بعض الباحثُت 
(Seinfeld 1986): 

 تغَت يف خواص احمليط اعبوي واؼبطر، والذي أدى إىل االحتباس اغبراري واألمطار اغبامضية. .1
 أضرار يف احملاصيل الزراعية والثروة النباتية واغبيوانية بشكل عام.  .2
 وغَتىا.تدىور يف خواص الًتبة واؼبواد اإلنشائية مثل اؼبعادن واػبرسانة  .3
 زيادة يف انتشار األمراض واؼبشاكل الصحية لإلنسان. .4

 
 الوقود وملوثات الهواء األساسية .2

وغَتىا من اؼبنظومات اغبرارية على ربويل طاقة الوقود إىل طاقة حرارية باستخدام عملية تعمل ؿبركات االحًتاق الداخلي 
ة اغبرارية الالزمة للحصول على الطاقة اؼبيكانيكية، باإلضافة إىل االحًتاق، واليت ىي عبارة عن تفاعل كيمياوي ينتج عنو الطاق

نواتج االحًتاق واليت ىي خليط من غازات العادم بنسب ـبتلفة تعتمد على اػبواص الكيمياوية والفيزيائية للوقود واؽبواء الداخل يف 
ليط أو نسبة التعادل، وكذلك الظروف احمليطة بعملية عملية التفاعل ونسبة اػبلط بُت كمييت اؽبواء والوقود، او ما يعرف بشدة اػب

 االحًتاق. إن نواتج االحًتاق أو االنبعاثات الغازية تعترب من اؼبصادر الرئيسية ؼبلوثات اؽبواء، واليت ىي يف األغلب أكاسيد الكربون
أكاسيد الكربيت. ونظرا ، وبعض  NOx، وأكاسيد النيًتوجُت  CO2وثاين أكسيد الكربون  COمثل أول أكسيد الكربون 

لقابلية اؼبواد الكحولية على االحًتاق بدأ استخدامها بنسب معينة كخليط مع وقود البنزين لتحسُت مواصفات عملية االحًتاق، 
. رغم كل التحسينات اليت ذبرى على احملركات وعمليات  C2H5OHوكحول اإليثانول    CH3OHوال سيما كحول اؼبيثانول

الغازات اؼبنبعثة منها واؼبلوثة للبيئة ىي يف تزايد مستمر   نتيجة لتزايد استخدام  وسائل النقل اليت تعتمد على   االحًتاق إال أن
الطاقة اغبرارية لالحًتاق، وىي اؼبسؤولة عن كثَت من التغَتات اؼبناخية مثل االحتباس اغبراري، واألمطار اغبامضية وكثَت من 

سلبية على اؼبخلوقات وكافة اؼبكونات البيئية. ويف ما يلي نبذة مبسطة عن بعض ىذه الغازات األمراض وغَتىا من التأثَتات ال
 :(Flagan and Seinfeld 1988)وتأثَتاهتا السلبية 

 
  CO الكربون سيدكأ أول غاز 1.2
 ملوثات من نسبو ربكأ ويبثل العضوية واؼبواد للوقود ةاملك  الغَت االحًتاق عمليات عن ينتج والرائحة اللون عدًن سام غازوىو 
، واليت ىي يف اؼبرور ةكحر  ثافةك مدى على أساساً  تعتمدها واليت في السائدة الظروف باختالف اؼبناطق يف  هيز كتر  ىبتلف، و اؽبواء

 ةقابلي لو أن حيث الدم ىيموجلوبُت على خاصة العامة الصحة علىاألغلب عالية جدا يف النهار مقارنة مع الليل. يؤثر ىذا الغاز 
 من ثَتك  يف ويتسبب ،اإلنسان فيها دبا اغبية الكائنات يف التنفس عمليات على خطَتاً  تأثَتاً  يؤثر فإنو ٍب ومن معو لالرباد شديدة



الجامعة األسمرية اإلسالمية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 5151ديسمبر  51-51

  

 

 

630   |  

 

 وتكوين سدكالتأ عملية إلسبام الكايف سجُتكباأل احمليطة البيئة بتزويد الكربون سيدكأ أول تأثَت من اغبد ويبكن. مالتسم حاالت
 األخف ضررا منو.   كربونال سيدكأ ثاين

  CO2غاز ثاني أكسيد الكربون  2.2
 .اؽبواء على اإلنسان أدخلها اليت اؼبلوثات أىم من  ويعترب ،البًتول وزيت والفحم الورقك العضوية اؼبواد احًتاق من  كونيت وىو

 باسم يعرف ضعيفاً  ضبضاً  مكوناً  يطاتواحمل البحار مياه يف الزائد الكربون سيدكأ ثاين غاز تذيب اليت البيئي االتزان عملية نإ
 اجزء استخدام يف أيضا النباتات وتساىم .الكالسيوم ربوناتكو  بيكربونات مكوناً  الرواسب بعض مع ويتفاعل الكربونيك ضبض

 الساحات من التقليل أو الغابات وقطع الوقود استخدام يف اإلسراف أن إىل  اإلشارة وذبدر. الضوئي التمثيل عملية يف منو ابَت ك
 يعرف ما وىو األرض حرارة درجة ارتفاع إىل أدى    والذي اعبو يف الكربون سيدكأ ثاين غاز نسبة ارتفاع يف ساىم اػبضراء

 لألغشية هتيج مع باالحتقان والشعور التنفس يف صعوبة إىل تؤدي اؽبواء يف الكربون سيدكأ ثاين زيادة إن. اغبراري باالحتباس
 . اغبلق وهتيج اؽبوائية صباتالق والتهاب اؼبخاطية

  SO2 ثاني أكسيد الكبريت غاز 3.2
 ىذا احًتاق عملية وأثناء الكربيت، من متفاوتة مياتك على "الطبيعي والغاز والبًتول اغبجري الفحم" االحفوري الوقود وبتوي

 إذا ضارة ثارآ لو الرائحة ريوكو  نفاذ اللون عدًن، وىو الكربيت سيدكأ ثاين غاز شكل على الدخان مع الكربيت يتصاعد الوقود،
 ثالث إىل سدهكلتأ نتيجة الكربيتيك ضبض إىل اؽبواء يف الكربيت سيدكاأ ثاين ويتحول.  اؽبواء يف عالية دبعدالت تواجد ما
 نسانلإل التنفسي باعبهاز ضاراً  تأثَتاً  الكربيتيك وضبض الكربيت سيدكأ ثاين من ولكل، اؼباء خبار مع وتفاعلو الكربيت سيدكأ

  .اغبمضية األمطار منها بيئية لكمشا  إحداث يف أخرى ملوثات مع الكربيت سيدكأ ثاين يشارك ماك واغبيوان
 

   NO2غاز ثاني أكسيد النيتروجين  4.2
 عند اؽبواء يف الوقود احًتاق عمليات عن  ينتج ، وىووانتشارا شيوعا النيًتوجُت اسيدكأ ثركأ من النًتوجُت سيدكأ ثاين غاز يعترب

 تعمل اليت الطاقة توليد وؿبطات الصناعية اؼبنشآت بعض من وأيضا العضوية اؼبواد احًتاق من نتجي ذلككمرتفعة، حرارة درجات
 األمطار حدوث يف أيضا يساىم الذي النًتيك ضبض ىو قوياً  ضبضاً  اعبو يف اؼباء خبار مع نويكو  . مرتفعة حرارة درجات على

 هتيج ىذا الغاز إىل  يؤدي . من ناحية صحيةاألوزون طبقة على العليا اعبو طبقاتإىل  صولوو  عند سلبيا يؤثر ماك ، اغبمضية
 .لعُتأضرار يف ا إىل يؤدي ، وكذلكة الرئ يف اأضرار  ويسبب التنفسية للمجاري اؼبخاطية األغشية

 

 
 النموذج الرياضي لعملية االحتراق .3

لتعبَت عنها دبعادلة التفاعل اليت ربصل عند درجة حرارة عالية، ينتج عنها  إن عملية االحًتاق ىي عبارة عن تفاعل كيمياوي يتم ا
كمية اغبرارة اؼبطلوبة وتتحول اؼبتفاعالت إىل نواتج احًتاق أو االنبعاثات، واليت ىي عبارة عن خليط من الغازات زبتلف نوعا ما 

تام تتكون نواتج االحًتاق عادة من ثاين أكسيد الكربون و يف حالة التفاعل اغبقيقي عن اؼبثايل. ففي حالة التفاعل اؼبثايل أو ال
، أما يف اغبالة اغبقيقية وبدث تفكك للجزيئات الكبَتة  وتتفاعل بعض كغاز N2  خبار اؼباء فقط باإلضافة إىل النيًتوجُت  
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وذرات من العناصر   باإلضافة إىل عناصر أخرى NOوأكسيد النيًتوجُت  COالعناصر مع غَتىا لينتج أول أكسيد الكربون 
األساسية. ولصياغة النموذج الرياضي لعملية االحًتاق ػبليط من وقود ىيدروكربوين مع كحول  يتم إنبال العناصر الصغَتة جدا 
والذرات يف نواتج االحًتاق لقلة تأثَتىا. وبكل األحوال فإن عدد ذرات العناصر األساسية الداخلة يف التفاعل هبب أن يبقى 

، والذي بناء عليو يتم موازنة معادلة  Nوالنيًتوجُت   Oواألوكسجُت  Hواؽبيدروجُت  Cالنواتج واليت ىي الكربون نفسو يف 
التفاعل. لذا حسب ىذا اؼببدأ فإن عملية االحًتاق ػبليط افًتاضي للوقود والكحول مع نسبة ىواء زائد يبكن سبثيلها باؼبعادلة 

 :(Moran and Shapiro 2006)التالية 
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ىو عدد موالت اؽبواء ويعتمد على عدد ذرات العناصر اؼبكونة للوقود   ىي نسبة كتلة الوقود يف التفاعل، و   Aحيث أن 
 التام: والكحول، وىو حسب العالقة التالية غبالة التفاعل
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يبثل نسبة التكافؤ أو التعادل والذي ىو دالة لنسبة اؽبواء الزائد يف التفاعل، وىو يبُت إذا كان اػبليط للوقود   وكذلك فإن الرمز 
) )ود عالية واؽبواء غٍت أي كمية الوق يف حُت أن الثوابت األخرى يف اؼبعادلة ىي  .) < 0)، أو فقَت أي كمية اؽبواء عالية 1<

د من عدد موالت االنبعاثات يف نواتج االحًتاق، وىي عبارة عن ؾباىيل يتم إهبادىا عند نسبة معينة للوقود، وذلك حبل عد
اؼبعادالت هبب أن يساوي عدد ىذه اجملاىيل وىي شبانية. يف ىذه اغبالة يبكن اغبصول على ثالث معادالت من خالل نسب 
ذرات العناصر الرئيسية واليت هبب أن تكون متساوية للمتفاعالت والنواتج، وأربع معادالت لثوابت التوازن، ومعادلة أن ؾبموع 

 ي واحد، وىي على النحو التايل: الكسر اؼبويل لالنبعاثات يساو 

 

  نسبة ذرات الكربون إىل اؽبيدروجُتRCH  
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 ويبكن كتابة ىذه النسبة بداللة الكسر اؼبويل وكما يلي:

   

                                                                             (4) 

  

  نسبة ذرات النيًتوجُت إىل األكسجُتRNO  
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  نسبة ذرات األكسجُت إىل اؽبيدروجُتROH  
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   (7)   

  ؾبموع الكسر اؼبويل
 لالنبعاثات يساوي واحد

  
                          (8)      

 ثوابت التوازن 
يكون االتزان فيها  للجزيئات الرئيسية يف نواتج االحًتاق من خالل تفاعالت االتزان اليت (Kp)يتم إهباد ثوابت التوازن 

من االذباىُت ، أي دبعٌت أن اعبزيئات تتفاعل مع بعضها لتكون جزيئا آخر ، والذي ىو يف آن واحد من اؼبمكن أن 
يتفكك ليكون جزيئات أصغر. ويف عملية االحًتاق اؼبفًتضة يف ىذه الدراسة فإن تفاعالت االتزان ىي أربعة، وىي 

 على النحو التايل:

225.0 COOCO                                                                                                   (9) 

OHOH 222 5.0                                                                                                  (10) 

OHOH  22 5.05.0                                                                                             (11) 

NOON  22 5.05.0                                                                                               (12)    

من خالل ىذه اؼبعادالت يتم إهباد ثوابت التوازن للنواتج واليت ىي دوال للضغوط اعبزئية لكل عناصر التفاعل أو الكسر اؼبويل 
 لكل منها، واليت تعطي اؼبعادالت التالية:

5.05.0 ...
222 cOCOPCO PK

CO
                                                                                            (13)                         

5.05.0 ...
2222 cOHpOH PK

OH
                                                                                       (14)                                     

5.05.0

22
.. OHPOH OH

K                                                                                             (15) 

5.05.0

22
.. ONPNO NO

K                                                                                          (16) 

 

أيضا فإن ثابت التوازن ألي عنصر أو جزيء  ىو دالة لدرجة اغبرارة والتغَت يف دالة جبس  
TG:وكما يلي ، 

)/exp( TRGK uTP

                                                                                         (17)     
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 تم اغبصول عليو من خالل تفاعالت  التوازن للجزيئات من خالل العالقة التالية:والتغَت يف دالة جبس ي

 
r

Ti

p

TjT gngnG                                                                                            (18)    

 غة العامة التالية:حيث أن دالة جبس زبتلف من عنصر آلخر وحسب درجة اغبرارة وىي بالصي
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                                            (19) 

721يف ىذه اؼبعادلة فإن الثوابت  ,...,, aaa  تسمى معامالت درجة اغبرارة وىي ـبتلفة من عنصر آلخر وتوجد على شكل
( يبكن اغبصول على داللة  17تغَت يف دالة جبس كما يف اؼبعادلة)جداول. من خالل تعريف ثابت التوازن والذي ىو بداللة ال

كمية  تشَت إىل أن التفاعل يبيل إىل النواتج )أي دبعٌت أنو يتجو كبو التمام(، أو يبيل كبو اؼبتفاعالت )أي تفاعل قليل وبدث( 
عند حالة االتزان. فإذا كان التغَت يف دالة جبس 

TG  اؼبتفاعالت تكون مفضلة ألن اللوغارٍب الطبيعي لثابت التوازن  موجب فإن
(lnKP)  يكون بقيمة سالبة، والذي يتطلب أن تكون قيمة ثابت التوازن  أقل من واحد. وباؼبثل، إذا كان التغَت يف دالة جبس

TG .سالب فإن التفاعل يتجو كبو النواتج 

ت نواتج االحًتاق اؼبوجودة يف اؼبعادالت السابقة ت ستخدم طريقة عددية غبل ىذه اؼبعادالت، وىي إلهباد الكسر اؼبويل عبزيئا
طريقة التكرار، وذلك ألن ىذه اؼبعادالت غَت خطية، وبالتايل يتم وضع برنامج بلغة الباسك اؼبرئي ليسهل عملية اغبل بافًتاض 

ع عملية ربسُت للقيم اؼبفًتضة كل كرة إىل أن يتحقق شرط أن ؾبموع الكسر قيم ابتدائية لألكسجُت والنيًتوجُت وإهباد الباقي، م
((، وهبذا نكون قد حصلنا على القيم النهائية الصحيحة لكل اعبزيئات. بعد 8اؼبويل لكل اعبزيئات يساوي واحد )اؼبعادلة )

 من خالل العالقة التالية: NOو  COوىي  اغبصول على قيم الكسر اؼبويل يتم إهباد مؤشرات التلوث للعناصر اؼبلوثة الرئيسية
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                                                                                      (20)   

لى عنصر الكربون، إن مؤشر التلوث ىذا يعرب عن كمية اؼبادة اؼبلوثة بالنسبة لكتلة الوقود، وىو يتعلق بكل اعبزيئات اليت ربتوي ع
. من اؼبهم أيضا خالل التفاعل ىو إهباد الفًتة الزمنية الالزمة للوصول إىل حالة االتزان، واليت يبكن اغبصول (20)كما يف اؼبعادلة 

   :(Bathie 1996)عليها من خالل العالقة التالية 
                                                                                   (21)             
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وذلك بعد إهباد اؼبتغَتات فيها واليت ىي  NOيتم إهباد الفًتة الزمنية الالزمة لتكوين أكسيد النيًتوجُت   (21)من خالل اؼبعادلة 
 .  (24)و  (23)ما يف اؼبعادلتُت ك Tcدوال لدرجة حرارة االحًتاق 

 
 النتائج والمناقشة .4

لدراسة انبعاثات عملية االحًتاق ألنواع ـبتلفة من الوقود مع نسب ـبتلفة من اؼبواد الكحولية ًب تصميم برنامج حاسوب بلغة 
 إدخاؽبا يف ىذا الربنامج وىي الباسك اؼبرئي وبتوي على الصفحة الرئيسية اليت من خالؽبا يبكن اختيار أحد أنواع الوقود اليت ًب

وقود السيارات )البنزين(، والديزل، وغاز اؼبيثان، واألوكتان. كما أنو يبكن دراسة عملية االحًتاق لنوع واحد من الوقود أو ـبتلط 
احًتاق بنسب ـبتلفة مع الكحول الذي قد يكون ميثانول أو إيثانول، وأيضا عند نسب تعادل ـبتلفة مع اؽبواء ودرجة حرارة 

 .1ـبتلفة، كما يف شكل 

    
 (: صفحة إدخال البيانات 1شكل )

يتم اغبصول على جدول يف صفحة أخرى وبتوي على نفس البيانات  1بعد تشغيل الربنامج عند اختيار معُت كما يف شكل 
بعاث والفًتة الزمنية لتكوين أكسيد اؼبدخلة مع اؼبتغَت األساسي وىو نسبة التعادل على سبيل اؼبثال وقيم االنبعاثات ومؤشرات االن

. لذا يتميز ىذا الربنامج بإمكانية إجراء عدة مقارنات ـبتلفة بُت وقود وآخر، 2النيًتوجُت، وىكذا لبقية اؼبتغَتات، كما يف شكل 
 ومع أي من الكحولُت وعند نسب ـبتلفة وعند درجات حرارة احًتاق ـبتلفة.
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 غبصول عليها عند مدخالت معينة(: جدول النتائج اليت يبكن ا2شكل)

 

يف ىذا البحث ًب دراسة  البنزين فقط مع نسب تعادل ـبتلفة ػبليط اؽبواء والوقود ومع نسب ـبتلفة من البنزين مع اؼبيثانول أو 
اإليثانول، والنتائج اليت ًب رصدىا عند نسب تعادل ـبتلفة ونسب مواد كحولية ـبتلفة وضعت على شكل منحنيات كما يف 

قبد أن نسبة تركيز ثاين أكسيد الكربون تتغَت مع نسبة التعادل حيث تزداد مع ىذه النسبة إىل  3ألشكال التالية. ففي شكل ا
أعلى قيمة عند نسبة تعادل تساوي واحد، وىذه ىي اغبالة اؼبثالية للتفاعل حيث يتحول كل الكربون اؼبوجود يف البنزين والكحول 

ذلك عند نسب تعادل أقل من واحد حيث يوجد أكسجُت كايف إلسبام التفاعل واغبصول عل ثاين إىل ثاين أكسيد الكربون، وك
أكسيد الكربون، أما عند نسب تعادل أعلى من واحد فإن كمية الوقود عالية وبالتايل يتم اغبصول على أول أكسيد الكربون وهبذا 

نسبة تركيز ثاين أكسيد الكربون تنخفض أيضا مع زيادة  تنخفض قيمة ثاين أكسيد الكربون. ومن اؼبالحظ يف ىذا الشكل أن
% كحول، وىذا ما يؤكد أنبية الكحول لتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 10% منها عند 50نسبة اؼبيثانول، فهي أقل عند 

 عند النسب اؼبعقولة للوقود.
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 ب ـبتلفة للميثانول(: تأثَت نسبة التعادل على  تركيز ثاين أكسيد الكربون عند نس3شكل )

يتعلق بتأثَت نسبة التعادل على مؤشر انبعاث أكسيد النيًتوجُت عند نسب ـبتلفة للميثانول، وىذا اؼبؤشر يعرب عن  4الشكل 
مقدار الكمية اؼبتكونة للملوث بالنسبة إىل كمية الوقود. من اؼبالحظ يف ىذا الشكل أن مؤشر انبعاث أكسيد النيًتوجُت ينخفض 

، يف حُت أن 20نسبة التعادل حيث تصبح كمية الكربون اؼبتكون يف نواتج االحًتاق  أعلى واليت ىي يف مقام اؼبعادلة  مع زيادة
أيضا لكال النوعُت من الكحول اؼبيثانول  5ىذا اؼبؤشر عند نسبة تعادل معينة يزداد مع زيادة نسبة الكحول، كما يف شكل 

مية ثاين أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون يف النواتج ذات التأثَت األقوى على واإليثانول، والسبب يف ذلك ىو البفاض ك
النواتج. يف حُت أنو وبصل العكس ؼبؤشر أول أكسيد الكربون حيث يزداد مع نسبة التعادل ومع نسبة الكحول، كما يف الشكل 

االنبعاث وذلك الحتوائو على كمية أقل من  . ولكن من اؼبالحظ أن للميثانول تأثَت أكرب فبا لإليثانول على مؤشر7و  6
 الكربون.

 
 (: تأثَت نسبة التعادل على مؤشر انبعاث أكسيد النيًتوجُت  عند نسب ـبتلفة للميثانول4شكل )
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 (: تأثَت نوع الكحول ونسبتو على مؤشر انبعاث أكسيد النيًتوجُت5شكل )

 
 أكسيد الكربون عند نسب ـبتلفة للميثانول(: تأثَت نسبة التعادل على مؤشر انبعاث أول 6شكل )

 
 (: تأثَت نوع الكحول ونسبتو على مؤشر انبعاث أول أكسيد الكربون7شكل )

أما بالنسبة ؼبؤشر انبعاث ثاين أكسيد الكربون فمن اؼبالحظ أنو ثابت نوعا ما ػبليط ضعيف، أي عند نسبة تعادل أقل من 
، يف حُت أنو ينخفض عند نسب تعادل أكرب من واحد حيث  8نول، كما يف شكل واحد، ولكنو يزداد مع زيادة نسبة اؼبيثا
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يكون اػبليط غٍت بالوقود وبالتايل يتكون أول أكسيد الكربون على حساب ثاين أكسيد الكربون. كذلك من اؼبالحظ أن لنوع 
، وىو 9ند نفس النسبة كما يف شكل الكحول تأثَت على قيمة مؤشر االنبعاث، حيث أنو للميثانول ىو أعلى منو لإليثانول ع
 بسبب احتواءه على كمية أقل من الكربون ، والعالقة عكسية بُت اؼبؤشر وكمية الكربون.

 
 (: تأثَت نسبة التعادل على مؤشر انبعاث ثاين أكسيد الكربون عند نسب ـبتلفة للميثانول8شكل )

 
  أكسيد الكربون(: تأثَت نوع الكحول ونسبتو على مؤشر انبعاث ثاين9شكل )

، حيث نالحظ يف ىذا الشكل 10إن معدل تكوين أكسيد النيًتوجُت يتعلق بدرجة حرارة اللهب ونسبة التعادل، كما يف شكل 
أن الفًتة الزمنية لتكوين ىذا اؼبلوث تزداد مع نسبة التعادل مقارنة مع الكمية اليت يبكن تكوينها عند حالة االتزان، وىذا من شأنو 

 نسبة تركيز أكسيد النيًتوجُت يف اعبو. أن يقلل 
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  e[NO](: الفًتة الزمنية الالزمة لتكوين أكسيد النيًتوجُت بالنسبة إىل حالة االتزان لو 10شكل )

 االستنتاجات .5

من خالل ىذه الدراسة اليت سبت بوضع مبوذج رياضي لعملية احًتاق الوقود مع الكحول، ومن ٍب تصميم برنامج حاسوب 
 ذه الدراسة على خليط بنسب ـبتلفة بُت وقود البنزين وكحول اؼبيثانول أو اإليثانول، يبكن أن نستنج ما يلي:لتطبيق ى

  إن نسبة التعادل واليت ىي مقياس ػبليط الوقود واؽبواء تؤثر بشكل مباشر على نواتج االحًتاق أو االنبعاثات وال سيما
يد الكربون، حيث تقل قيمة تركيز أكسيد النيًتوجُت مع زيادة نسبة أكسيد النيًتوجُت وثاين أكسيد الكربون وأول أكس

التعادل وكذلك مع زيادة نسبة الكحول. كما أن نسب تركيز ثاين أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون تنخفض مع 
 زيادة نسبة الكحول أيضا، وىذا يعترب مؤشر إهبايب الستخدام الكحول مع الوقود.

 النيًتوجُت وأكاسيد الكربون يتأثر بنسبة التعادل ونسبة الوقود ونوعية الكحول إن كان ميثانول  إن مؤشر انبعاث أكسيد
أو إيثانول، والذي ىو مقياس لكمية االنبعاثات الناذبة عن حرق وقود معُت. فمؤشر انبعاث أكسيد النيًتوجُت يقل 

مؤشر أول أكسيد الكربون يزداد مع زيادة مع زيادة نسبة التعادل وينخفض مع البفاض نسبة الكحول، يف حُت أن 
 نسبة التعادل يف الوقت الذي ينخفض فيو مؤشر ثاين أكسيد الكربون.

  ىذه الدراسة سبت لنوع واحد من الوقود وىو البنزين، لذا فمن اعبدير باالىتمام دراسة بعض األنواع األخرى اليت يبكن
ضمينها يف الربنامج، وذلك إلجراء مقارنة بُت األنواع اؼبختلفة من خلطها مع الكحول وىي الديزل واألوكتان واليت ًب ت

 الوقود والتعرف على تأثَتاهتا البيئية.
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Abstract 
Distillation systems are energy and power intensive processes and contribute significantly to the 

greenhouse gases emissions (e.g. carbon dioxide). Reducing CO2 emissions is an absolute necessity and 

expensive challenge to the chemical process industries in order to meet the environmental targets as agreed 

in the Kyoto Protocol. A simple model for the calculation of CO2 emissions from heat-integrated 

distillation systems is introduced, considering typical process industry utility devices such as boilers, 

furnaces, and turbines. Furnaces and turbines consume large quantities of fuels to provide electricity and 

process heats. As a result, they produce considerable amounts of CO2 gas to the atmosphere. Furnaces are  

necessary for heating purposes; besides, they are also significant emissions contributors. The model is used 

in an optimization based approach to optimize the process conditions of an existing crude oil atmospheric 

tower in order to reduce its CO2 emissions and energy demands. An existing crude oil atmospheric unit is 

very expensive to modify due its complex configuration and interactions, and existing constraints of 

structure, limited space area, matches, bottlenecked equipments, etc. Thus, a few new crude distillation 

units are built and projects for revamping existing equipments are rather common. Revamping an existing 

plant is a difficult task, more complex than a new process design; many parameters must be considered and 

sometimes it is not possible quantify all of them. This paper presents a new methodology based on rigorous 

simulation and adding a preflash drum  that addresses both the distillation column and the heat furnace 

simultaneously to decrease the (CO2, NOx , Sox) emissions. The methodology considers process change 

and structural modification together with the interactions between the existing distillation process and heat 

recovery system. The new method includes multiple objective functions such as energy savings, emissions 

reduction, capacity enhancement, and profit improvement. The distillation column at topping unit of 

Azzawia Oil Refinery Company (ARC) has been selected as a case study. The objective of this paper is to 

investigate the process feasibility and advantages of the new design of distillation with an additional a 

preflash drum.. The results of this work can be used as a guide for inserting the a preflash drum to reduce 

the energy consumption and CO2 emission for existing process. It has been shown by applying the new 

approach that crude oil atmospheric units can save energy by 5% and reduce emissions (CO2, NOx) by up 

to 6% and( Sox) emissions by 5%  while the existing structure is fixed.. Utilizing a pre flash drum is a key 

modification for cutting down operational costs and emissions further. When a pre flash drum is used, a 

typical reduction of up to 5 % is achieved. It has been shown that new distillation columns with internal 

heat integration exhibits reasonably  energy savings compared to traditional configurations. Savings can 

reach up to 6% of furnace  duties. 
 
Keyword: Crude distillation; Revamping; Energy savings; Preflash; Emissions 
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Abstract 
The research assessed the potential of upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors 

operated at very low upflow velocities to provide full-flow anaerobic treatment of low 

strength wastewater at low temperature 35 ⁰C.  

The work was carried out using laboratory-scale UASB reactors fed on a synthetic wastewater 

which was designed to simulate a typical unsettled municipal wastewater. The reactors were 

operated under a range of condition to test their performance and stability based on four main 

indicators: chemical oxygen demand (COD) removal, total suspended solids (TSS) removal, 

gas production and gas composition. The results from this investigation showed that UASB 

reactors operated at a temperature of 35⁰C were highly effective in the treatment of synthetic 

sewage at influent COD concentrations from 450 to 2250 mg l
-1

 COD at a constant HRT of 1 

day, and at HRT from 24 to 8 hours with an influent COD concentration of 450 mg l
-1

. The 

specific methane yield obtained was around 0.32 l CH4 g-
1
 COD removed. COD removal 

efficiencies were high at ≥ 93 % and total suspended solid removal was around 95 %.  

The results confirmed that full flow treatment under ambient conditions, without heating of 

the UASB reactor, was feasible at wastewater temperatures of 20 ⁰C or above. The warm 

temperate areas that are suited to this application, e.g. the Mediterranean region, also often 

have relatively low water use and/or high rates of re-use due to water scarcity. 

 

 

Introduction 

The Mediterranean region is considered as one of the world’s most water-stressed regions. 

Wastewater production is the only potential water source which will increase as a result of the 

increase in population and the need for fresh water (Loutfy 2011). Municipal wastewaters 

consist of a mixture of domestic sewage from households and a proportion of industrial and 

commercial effluents (Pescod 1992). The wastewater itself normally consists of ~99% water; 

and is usually further characterised with respect to its rate of flow or volume, chemical 

constituents, physical condition and in some cases microbiological quality (Pescod 1992, 

Metcalf & Eddy. 2003). Contaminants are removed from wastewater through the process 

known as sewage treatment, which may involve a combination of biological, chemical and 

physical processes designed to remove biological, chemical and physical contaminants. All 

these processes are directed towards the production of an environmentally safe effluent 

(GonCalves, Charlier et al. 1994). The principal objective of wastewater treatment is 
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generally to allow human and industrial effluents to be disposed of without peril to human 

health or unacceptable damage to the natural environment. 

In conventional sewage treatment the biological processes employed are generally aerobic, 

with activated sludge and biological filtration systems being the most common examples of 

suspended growth and fixed film processes, respectively. Anaerobic biological treatment is an 

alternative approach that offers several advantages: in addition to removing the energy-

intensive requirement for the supply of oxygen, anaerobic systems usually have low sludge 

yields and produce methane that can be captured for use as a renewable energy source. 

Anaerobic systems are already in widespread use in the water and wastewater industry for 

treatment of primary, secondary and co-settled sludges (municipal wastewater biosolids) and 

other high-strength effluents (Chernicharo 2007). Anaerobic digestion of wastewater 

biosolids, however, typically operates at mesophilic temperatures (~35-37 ⁰C), and in dilute 

wastewaters there is insufficient energy potential per unit of volume to raise the temperature 

to this range. 

The upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor is now a common type of high-rate 

reactor for treatment of industrial and domestic wastewaters. It has a simple design, can be 

easily built and maintained, is relatively low cost, and can cope with a range of pH, 

temperature, and influent substrate concentrations (Lettinga and Hushoff 1991, Cronin and Lo 

1998, Alvarez, Ruiz et al. 2006, Tiwari, Guha et al. 2006). A number of laboratory-scale 

studies have investigated the potential of this design and of modified versions of it for the 

treatment of various wastewater types (Rebac, Ruskova et al. 1995, Lettinga, Rebac et al. 

1999, Collins, Woods et al. 2003, McHugh, Carton et al. 2004, Collins, Foy et al. 2005).  

Methodology 

An experimental investigation was carried out using eight 4-litres continuously fed UASB 

reactors o, maintained at 35 ±1 ⁰C. The synthetic sewage feed was prepared daily from frozen 

pre-prepared concentrate by dilution with tap water to obtain the desired OLR. Four of the 

reactors were operated at a constant HRT of 24 hours. The OLR in these reactors was 

increased by increasing the influent concentration during the experimental period, starting at 

450 mg COD l
-1

 on day 0 then rising to 900, 1350, 1800 and 2250 mg COD l
-1

. The other four 

reactors were operated at a constant influent concentration of 450 mg COD l
-1

, and OLR was 

increased by increasing the daily feed and reducing the HRT from 24 to 12 and then 8 hours. 

These upper and lower limits were selected as the aim was to simulate the treatment of 

domestic wastewater: in practice the strength of this is unlikely to exceed 2 g COD l
-1

 while 

full-scale plants rarely operate at HRT much below 8 hours. Operating conditions are 

summarised in Table 1.  
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Table 1 Reactor operating conditions for baseline studies at 35 ⁰C 

Reactor Date  Day  Days Target 

temp 

Target 

Inf COD 

Target 

OLR 

Target 

HRT 

 From To From To No. ⁰C mg l
-1

 g COD l
-

1
 day

-1
 

Hours 

Constant HRT         

R1-2 17/12/09 29/01/10 0 43 44 35 450 0.45 24 

  09/02/10 30/03/10 54 103 50 35 900 0.90 24 

  31/03/10 11/05/10 104 145 42 35 1350 1.35 24 

  12/05/10 28/05/10 146 162 17 35 1800 1.80 24 

  29/05/10 31/10/10 163 318 156 35 2250 2.25 24 

R3-4 17/12/09 29/01/10 0 43 44 35 450 0.45 24 

  09/02/10 12/04/10 54 116 63 35 900 0.90 24 

  13/04/10 11/05/10 117 145 29 35 1350 1.35 24 

  12/05/10 31/10/10 146 318 173 35 2250 2.25 24 

Constant influent COD concentration       

R5-8 11/09/10 11/11/10 0 61 62 35 450 0.45 24 

 12/11/10 11/12/10 62 91 30 35 450 0.90 12 

 12/12/10 27/03/11 92 197 106 35 450 1.35 8 
 

Feedstock 

It was decided that synthetic sewage rather than real wastewater would be used to feed the 

digesters in this research. This decision was made based on the fact that that the strength and 

composition of real wastewater vary depending on a number of factors, including water 

availability, climatic conditions, economic status and social customs(Gloyna 1971). It is 

difficult to give a chemical definition of the composition of sewage, and even in a single 

collection system, there are significant variations in strength on hourly, daily and seasonal 

time scales. This makes it difficult to carry out controlled simulation experiments for the 

purpose of understanding and development of treatment processes. In this study, the use of a 

synthetic wastewater allowed production of a material with repeatable and reproducible 

characteristics. Additionally, synthetic sewage is easy to prepare, to handle, safe to store, 

cheap, and the risk of exposure to pathogens present in real sewage is avoided (Whalley et al. 

2008; Zhao et al. 2014). The composition of the synthetic wastewater used is given in Table 2 

(Based on Whalley, 2008). 

 

Table 2 Composition of synthetic wastewater concentrates. (Diluted to give a working 

solution) (Based on Whalley, 2008) 
Component Unit Quantity 

Yeast (block bakers form) g 23 

Urea g 2.14 

Full cream milk (UHT sterilised) ml 144 

Sugar (granulated white) g 11.5 

Dried blood g 5.75 

Ammonium phosphate (NH4) 2HPO4 g 3.4 

Tap water  Make up volume to 1 l 
 

The synthetic wastewater was based on one used by Whalley (2008) which was designed to 

resemble municipal wastewater in a range of relevant properties, as shown in Table 3. 
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Table 3 Characteristics of synthetic wastewater as used by used by Whalley (2008) at 

1:100 dilution 

Parameter unit average range (in 5 samples) 

TS mg l
-1 

772 746-813 

VS mg l
-1

 498 449-541 

TSS mg l
-1

 170 140-202 

VSS mg l
-1

 118 83-138 

Fixed SS mg l
-1

 52  

TDS mg l
-1

 556 522-587 

VDS mg l
-1

 329 310-349 

Fixed DS mg l
-1

 227  

Settleable solids (ml/l) ml 1hr = 0.1 0.1-0.1 

ml 2hr = 0.2 0.2-0.2 

ml 3hr = 0.3 0.2-0.3 

ml 4hr = 0.4 0.3-0.3 

ml 6hr = 0.4 0.4-0.4 

ml 24hr = 0.5 0.5-0.5 

 ml 5d = 1.4 1.3-1.5 

TC mg l
-1

 221 213-238 

TOC mg l
-1

 195 175-221 

COD mg l
-1

 460 450-474 

BOD mg l
-1

 220 187-247 

COD:BOD ratio 2.1  

Settled COD mg l
-1

 345  

Settled BOD mg l
-1

 195  

TN mg l
-1

 33 29-36 

TKN mg l
-1

 24 21.8-26 

Nitrate mg l
-1

 0.38 0.21-0.56 

Ammonia mg l
-1

 9.8 9.1-10.6 

Orthophosphate mg l
-1

 5.2 4.8-5.5 

Total Phosphorus mg l
-1

 7.0 6.9-7.2 

Alkalinity mg CaCO3 l
-1 

147 127-164 

pH  7.34 7.32-7.36 

Chloride mg l
-1

 49 44-54 

Sulphate mg l
-1

 43 37-47 

Copper mg l
-1

 0.161 0.158-0.162 

Zinc mg l
-1

 0.066 0.06-0.07 

Lead mg l
-1

 0.043 0.038-0.047 

Iron mg l
-1

 0.285 0.278-0.296 

Fats & oils mg l
-1

 44.0 41.5-47.5 

Anionic detergents mg l
-1

 0.21 0.21-0.21 
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Figure 1  Schematic showing the original layout based on (Idrus 2013) 

 

Results and discussion  

Reactor performance at constant HRT with increasing OLR 

Figure 2 and Figure 5 show the monitoring parameters for R1-4 during the experimental 

period, while Figure 3 & 4 shows the volumetric biogas and methane yield and the biogas 

methane content for each digester, and the specific biogas and methane production and 

actual/theoretical methane. The main performance parameters for each set of operating 

conditions are summarised in Table 4 UASB performance at different OLR and constant HRT> 

 
 
 
 
 
 

 
 

Treatment performance 
Effluent COD concentrations rose approximately in step with influent COD (as shown in 

Figure 2). COD removal efficiency was over 90 % in all reactors from day 2 onwards and 

remained consistently high at all OLR tested, with an average value of 95% for R1-4. Effluent 

TSS concentrations were generally below 20 mg l
-1

 apart from occasional disturbances. TSS 

removal efficiency was also high stabilising at around 93 % at the maximum OLR of 2.3 g 

COD l
-1

 day
-1

. 
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Table 4 UASB performance at different OLR and constant HRT  

Reactor Average 

OLR 

COD 

removal 

VMP
a
 

added 

Methane  SMP added 
b
 SMP removed 

c
 Actual/Th 

CH4 
d
 

  g COD l
-1

 

day
-1

 

% l l-1 

day-1 

% l CH4 g
-1

 

COD added 

l CH4 g
-1

 COD 

removed 

 

Nominal OLR 0.5 (last 30 days of start-up)    

1 0.44 0.90 0.113 0.78 0.256 0.284 0.82 

2 0.46 0.94 0.123 0.78 0.259 0.276 0.79 

3 0.44 0.94 0.120 0.78 0.261 0.278 0.77 

4 0.44 0.90 0.093 0.78 0.202 0.224 0.60 

Average 0.45 0.92 0.112 0.78 0.245 0.266 0.75 

Nominal OLR 1 (last 30 days)      

1 0.90 0.96 0.296 0.78 0.328 0.343 0.98 

2 0.96 0.96 0.307 0.79 0.307 0.320 0.91 

3 0.93 0.95 0.312 0.79 0.320 0.336 0.96 

4 0.93 0.95 0.299 0.79 0.307 0.323 0.92 

Average 0.93 0.95 0.304 0.79 0.315 0.330 0.94 

Nominal OLR 1.3 (last 20 days)     

1 1.34 0.98 0.436 0.78 0.326 0.334 0.95 

2 1.39 0.97 0.446 0.78 0.308 0.318 0.91 

3 1.38 0.96 0.448 0.79 0.310 0.322 0.92 

4 1.34 0.97 0.434 0.79 0.311 0.321 0.92 

Average 1.36 0.97 0.441 0.78 0.314 0.324 0.93 

Nominal OLR 1.8 (last 10 days)     

1 1.81 0.97 0.574 0.76 0.318 0.326 0.93 

2 1.84 0.97 0.559 0.76 0.289 0.297 0.85 

Average 1.82 0.97 0.567 0.76 0.303 0.311 0.89 

Nominal OLR 2.3 (last 50 days)     

1 2.28 0.96 0.708 0.76 0.310 0.324 0.93 

2 2.30 0.96 0.753 0.77 0.314 0.327 0.93 

3 2.30 0.96 0.754 0.78 0.314 0.328 0.94 

4 2.24 0.96 0.736 0.75 0.316 0.329 0.94 

Average 2.28 0.96 0.738 0.76 0.313 0.327 0.93 

a Volumetric methane production 

b Specific methane potential (SMP) per g COD added 

c Specific methane potential (SMP) per g COD removed 

d ratio of actual SMP per g COD removed to the theoretical value of 0.35 l g
-1

 COD 

 

 

 

 

 

  



الجامعة األسمرية اإلسالمية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 5151ديسمبر  51-51

  

 

 

648   |  

 

  

  

  
Figure 2 HRT, OLR, effluent COD and TSS and COD and TSS removal for R1-4 during operation at 

35 ⁰C. The vertical dotted lines indicate a change in OLR as shown in Table 4 UASB performance at 

different OLR and constant HRT 

 

 

Biogas production 
Volumetric gas production in all reactors responded quickly to increases in OLR (as shown in 

Figure 3), reaching around 0.74 l CH4 l
-1

 day at the maximum OLR applied. Specific biogas 

and methane production showed some fluctuation up to day ~75 (as shown in Figure 4), 

indicating that the reactors were still acclimating to the substrate and the OLR. These values 

then stabilised at around 0.40 l biogas g
-1

 COD added, 0.311 l CH4 g
-1

 COD added and 0.32 l 

CH4 g
-1

 COD removed. The average biogas methane content in all reactors was around 77%.   

The theoretical methane equivalence of COD is 0.350 litres CH4 g
-1

 COD at STP 0 ⁰C and 

101.325 kPa (Angenent and Sung 2001), and the actual specific methane production per g of 

COD removed therefore represents around 92 % of this theoretical value. 
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Figure 3 Volumetric biogas and methane production and biogas methane content for R1-4 

during operation at 35 ⁰C. The vertical dotted lines indicate a change in OLR as shown in 

Table 4 UASB performance at different OLR and constant HRT, CH4 content shown as 

fractions (i.e. %/100). 
 

  

  

  
Figure 4 Volumetric methane production, biogas methane content, specific biogas and 

methane production and actual/theoretical methane for R1-4 during operation at 35 ⁰C. 
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Figure 5 Effluent pH, TAN and alkalinity for R1-4 during operation at 35 ⁰C. 

 

Overall performance 
 

Table 5 overall performance parameters with increasing OLR and shown in Figure 6, 

summarise the results at each OLR. It can be seen that, apart from at the lowest OLR, COD 

removal and SMP are unchanged tested while the volumetric methane production (VMP) 

increases linearly with OLR, at a rate of 0.33 l CH4 g
-1

 COD added. This is as expected, as the 

range of OLR tested is well within the reported capacity of mesophilic UASB. The values in 

Table 5 are closely similar to those found by Idrus (2013) using the same synthetic sewage 

substrate. At 0.45 g VS l
-1

 day-
1
 the values for all parameters were slightly lower, probably 

indicating that the system was still acclimating to the operating temperature and feedstock in 

this start-up period (Idrus 2013). 

 

  
(a) Average values (b) All data 

Figure 6 Kinetics of key parameters with increasing OLR and increasing influent COD at  

35 ⁰C 
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Table 5 Overall performance parameters with increasing OLR 

Average 

OLR 

COD 

removal 

VMP Methane SMP added SMP removed Actual/Th 

CH4 

g COD l
-1

 

day
-1

 

% l l
-1

 day
-

1
 

% l CH4 g
-1

 COD 

added 

l CH4 g
-1

 COD 

removed 

 

0.45 0.92 0.11 0.78 0.245 0.266 0.75 

0.93 0.95 0.30 0.79 0.315 0.330 0.94 

1.36 0.97 0.44 0.78 0.314 0.324 0.93 

1.82 0.97 0.57 0.76 0.318 0.326 0.93 

2.28 0.96 0.74 0.76 0.313 0.327 0.93 

 

Reactor performance at constant influent COD with increasing OLR 

In this part of the experiment, the second set of reactors (R5-8) was started up and used to 

investigate the performance of the system with a constant influent COD concentration and 

with increases in OLR achieved by reducing the HRT.  

The main performance parameters for each set of operating conditions are summarised in 

Table 6 for Figures 7-8. Figure 9 show the monitoring parameters for R5-8 during the 

experimental period. 
 

Treatment performance 

 

 Effluent COD concentrations rose slightly with the decrease in HRT from 24 to 12 hours, but 

remained ≤ 60 mg l
-1

 (as shown in Figure 7). Average COD removal efficiency remained over 

90%. Effluent TSS concentrations were consistently below 20 mg l
-1

 and TSS removal 

efficiency was high, averaging around 95% throughout the experimental period.  

Biogas production. Volumetric gas production responded very quickly to increases in OLR in 

all reactors apart from R5, where there was a lag until day ~35: this was probably due to 

floating on day 4 followed by setting up again.  
 

Specific biogas and methane production stabilised at around 0.40 l biogas g
-1

 COD added, 

0.311 l CH4 g
-1

 COD added and 0.33 l CH4 g
-1

 COD removed (average for last 100 days). The 

average biogas methane content in all reactors was around 77% (as shown in Figure 8 and 

Table 7). The actual specific methane production per g of COD removed was around 96% of 

the theoretical value. 
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Table 6 UASB performance at different OLR and constant influent COD 

Reactor Average 

OLR 

Average 

HRT 

COD 

removal 

VMP Methane SMP 

added 

SMP 

removed 

Actual/ 

Th CH4 

  g COD l
-1

 

day-1 

Hours % l l
-1

 

day
-1

 

% l CH4 g
-

1
 COD 

added 

l CH4 g
-1

 

COD 

removed 

 

Nominal HRT 24 hours (last 30 days)      

5 0.48 23.3 0.93 0.148 0.75 0.310 0.332 0.95 

6 0.48 23.3 0.94 0.153 0.76 0.320 0.341 0.98 

7 0.47 23.7 0.94 0.150 0.75 0.319 0.340 0.97 

8 0.46 24.0 0.93 0.150 0.75 0.322 0.345 0.99 

Average 0.47 23.6 0.94 0.150 0.75 0.318 0.340 0.97 

Nominal HRT 12 hours        

5 0.97 11.4 0.90 0.300 0.76 0.309 0.345 0.99 

6 0.97 11.4 0.90 0.293 0.77 0.301 0.334 0.95 

7 0.97 11.4 0.91 0.282 0.77 0.290 0.319 0.91 

8 0.97 11.4 0.91 0.285 0.75 0.294 0.322 0.92 

Average 0.97 11.4 0.90 0.290 0.76 0.298 0.330 0.94 

Nominal HRT 8 hours        

5 1.41 7.9 0.89 0.429 0.78 0.305 0.342 0.98 

6 1.42 7.9 0.89 0.433 0.78 0.306 0.343 0.98 

7 1.42 7.8 0.91 0.425 0.78 0.299 0.328 0.94 

8 1.42 7.9 0.91 0.450 0.77 0.317 0.348 0.99 

Average 1.42 7.9 0.90 0.435 0.78 0.307 0.340 0.97 

a Volumetric methane production 

b Specific methane potential (SMP) per g COD added 

c Specific methane potential (SMP) per g COD removed 

d ratio of actual SMP per g COD removed to the theoretical value of 0.35 l g
-1

 COD 
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Figure 7 HRT, OLR, effluent COD and TSS and COD and TSS removal for R5-8 during 

operation at 35 ⁰C. The vertical dotted lines indicate a change in OLR..8. 

 

 
 

  
Figure 8 Volumetric biogas and methane production and biogas methane content for R5-8 

during operation at 35 ⁰C.The vertical dotted lines indicate a change in OLR as shown in 

Table 7. CH4 content shown as fractions (i.e. %/100). 
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Figure 9 Volumetric methane production, biogas methane content, specific biogas and methane 

production and actual/theoretical methane for R5-8 during operation at 35 ⁰C. 
  

 

 

Overall performance 

The results for each OLR tested are summarised in Table 7 and Figure 10. As with the 

previous trial of constant HRT, VBP has a linear relationship with OLR and there are no 

significant changes in other key parameters, apart from a possible slight reduction in COD 

removal. The slope of the line of VMP/OLR is slightly lower at 0.30 l CH4 g
-1

 COD added, 

however, indicating that the reduction in HRT may be having some effect. 

 

  
                  (a) Average values                  (b) All values 

 
Figure 10 Kinetics of key parameters with increasing OLR and constant influent COD  

at 35 ⁰C. 
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Table 7 Average performance parameters at each OLR during operation at 35 ⁰C 

Average 

OLR 

Average 

HRT 

COD 

removal 

VMP CH4 SMP added SMP 

removed 

Actual/ 

ThCH4 

g COD l
-1

 

day
-1

 

Hours % l l
-1

 

day
-1

 

% l CH4 g
-1

 

COD added 

l CH4 g
-1

 

COD 

removed 

 

0.47 23.6 0.94 0.15 0.75 0.318 0.340 0.97 

0.97 11.4 0.90 0.29 0.76 0.298 0.330 0.94 

1.42 7.9 0.90 0.43 0.78 0.307 0.340 0.97 

 

It is clear that the UASB reactors are capable of providing highly effective treatment in terms 

of COD and TSS removal in the conditions tested, and of recovering a high proportion of the 

energy available in the substrate in the form of methane.  

Energy balance 

The energy density of methane is 50.1 MJ kg
-1

 lower heating value (LHV) and 55.5 MJ kg
-1

 

higher heating value (HHV)(Hamelers 2008). 

 
 

Table 8 Energy balance of methane production 

 Influent 

COD 

Actual/ 

ThCH4 

Energy in CH4 

from effluent 

 mg l
-1

  kJ l
-1

 

Constant HRT 450 0.75 4.7 

 900 0.94 11.8 

 1350 0.93 17.4 

 1800 0.93 23.4 

 2250 0.93 29.3 

Constant  450 0.98 6.1 

Influent COD 450 0.94 5.9 

 450 0.97 6.1 

Conclusions  

The results showed that UASB reactors operated at a temperature of 35⁰C were highly 

effective in the treatment of synthetic sewage at influent COD concentrations from 450 to 

2250 mg l
-1

 COD at a constant HRT of 1 day, and at HRT from 24 to 8 hours with an influent 

COD concentration of 450 mg l
-1

. The specific methane yield obtained was around 0.32 l CH4 

g-
1
 COD removed. COD removal efficiencies were high at ≥ 93 % and total suspended solid 

removal was around 95 %.  

Anaerobic wastewater treatment is a low cost process, and is finally ready to be considered 

simple and reliable. The main advantages over the conventional aerobic processes are reduced 

required area, lower energy consumption, lower nutrients requirements, and the possibility of 

energetic application of the biogas. 



الجامعة األسمرية اإلسالمية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 5151ديسمبر  51-51

  

 

 

656   |  

 

Bibliography 
Alvarez, J., et al. (2006). "Start-up alternatives and performance of an UASB pilot plant 

treating diluted municipal wastewater at low temperature." Bioresour Technol 

97(14): 1640-1649. 

An, Y., et al. (2009). "Municipal wastewater treatment using a UASB coupled with cross-flow 

membrane filtration." Journal of Environmental Engineering 135(2): 86-91. 

Angenent, L. T. and S. W. Sung (2001). "Development of anaerobic migrating blanket reactor 

(AMBR), a novel anaerobic treatment system." water research 35(7): 1739-1747. 

Chernicharo, C. and R. Machado (1998). "Feasibility of the UASB/AF system for domestic 

sewage treatment in developing countries." Water Science and Technology 38(8): 

325-332. 

Chernicharo, C. A. d. L. (2007). Anaerobic Reactors. London; New York, IWA Publishing. 

Collins, G., et al. (2005). "Anaerobic treatment of 2, 4, 6-trichlorophenol in an expanded 

granular sludge bed-anaerobic filter (EGSB-AF) bioreactor at 15 degrees C." 

FEMS Microbiology Ecology 53(1): 167. 

Collins, G., et al. (2003). "Microbial community structure and methanogenic activity during 

start‐up of psychrophilic anaerobic digesters treating synthetic industrial 

wastewaters." FEMS Microbiology Ecology 46(2): 159-170.  

Collivignarelli, C., et al. (1990). "Anaerobic-aerobic treatment of municipal wastewaters with 

full-scale upflow anaerobic sludge blanket and attached biofilm reactors." Water 

Science & Technology 22(1-2): 475-482. 

Cronin, C. and K. Lo (1998). "Anaerobic treatment of brewery wastewater using UASB 

reactors seeded with activated sludge." BIORESOURC TECHNOL 64(1): 33-38. 

De Almeida, P., et al. (2009). "Development of compact UASB/trickling filter systems for 

treating domestic wastewater in small communities in Brazil." 

El-Khateeb, M. and F. El-Gohary (2003). "Combining UASB technology and constructed 

wetland for domestic wastewater reclamation and reuse." Water Recycling in the 

Mediterranean Region 3(4): 201-208. 

Gloyna, E. F. (1971). Waste stabilization ponds, World Health Organization. 

GonCalves, R., et al. (1994). "Primary fermentation of soluble and particulate organic matter 

for wastewater treatment." Water Science and Technology 30(6): 53-62. 

Gonçalves, R. F., et al. (1999). "Combining upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors 

and submerged aerated biofilters for secondary domestic wastewater treatment." 

Water Science and Technology 40(8): 71-79. 

Hamelers, B., A. Jeremiasses, W., et al. (2008). "Renewable Energy, Sources, Technology and 

Application. Wageningen, Sub-department of Environmental Technology. ." 

Idrus, S. (2013). Washing of wheat straw to improve its combustion properties with energy 

recovery by anaerobic digestion of the washwater. UNIVERSITY OF 

SOUTHAMPTON Faculty of Engineering and the Environment. 

Juanicó, M. and A. Milstein (2004). "Semi-intensive treatment plants for wastewater reuse in 

irrigation." Water Science & Technology 50(2): 55-60. 

LETTINGA, G. and P. L. HULSHOFF (1991). "UASB–PROCESS DESIGN FOR VARIOUS 

TYPES OF WASTEWATERS." Water Science and Technology 24(8): 87-107. 

Lettinga, G., et al. (1999). "High-rate anaerobic treatment of wastewater at low temperatures." 

Applied and environmental microbiology 65(4): 1696-1702.  



الجامعة األسمرية اإلسالمية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 5151ديسمبر  51-51

  

 

 

657   |  

 

Lettinga, G., et al. (2001). "Challenge of psychrophilic anaerobic wastewater treatment." 

TRENDS in Biotechnology 19(9): 363-370.  

Loutfy, N. M. (2011). Reuse of wastewater in Mediterranean Region, Egyptian experience. 

Waste Water Treatment and Reuse in the Mediterranean Region, Springer: 183-

213.  

Mahmoud, N., et al. (2003). "Solids removal in upflow anaerobic reactors, a review." 

Bioresour Technol 90(1): 1-9.  

McHugh, S., et al. (2004). "Reactor performance and microbial community dynamics during 

anaerobic biological treatment of wastewaters at 16-37° C." FEMS Microbiology 

Ecology 48(3): 369-378.  

Metcalf & Eddy., T., G., Burton, F. L. 1., & Stensel, H. D. (2003). Wastewater engineering: 

Treatment and reuse (4th ed.). Boston, McGraw-Hill.  

Pescod, M. (1992). "Wastewater treatment and use in agriculture."  

Rebac, S., et al. (1995). "High-rate anaerobic treatment of wastewater under psychrophilic 

conditions." Journal of fermentation and bioengineering 80(5): 499-506.  

Salazar-Peláez, M. L., et al. (2011). "Influence of hydraulic retention time on fouling in a 

UASB coupled with an external ultrafiltration membrane treating synthetic 

municipal wastewater." Desalination 277(1): 164-170. 

Tawfik, A., et al. (2005). "Potentials of using a rotating biological contactor (RBC) for post-

treatment of anaerobically pre-treated domestic wastewater." Biochemical 

engineering journal 25(1): 89-98. 

Tawfik, A., et al. (2003). "Treatment of domestic sewage in a combined UASB/RBC system. 

Process optimization for irrigation purposes." Water Science & Technology 48(1): 

131-138. 

Tessele, F., et al. (2005). "Treatment of municipal wastewater UASB reactor effluent by 

unconventional flotation and UV disinfection." Water Science & Technology 

52(1): 315-322. 

Tiwari, M. K., et al. (2006). "Influence of extrinsic factors on granulation in UASB reactor." 

Applied Microbiology and Biotechnology 71(2): 145-154. 

Van Der Steen, P., et al. (1999). "Post-treatment of UASB reactor effluent in an integrated 

duckweed and stabilization pond system." water research 33(3): 615-620. 

von Sperling, M. and J. de Andrada (2006). "Simple wastewater treatment (UASB reactor, 

shallow polishing ponds, coarse rock filter) allowing compliance with different 

reuse criteria." Water Science & Technology 54(11-12): 199-205. 

Von Sperling, M. and L. Mascarenhas (2004). "Performance of very shallow ponds treating 

effluents from UASB reactors." Water science and technology: a journal of the 

International Association on Water Pollution Research 51(12): 83-90. 

von Sperling, M., et al. (2008). "Performance evaluation of a simple wastewater treatment 

system comprised by UASB reactor, shallow polishing ponds and coarse rock 

filter." 

Whalley, C.P. (2008) Performance of variable climate waste stabilisation ponds during the 

critical spring warm-up period. PhD Thesis, University of Southampton, 

Southampton UK.  

Zhao, Y., Zhang Y., Ge Z., Hu C.,  Zhang H. (2014). Effects of influent C/N ratios on 

wastewater nutrient removal and simultaneous greenhouse gas emission from the 



الجامعة األسمرية اإلسالمية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 5151ديسمبر  51-51

  

 

 

658   |  

 

combinations of vertical subsurface flow constructed wetlands and earthworm 

eco-filters for treating synthetic wastewater. DOI: 10.1039/C3EM00655G (Paper) 

Environ. Sci. 

 

 

 

 يهخص
ن إمخخلص الامن حدى إملشالكت إمبيئية إميامة إميت ثوإجو إمبدلإن إملعةل ػىل حوض إمبحر إلأبيظ إملخوسط وإ  دإرة خملفات إمسائةل إ  من ىذه  ثؼد إ 

هخاج إمليثان خالل يؼد إمغاز إحليوي إمناجت غن إميضم إمالىوإيئ نلموإد إمؼضوية , مطدرإً نلعاكة إ و إخمللفات يؼخرب حاجة ماسة يف وكتنا إمرإىن ملخجددة. إ ن إ 

إملعر إحلاميض  إميضم إمالىوإيئ سوف يؼود ابمفائدة ػىل إجملمتع كوهو أأحد مطادر إمعاكة إمنظيفة إميت  جسامه يف إحلد من مشلكة إرثفاع حرإرة إمكون و 

الىوإئية ملؼاجلة مياه إمرصف إمطحي دإخل إملؼمل غند  مفاػالت 8وإيضا منع إمخلوث إمناجت من ػدم مؼاجلة ىذه إخمللفات. يف ىذإ إمبحت مت إس خخدإم 

درجة مئوية وإختبار إدإهئا حتت مجموػة من إمظروف مثل إمخغري يف حركزي إملوإد إمؼضوية ومدة بلاءه ػىل كفاءة إملؼاجلة وإهخاج إمغاز  53درجة حرإرة 

يف إملؼاجلة وإزإةل إمللواثت وإيضا يف  إهخاج غاز إمليثان حيث وضلت مكية إملوإد إمؼاملة وإظيرت إمنخاجئ إملخحطل ػلهيا  إن ىذه إملفاػالت متخاز بكفاءة ػامية 

%  مما يؤكد مدى ضالحية ىذه إمخلنيات مالس خخدإم يف إملناظق إميت متخاز ابرثفاع 55إملزإل إىل  % ومكية إمعلب إمكمييايئ ملأكسجني 53إملزإةل إىل 

 ةمتوسط درجات إحلرإر
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Abstract 
 

Four novel  of poly inorganic co-agulant were prepared such as poly aluminum chloride(PACl), poly ferric 

chloride (PFeCl), poly aluminum hydroxy silicate (PAHS) and poly aluminum ferric chloride (PAlFeCl) 

and characterized using FTIR, NFTIR and XRD. The samples were compared with conventional coagulant 

such as PAC` and Alum. Applications were carried out for the removal of some pollutants from ground and 

sewage waste water. It was found that the maximum percentages removal of Fe
+2

 and Mn
+2

 ions in ground 

water reached 99 and 92%,using PAC` and PAC  respectively, the maximum percentages removal of COD, 

BOD and TSS in sewage waste water  reached 88, 85, and 92%, usingrespectively PAlFeCl. The removal 

percentage of the same pollutants Fe
+2

, Mn
+2

, COD, BOD and TSS are 99, 83, 76, 70 and 91 % respectively 

when using conventional PAC, and in the case of Alum the removal percentage of Fe
+2

, Mn
+2

,COD, BOD 

and TSS are 99, 83, 63, 62.5 and 90 %, respectively. Therefore, the co-polymer of iron and manganese co-

agulants is considered as a better replacement technology for sewage waste water treatment due to low cost 

and good efficiency in this application, as well as  it will solve the problem of water shortage and 

contribute as a non-conventional water resources. 

 
Key Words: polyinorganic coagulants, conventional co- agulants, some pollutants removals 
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Adsorption of Lead (II) Ions by Sorptive-Flotation Technique from 

Synthetic Solution Using powdered Palm Fronds (PF) and Oleic Acid 
 

Salem M. El-Nageib 

Department of Chemistry, Faculty of Science, El- Asmarya University, Zliten, Libya 

 

ABSTRACT 

Heavy metals are the largest class of contaminants and also most difficult to treat. Lead 

Pollution impacts all the systems of the human body. Many of the methods utilized to remove 

lead from west water. Therefore, this study was carried out to examine the potential and 

effectiveness of using powdered palm fronds, which was prepared from palm fronds (a cheap 

agricultural and non- toxic material), to remove lead from water. A series of bench –scale 

experiments were conducted in the laboratory, aiming to assess the feasibility of using 

powdered palm fronds (PF) as an effective bio sorbent and oleic acid (HOL) as a surfactant. 

The effects  of the process variables such as : initial solution PH, sorbent , surfactant and lead  

concentration and shaking  time  that influence the biosorptive – flotation  process were 

examined . Promising    results were obtained under the optimum conditions, according to 

which nearly 100% of lead,  at PH 7 at room temperature (~ 25°C ), was removed. Moreover, 

a sorption and flotation mechanism is suggested.   

KEY WORDS: lead, sorptive-flotation, powdered palm fronds,  oleic acid 
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تأثَت تركيز الكربون العضوي ودرجة اغبرارة على كفاءة البكًتيا يف عملية إزالة التلوث العضوي من 
 مياه الصرف الصحي

 2خالد إبرىيم الدىماني ،2عبدالرحمن سعد السويح، 1القاسم محمد خليل أبو، 1،2 رفيق المبروك الحسناوي
  

 2أحمد شعبان أغا ، 2سعدالدين محمد بلعيد
 

 ليبيا -سوق األحد  -لوم، جامعة الزيتونةكلية الع 1
 ليبيا -مركز حبوث التقنيات اغبيوية ، الطويشة  2

  

 صخالمل
يف تكسَت اؼبادة لتحديد تأثَت التغَت يف تركيز الكربون العضوي ودرجة حرارة مياه الصرف الصحي على قدرة السالالت البكًتية  

اءة العالية يف اؼبعاعبة إىل مياه صرف اصطناعية ربتوي على تراكيز ـبتلفة من اؼبادة العضوية ًب حقن اؼبعلق البكتَتي اؼبتميز بالكف
ًب ربديد معدل التكسَت اغبيوي من خالل  درجة مئوية 40-20العضوية. خالل عملية اغبضن يف دراجات حرارة تراوحت بُت

كفاءة إزالة الكربون العضوي ترواحت   أنأظهرت نتائج الدراسة  (.TOCقياس التغَت يف تركيزالكربون العضوي الكلي )
بينما  كفاءة إزالة الكربون العضوي من مياه الصرف   "SludgeHammer"للبكًتيا التجارية اؼبعروفة بـ   %73-87بُت

ــ % عندما حقنت ب83-68وترواحت بُت  Bacillus subtilisعندما حقنت بـ   %60-82وجدت تًتواح بُت 
Pseudomonas aeruginosaم قد °10لبفاض أو زيادة درجة اغبرارة فبا قيمتو ضاً، أظهرت نتائج الدراسة أن عند إ. اي

م °40  م°30% عند درجة حرارة 79-75حيث وجدت بأهنا تراوحت بُت  على كفاءة إزالة اؼبادة العضويةسلبًا أثر ذلك 
بكًتيا % مع كل من 50 م حيث وجدت ال تتجاوز°20بينما تدنت الكفاءة إىل مستوى معنوي عند درجة حرارة 

""SludgeHammer  وPseudomonas aeruginosa ، Bacillus subtilis.  
 

 المقدمة
العقدين األخَتين تطوراً صناعياً غَت منظم، فال زبلو منطقة إال يف تشهد مدن ليبيا وباألخص مدينة طرابلس وضواحيها 

أالحيان بصرف ـبلفاهتا بشكل مباشر وبدون معاعبة يف شبكات تلف يف النوع و اغبجم تقوم يف اغلب زبوفيها منشات صناعية 
مياه اجملاري العامة األمر الذي قد يؤدي إىل إرباك يف عمل ؿبطات الصرف اؼبوجودة حاليًا وباألخص وحدات اؼبعاعبة اغبيوية. 

لبيولوجية؛ منها ما يتميز بكفاءتو يوجد عدد كبَت من االنواع البكتَتية اليت تستخدم يف ربسُت عمل وحدات معاعبة مياه الصرف ا
لذا فمن الضرورة  -استنادًا على مصدر الكربون وبعض العوامل األخرى -يز بكفاءتو النسبية يف إزالة الكربونالعالية ومنها ما يتم

فادة منها يف دبكان معرفة ىذه االنواع اليت تتصف بالكفاءة العالية والنوعية وبالتايل عزؽبا وتنميتها بكميات مناسبة لالست



الجامعة األسمرية اإلسالمية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 5151ديسمبر  51-51

  

 

 

662   |  

 

هبا قام ،  ففي دراسة التطبيقات العملية اؼبختلفة تبعًا لنوعية مياه الصرف اؼبراد معاعبتها. أجريت دراسات عديدة يف ىذا اعبانب
Chen et al. (2009)  ؼبياه صرف صحي ربتوي على الكربون العضوي البكتَتية على إزالة  األنواعقدرة بعض من عن

تًتاوح  TOCالبكتَتية اؼبضافة يف صورة منفردة ؽبا قدرة متفاوتة على إزالة  األنواعوجد ان صبيع و  TOCملغم/لًت من  200
وأقل قدرة سجلت  Enterobacter cloacaeلبكًتيا  TOC% حيث سجلت أعلى قدرة إلزالة  72 – 55ما بُت 
تكافئ عنو عندما تكون بشكل منفرد، مكل . ومن اؼبتعارف عليو ان البكًتيا تعمل أفضل عندما تكون بش Bacillus spلبكًتيا

انواع من البكًتيا )أظهرت أكثر كفاءة يف إزالة  3مركبة من ؾبموعة من للًت م 600ث حبقن عينة من اؼبياه بـ لذا قام الباح
(TOC :التاليةEnterobacter cloacae  ،Gordoina  ،Pseudomonas putida  وعينة أخرى حقنتً  بـ

، Enterobacter cloacae انواع من البكًتيا التالية: 6من ؾبموعة من ملي لًت مركبة  600
Gordonia،Pseudomonas putida  ،Agrobacterium sp ،.Bacillus sp ،Pseudomonas 

stutzeri ( يف إزالة  %77)وجد ان اجملموعة األخَتة أظهرت اقل كفاءةTOC مقارنة باجملموعة األوىل واليت أظهرت كفاءة 
 ةعمل على زيادة قدر تؼبياه الصرف الصحي سوف البكتَتية %. عموماً، تبُت من نتائج ىذه الدراسة ان زيادة القدرة 84 تزيد عن

مقارنة بعينة مياه الصرف اؼبرجعية. ويف دراسة أخرى متشاهبة لـ  %15-12التلوث العضوي بنسبة تًتاوح ما بُت  ؿبتوىإزالة 
Ma et al. (2009) الالت بكًتية طبيعية على التقليل من التلوث العضوي من مياه صرف بًتو  عن مدى قدرة إضافة س

البفض من  (NH3-N)(، وآمونيا النيًتوجُت CODكيميائية وجد ان كل من تركيز األكسجُت اؼبتطلب الكيميائي )
 NH3-N  ملغم/لًت لـ 10و  CODملغم/لًت لـ  80ملغم/لًت، على التوايل إىل أقل من  25-8ملغم/لًت و  320-530

يوم. كذلك  30يوم من اؼبعاعبة بينما عند تلك العينة اؼبرجعية ًب اغبصول على نتائج متشاهبة ولكن بعد فًتة زمنية تفوق  20بعد 
 ( على كفاءة إزالة 3كجم/م 1.1-0.6أظهرت نتائج ىذه الدراسة ان تأثَت الزيادة يف اغبمل العضوي اؼبفاجئ )من 

COD لعينة اؼبرجعية اليت مل تستقبل إضافات بكتَتية.  ويف دراسة أخرى قام هبا % من تلك ا50البفض بنسبةHisashi et 
al. (2000)  انواع من بكًتيا ضوئية التمثيل:  3عند حقن مياه الصرف الصحي خبليط مركب منRhodobacter 

sphaeroides S ،NR-3 Rb. sphaeroides ،Rhodopseudomonas palustris   و 89وجد ان %
% من تلك اليت 10والنًتات و الفوسفات ًب إزالتها، على التوايل وبقدرة تفوق  (TOC)% من احملتوى العضوي 77% و 99

إضافة مستعمرات بكتَتية وبشكل منفردة من ت بوجدأيضا ًب حقنها بسالالت بكًتية بشكل منفرد. دراسات أخرى 
Pseudomonas spp.، ًب عزؽبا من اغبماة اؼبنشطة(، أو(Bacillus Spp.  ) ًب عزؽبا من تربة ملوثة بالزيوت النفطية (

و متطلب األكسجُت  (TOC)من قدرة وحدة اؼبعاعبة البيولوجية على إزالة الكربون العضوي الكلي  تإىل مياه الصرف زاد
وبقدرة  والفينول الكلي من مياه صرف معاصر الزيتون و مياه صرف السلخانات و مياه الصرف الصحي (COD)الكيميائي 

التغَت يف  (. Qu et al. 2011, Tuo et al. 2011 Fadil et al. 2003% من تلك العينة اؼبرجعية )30تفوق 
 Yaun et حيث وجد  لو تأثَتات سلبية على قدرة إزالة البكتَتيا للملوثات العضويةقد يكون درجة حرارة مياه الصرف الصحي 

al. (2013) ان كفاءة إزالة ـCOD م33-13% عند درجات حرارة بُت 98.0 – 80 تراوحت بُتº  اسابيع  10خالل
. ويف دراسة أخرى ºم 10اقل من %( عند درجة حرارة 65من اؼبعاعبة والبفض معدل اإلزالة إىل ادين مستوى ) 

إىل أقل من  ºم21 عند درجة حرارة % 65إلبفضت من COD  وجد ان متوسط إزالة   McKeown et al.(2012)لـ
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 . ºم 14درجة حرارة % عند 50

ورغم ان كثَت من اؼبعلومات اػباصة دبيكانيكية اؽبدم اؼبيكرويب للمواد الكربوىيدراتيو والدىون أصبحت معروفة إال ان 
على التقليل هتا يف صورة منفردة اوـبتلطة عن ربسُت ىدم ىذه اؼبواد وما مدى قدر  اىناك معلومات قليلة نسبيًا على قدرة البكًتي

الكربون العضوي ودرجة حرارة مياه الصرف على كفاءة عمل وحدة اؼبعاعبة البيولوجية. لذا سوف  التغَت يف تركيز ومصدر من تأثَت
يف تركيز الكربون العضوي ودرجة حرارة مياه الصرف على قدرة البكتَتيا على  تأثَت التغَتما مدى يف ىذه الدراسة ربديد كباول 

 إزالة اؼبادة العضوية.  
 

 وطرق البحثمواد 
 تحضير الكتلة الحيوية  

 .Hesnawi et al اسابقة قام هبمعملية يف دراسة  تظهر أثالثة انواع بكتَتية يف ىذه الدراسة ًب استخدام 
أنواع بكتَتية وجدت سائدة  9من بُت  (TOC)كفاءة إزالة الكربون العضوي الكلي   رفع مستوىقدرة متميزة يف  (2014)

 Bacillus subtilis ، Pseudomonasمشلت كل من  اىذه البكتَتيعبة البيولوجية ؼبياه الصرف ، ومنتشرة يف حوض اؼبعا
aeruginosa  اؼبعروفة بـضافة إىل ؾبموعة البكتَتيا التجارية إلبا""SludgeHammer"مناسبة حيوية  ة. للحصول على كتل

ي إىل هناية الطور األسي )مالحظتو من خالل تكوين م  و عند وصول النمو البكتَت ͦ 37ًب حضن البكتَتيا عند درجة حرارة 
دقائق. بعد ذلك ًب سكب  10دورة يف الدقيقة ؼبدة  4000حصد اػباليا باستخدام جهاز الطرد اؼبركزي بسرعة  ًبالعكارة( 

كمية اؼبناسبة بكًتي حىت اغبصول على ال نوعالوسط السائل يف انابيب ؿبكمة وصبع الكتلة اغبيوية وإعادة ىذه العملية لكل 
معقم وباستخدام جهاز  مائيللدراسة. بعد اغبصول على الكمية اؼبناسبة سبت عملية غسل ؽبذه الكتل اغبيوية باستخدام ؿبلول 

الطرد اؼبركزى مرة أخرى للتخلص من اى مركب عضوى متبقى من الوسط اؼبستخدم لنمو السالالت البكتَتية. ًب إستخدام 
بأستخدام جهاز قياس العكارة لقياس درجة عكارة اؼبعلق البكتَتي  McFarland Standardsبـ   احمللول القياسي اؼبعروف

. قبل عملية التلقيح ًب تعديل عكارة طور النمو لكل معلق بكتَتي ) حسب  600nm (OD600)عند الطيف اؼبوجى 
 لوصول إىل اقصى معدل للنمو.ماورد اعاله مرة أخرى( حىت ا

 اعية لمياه الصرفتحضير العينة اإلصطن
لتحضَت عينة اصطناعية مشاهبة لعينة مياه الصرف الصحي ًب إضافة اؼبكونات التالية إىل اؼبياه اؼبقطرة وفق التقديرات 

، Glucose(7.5) ،NH4Cl(1.5) -غرام/لًت(:)  Chen et al. (2009)التالية وحسب ماورد عن 
K2HPO4(0.02) ،KH2PO4(0.2) ،MgSO4.7H2O(0.25) ،CaCl2.2H2O(0.3) يف ىذا احمللول .

غرام/لًت، أما الفسفور  0.4( TNغرام/لًت، النيًتوجُت الكلي ) 8( CODاحملضر كان تركيز األكسجُت اؼبتطلب الكيميائي )
ٍب خفف إىل الًتكيز اؼبرغوب فيو و استخدم كعينة  ºم 4غرام/لًت. بعد ذلك ًب حفظ احمللول يف الثالجة عند درجة حرارة  0.08

مليلًت من اؼبعادن النادرة واليت تتألف من اؼبكونات  0.5اه صرف يف التجارب الالحقة.  أضيف إىل كل لًت من احمللول اؼبٌحضر مي
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، H3BO3(50) ،ZnCl2(50) ،CuCl2(30) ،MnSO4.H2O(50)(: ملغم/لًتاآلتية )
CoCl2.H2O(50) ،(NH4)2MoO24.H2O(50) العينة االصطناعية  وًب ضبط درجة تركيز األس اؽبيدروجُت يف

 . NaHCO3وذلك بإضافة ؿبلول  7.0عند الدرجة 

 تحديد تأثير التغير في تركيز الكربون العضوي على التحلل الحيوي
ًب زبفيف ؿبلول مياه الصرف األصطناعية  بنسبو ـبتلفة حبيث يًتاوح  TOCللحصول على تراكيز ـبتلفة من الـ 

ًتكيز الكلي الملغم/لًت. عند ىذه الًتكيزات وجد ان  300-100اؼبخفف بُت  يف احمللول TOCالًتكيز التصميمي الـ 
( يف احمللول اؼبخفف TPملغم/لًت، بينما تركيز الفسفور الكلي ) 74-21( يف احمللول اؼبخفف تراوح بُت TNللنيًتوجُت )

مكرارات.  لقح كل مكرر، بعد نقلو ملغم/لًت. ًب تقسيم كل زبفيف من مياه الصرف االصطناعية اىل ثالث  4.7 – 1.8ترواح 
 Pseudomonas Aeruginosa، بكتَتيا SludgeHammerمللًت، بكل من بكتَتيا 250يف دوراق زجاجية بسعة 

( بدون تلقيح لكل ؾبموعة. حجم العينة اؼبستخدم يف control. مع عمل مباذج سيطرة)Bacillus Subtilis، و بكتَتيا 
% من اغبجم الكلي للعينة. 4مللًت دبا يعادل  8بينما حجم الكتلة اغبيوية اؼبستخدم ىو  ًتملل 200عمليات اؼبعاعبة اغبيوية ىو 

 و ؾبموعة P.aeruginosa  ،B.subtilis لكل من بكًتيا (NTU) درجة عكارة اؼبعلق البكتَتي
"SludgeHammer " وارق يف حاضنة ىزازة خلية بكًتية(. وضعت الد 109)تقريبا  496.0قبل عملية اغبقن تساوي تقريبا

، قياس كل من الكربون العضوي الكليساعة.  خالل فًتة اغبضن ًب  18مئوية ؼبدة  30دورة/دقيقة بدرجة حرارة  150بسرعة 
 ، األكسجُت الذائب و درجة حرارة  احمللول. تركيز ايون اؽبيدروجُتالعكارة ، درجة 

 والتحلل الحيوي تحديد تأثير التغير في درجة الحرارة على معدل النمو
اؼبرحلة األوىل اىتمت بالكشف عن أفضل درجات حرارة للنمو بينما  –سمت ىذه اؼبرحلة من الدراسة إيل مرحلتُت ق

 الكشف على معدل النمو وكفاءة ربلل اؼبادة العضوية يف ميا الصرف.اىتمت اؼبرحلة الثانية عن 

 مرحلة الكشف عن أفضل درجات حرارة للنمو البكتيري
( nutrient brothذه اؼبرحلة، وربت ظروف بيئية مناسبة وثابتة، ًب تنشيط البكتَتيا يف الوسط الغذائي )يف ى

( nutrient agarساعة. بعد ذلك  ًب زراعة ىذه البكتَتيا يف الوسط الغذائي ) 24مئوية ؼبدة  37وربضينها يف درجة حرارة 
مئوية كدالة  37( واستخدمت درجة حرارة 54، 40، 30، 20 ،15، 10بطريقة النشر وربضينها يف درجات حرارة ـبتلفة )

على معدل التغَت يف كثافة النمو وذلك عن طريق حساب العدد الكلي. درجة اغبرارة اليت مل تظهر عندىا او اظهرت مستعمرات 
اسة. بعد عملية اغبضن يف ساعة ًب استثنائها من ىذه اؼبرحلة من الدر  72مستعمرة وبعد فًتة مبو ذباوزت  30بكًتية اقل من 

دراجات حرارة ـبتلفة ًب حصد وذبميع اػباليا البكتَتية بشكل منفصل من كل نوع من االنواع البكتَتية اىل قوارير زجاجية ؿبتوية 
 على وسط غذائي ًب حضن البكتَتيا حىت الوصول النمو البكتَتي إىل هناية الطور األسي. 
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 ءة التحلل الحيوي مرحلة الكشف على معدل النمو وكفا
مللًت من مياه  200إىل ـبتلط مليلًت من كل معلق بكتَتي بشكل منفرد أو  8بعد عملية التنشيط للبكتَتيا ًب حقن 

وضعت الدوارق يف حاضنة ىزازة مللًت.  250ويف دوارق سعتها  TOCملغرام / لًت  300صرف إصطناعية ربتوي على 
م  و ؼبدة اسبوع لكل درجة حرارة. ًب سحب العينات كل ͦ 40، 37، 30، 20ة دورة/دقيقة وعند درجة حرار  150بسرعة 

ساعة وغبُت توقف عملية النمو البكتَتي و التحلل اغبيوي. ًب ربديد معدل  24ساعة األوىل ومن ًب بعد كل  18ساعتُت خالل 
باستخدام جهاز نوع ( TOCضوي الكلي )نانومًت والكربون الع600 النمو بداللة الكثافة الضوئية )العكارة( عند طول موجي 

Hach DR 2800  أيضًا ًب قياس وتعديل كل من درجة نانومًت.  440عند طول موجيpH  و األكسجُت اؼبذاب
(DO  كل ساعتُت وتعديلهما عند الضرورة حبيث ال تقل  قيمة )على التوايل.  3.5و  6.5عن  كل منهما 
 

 النتائج والمناقشة
 على كفاءة البكترياالعضوي تأثير تركيز الكربون 

ؽبا  " SludgeHammerؾبموعة "ان  وجدملغم/لًت من اؼبادة العضوية  80عند حقن البكًتيا يف مياه صرف ربتوي على 
 0.111h-1% كما وصلت سرعة تفاعلها اىل )73ىل إأكثر فعالية يف معاعبة مياه الصرف، حيث وجد نسبة إزالتها وصلت 

( µmax  اغبضن ساعات من  18بعد)من زمن التكيف مع  كلباإلضافة إىل ذلك فان  (. 1ل رقم دو اعبو  1رقم شكل أنظر ال
و  2قصَت جداً حيث وجد يساوي ( ؽبذه اجملموعة البكتَتية التجارية Ts)وزمن الوصول اىل طور الثبات  Tlag)البيئة الغذائية )

ند مقارنتها مع نوعي البكتَتيا اآلخرين فبا يدل على مبوىا ساعات على التوايل. كما حققت البكتَتيا اكرب كثافة عددية ع 9
السريع. إذًا من اؼبتوقع عند زراعة االنواع البكتَتية الثالثة يف مزرعة بكتَتية واحدة فانو ستكون لبكتَتيا  

"SludgeHammer "السيادة على النوعُت اآلخرين من البكتَتيا وذلك للمدة القصَتة لكل من الـ Tlag  ،Ts.  عند مقارنة
وجد األخَتة كذلك تتميز بنسبة إزالة  "Pseudomons aeruginosaىذه البكًتيا التجارية مع بكتَتيا اؼبعزولة ؿبليًا "

-hالنظر اىل اؼبتغَتات. عند "SludgeHammer"ؾبموعة بكًتيا % واليت ال زبتلف معنويا مع 68للمادة العضوية تصل اىل 

1) 0.076( maxµ ، h) 12( Ts،) (2h Tlag  قد ال تكون للبكتَتيا السيادة اؼبطلقة عند زراعة االنواع البكتَتية الثالثة يف
رقم  دولو اعب 1رقم  كلأنظر الش (مزرعة واحدة ولكن تستطيع النمو يف البيئة اليت ال تتوفر فيها اؼبادة الغذائية بالشكل اؼبطلوب 

 أنمن اؼبادة العضوية، فوجد تركيز منخفض حول اغبيوي للمادة العضوية عند . للنوع األخر من البكتَتيا دور مهم يف عملية الت(1
Bacillus subtilis  لكن 60 واليت بلغت ، بالرغم ىي األقل مقارنة مع النوعُت األخرين، على إزالة اؼبادة العضوية ةقدر .%

غبيوية  قد يكون االبكتَتيا يف عمليات اؼبعاعبة فان دور ىذه  maxµ  ،qmax ،Ts  ،Tlagعند النظر إىل القيم اؼبتدنية للمتغَتات 
 80 من تركيز الكربون العضويعند زيادة  ؿبدودًا و ال تستطيع ىذه البكتَتيا ربقيق السيادة على النوعُت االخرين من البكتَتيا.

من واع البكًتية الثالثة األنمل ربدث اي إختالفات معنوية يف قدرة  ملغم/لًت 260إىل  ومن ٍب ملغم/لًت160إىل ملغرام /لًت 
  . maxµ ،rmax  ،qmaxحيث قيم 
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 )ب(

 

 )ج(

 كفاءة إزالة البكتَتيا: )أ( منخفض؛ )ب( متوسط؛ )ج( مرتفعتأثَت تركيز الكربون العضوي على   (.1شكل رقم )
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)مع حدود ثقة   لفة من الكربون العضوي(. مقارنة بُت معايَت تقيم كفاءة اؼبعاعبة اغبيوية للبكتَتيا عند تراكيز ـبت1جدول رقم )
95%) 

Sludge 
Hammer 

Bacillus 
subtilis 

Pseudomonas 

aeruginosa 
 معاييرال

 ملغم/لتر 80عند تركيز 

2 2 2 Tlag(h) 

0.008 0.008 0.010 Linitial 

0.050b 0.036a 0.039a Lmax 

8 12 12 Ts (h) 

0.111 0.077 0.076 µmax (h
-1) 

73±3.4a 60±2.5a 68±2.1a rmax (%) 

9.85a 8.42a 8.32a 
maxq 

mgTOC/mgVSS.d) ( 

 ملغم/لتر 160عند تركيز 

2 4 4 Tlag(h) 
0.009 0.009 0.010 Linitial 

0.077b 0.062a 0.065a Lmax 
12 16 16 Ts (h) 

0.087 0.071 0.069 µmax (h
-1) 

82±4.3a 77±3.4a 78±1.7 rmax 

9.72a 9.96a 9.0a 
maxq 

(mgTOC/( mgVSS.d) 

 ملغم/لتر 260عند تركيز 

1 2 2 Tlag(h) 
0.008 0.009 0.009 Linitial 

0.095b 0.076a 0.072a Lmax 
12 15 15 Ts (h) 

0.083 0.068 0.066 µmax (h
-1) 

87±3.8a 82±4.0a 83±5.8a rmax 

13.58a 13.51a 14.66a 
maxq 

mgTOC/(mgVSS.d) ( 

 

 B. subtilisلى كفاءة بكتريا تأثير درجة الحرارة ع
ساعة األوىل من  24مل وبدث مبو للبكًتيا خالل الـم ° 20مياه صرف عند درجة حرارة  عند حضن البكًتيا يف

أضعاف.  3ساعة ارتفعت الكثافة الضوئية إىل حوايل  264-48.  بعد فًتة حضن طويلة تراوحت بُت (2الشكل رقم  (اغبضن 
أختلف ذلك سباما (.3رقم  شكل ال)% 52إىل حوايل   TOCت أقصى قدرة للبكًتيا على إزالة عند هناية فًتة اغبضن وصل
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خالل ساعات األوىل من اغبضن.  8حيث حدث مبو للبكًتيا خالل  م°30عند حضن البكًتيا يف مياه صرف عند درجة حرارة 
% بعد فًتة حضن تراوحت 77فعت إىل % ٍب ارت32إىل حوايل  TOCوصلت قدرة البكًتيا إلزالة ساعة  48-8الفًتة من 

م مل وبدث اي ° 40ساعة(. عند درجة حرارة  264ساعة واستقرت على تلك الكفاءة حىت هناية فًتة اغبضن ) 120-72بُت 
 264-72م.  بعد فًتة حضن تراوحت بُت °20ساعة من اغبضن وكما ىو اغبال عند درجة حرارة  48مبو للبكًتيا خالل 
%. عموماً عند 76إىل  TOCأضعاف وارتفعت كفاءة البكًتيا على إزالة  5فة الضوئية تدرهبيا إىل حوايل ساعة أرتفعت الكثا

ساعة قبل ان تبدأ يف عملية نشاطها االيضي خالفًا عند  72م  استغرقت اػباليا البكًتيا اكثر من °40م و °20درجة حرارة 
ت لتتأقلم على بيئة النمو.  التغَت يف كثافة النمو عند البفاض او زيادة ساعا 8م واليت عندىا استغرقت البكًتيا °30درجة حرارة 

( حيث وجد ان اؼبعدل األقصى TOCم قد أثر على قدرة البكًتيا على أكسدة اؼبادة العضوية )°10ا قيمتو دبيف درجة اغبرارة 
عندما  mgTOC/mgVSS.d)) 6.24إىل  2.16أضعاف من  3ارتفع حوايل  قد qmax)ألكسدة اؼبادة العضوية )

 4.32إىل  6.24مرة من  1.5م بينما البفض ذلك اؼبعدل حبوايل °30-20ارتفعت درجة اغبرارة من 
mgTOC/mgVSS.d)  معنوي ) م.  دبعٌت أخر وجد ان ىناك إختالف°40 -30( عندما ارتفعت درجة اغبرارة منp= 

 . م° 20 > م°40 >م °30 رارة على النحو التايل: ح رجةلقدرة البكتَتيا على استخدام اؼبادة العضوية عند د( 0.05

 P.aeruginosaتأثير درجة الحرارة على كفاءة بكتريا 
ساعة يف طور التأقلم على  16م استغرقت البكًتيا اكثر من ° 20عند حضن البكًتيا يف مياه صرف عند درجة حرارة 

أضعاف  3.0رة البكًتيا على النمو وصلت  إىل أكثر من بعد ىذه الفًتة بدء ظهور بطئ يف قد (.4رقم شكلال(بيئة النمو 
ساعة من اغبضن  144إال بعد  TOCو البكًتيا مل يظهر نقص يف تركيز مبساعة . بالرغم من ىذا التضاعف يف  120خالل 

% 50وايل هتا واليت بلغت حاضعاف وبزيادة يف كفاء 5دبعدل  TOC كًتيا يف إظهار قدرهتا على تكسَتواليت عندىا بدأت الب
واليت  م°30سباما عند حضن البكًتيا يف مياه صرف عند درجة حرارة  ىذه القيم. اختلفت (5رقم  كلالش)من الًتكيز األويل 

فًتة  ساعة من اغبضن. عند إستمرار 168إىل  144% خالل الفًتة بُت 33 -10وبنسبة تًتاوح بُت لوحظ عندىا زيادة سريعة 
 TOCاضعاف وبزيادة يف كفاءة البكًتيا على إزالة  5 عن الكثافة األولية دبعدلثافة النم كساعة ارتفعت   264اغبضن إىل 

واليت  م°30من الًتكيز األويل. اختلفت ذلك سباما عند حضن البكًتيا يف مياه صرف عند درجة حرارة % 50حوايل بلغت 
بلغت ساعة.  خالل تلك الفًتة  24-4بُت اوحت تر أضعاف خالل الفًتة  3تقريبا كثافة النمو لوحظ عندىا زيادة سريعة يف  

 بلغت TOC%.  بعد ذلك لوحظ زيادة كبَتة يف كفاءة البكًتيا على إزالة 21 -10من  TOCقدرة البكًتيا على إزالة 
يف معدالت النمو واإلزالة حىت هناية فًتة ( p= 0.05اي زيادة معنوية ) ساعة و مل يظهر بعد ذلك 96% بعد 75ايل حو 

 3م زادت الكثافة الضوئية للنمو حبوايل °40ساعة(.  عند حضن البكًتيا يف مياه صرف عند درجة حرارة  264) اغبضن
 مل وبدث اي تغَت  ساعة األوىل من اغبضن و مع ىذا التضاعف يف الكثافة 72األولية للبكًتيا خالل النمو أضعاف الكثافة 
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 دراجات حرارة ـبتلفة عند B.subtilis. معدل مبو بكًتيا 2) )شكل رقم 

 

 B.subtilis( . تأثَت درجة اغبرارة على كفاءة إزالة اؼبادة العضوية من قبل 3) رقم شكل
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 عند دراجات حرارة ـبتلفة P.aeruginosa. معدل مبو بكًتيا )4)رقم شكل 

 

 P.aeruginosaكفاءة إزالة اؼبادة العضوية من قبل تأثَت درجة اغبرارة على  .  5)شكل رقم )
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 عند دراجات حرارة ـبتلفة SludgeHammer. معدل مبو بكًتيا (6شكل رقم )
 

 

 SludgeHammer( . تأثَت درجة اغبرارة على كفاءة إزالة اؼبادة العضوية من قبل 7) رقم  شكل

% 39-20وبنسبة تراوحت بُت  TOCبدأت البكًتيا يف إظهار قدرهتا على تكسَتـ بعد ذلك   . TOCـمعنوي يف تركيز
أضعاف وبزيادة يف  5دبعدل  النمو ساعة ارتفعت كثافة  264فًتة اغبضن إىل  ساعة. عند إستمرار 168-96خالل الفًتة بُت 

 من الًتكيز األويل% 72حوايل بلغت  TOCكفاءة البكًتيا على إزالة لـ  
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ن تبدأ يف عملية النمو خالفًا عند ساعة للتأقلم قبل ا 16 من م استغرقت اػباليا البكًتيا اكثر°20عند درجة حرارة 
أضعاف عند تلك  3ساعات لتنمو بكثافة عالية تفوق حبوايل  4واليت عندىا استغرقت البكًتيا  م°40م و °30درجة حرارة 

حيث اغبيوية م قد أثر ايضًا على العمليات °10درجة اغبرارة فبا قيمتو لزيادة أو النقص يف م.  ا°20الكثافة عند درجة حرارة 
( و دبعدل  (mgTOC/mgVSS.d 7.8إىل  4.3ارتفع من  قد qmax)وجد ان اؼبعدل األقصى ألكسدة اؼبادة العضوية )

م.  °40-30م و والبفض بنفس اؼبعدل عندما ارتفعت درجة اغبرارة من °30-20مرة عندما ارتفعت درجة اغبرارة من  1.8
 م. °20 ≥م ° 40 >م ° 30ضوية كانت على النحو التايل: ستخدام اؼبادة العإلدبعٌت أخر ان درجة اغبرارة اؼبثلى 

 "SludgeHammer"  تأثير درجة الحرارة على كفاءة بكتريا
ساعة يف طور التأقلم. بعد  96م استغرقت البكًتيا اكثر من °20ند حضن البكًتيا يف مياه صرف عند درجة حرارة ع

 شكلال(ساعة  120األولية خالل  النمو مرة من كثافة 1.7حوايل  بلغت النموذلك الوقت بدأت ظهور زيادة بطيئة يف كثافة 
ساعة من اغبضن واليت  144إال بعد   TOC.  بالرغم من ىذا التضاعف يف مبو للبكًتيا  مل يظهر نقص يف تركيز (6قم ر 

 168إىل  144 خالل الفًتة بُت%  39-17بُت  تراوحتوبنسبة  TOCعندىا بدأت البكًتيا يف إظهار قدرهتا على تكسَت 
عن الكثافة األولية للنمو  النموساعة ارتفعت كثافة  264فًتة اغبضن إىل  . عند إستمرار(7رقم  شكلال) ساعة من اغبضن

سباما القيم األويل. إختلفت  من الًتكيز% 54وايل ح بلغت TOCاضعاف وبزيادة يف كفاءة البكًتيا على إزالة  3.5دبعدل 
أضعاف بينما ارتفعت كفاءة  10إىل  النموواليت عندىا ارتفعت كثافة  م°30صرف عند درجة حرارة عند حضن البكًتيا يف مياه 

وية يف كفاءة بعد ذلك مل وبدث اي زيادة معنساعة.   20ويف مدة ال تتجاوز الـ% 55إىل حوايل  TOCالبكًتيا على إزالة 
ساعة من اغبضن.  عند حضن البكًتيا يف مياه  144% بعد 75. أقصى كفاءة بلغت ساعة من اغبضن 72اإلزالة حىت هناية 

  TOCم مل يكن ىناك اي إختالف معنوي يف الكثافة الضوئية للنمو وكفاءة البكًتيا على إزالة °40صرف عند درجة حرارة 
ادة يف كفاءة زيأضعاف الكثافة الضوئية األولية وب 7. بعد ىذه الفًتة ارتفعت الكثافة الضوئية إىل من اغبضن ساعة 48خالل الـ 

ساعة مل وبدث اي زيادة معنوية   264ساعة. عند إستمرار فًتة اغبضن إىل  168% بعد 77 بلغت  TOCالبكًتيا على إزالة
ساعة للتأقلم  96 من م استغرقت اػباليا البكًتيا اكثر°40م و °20عند درجة حرارة   .TOCيف كفاءة البكًتيا على إزالة 

تفوق  ساعات لتنمو بكثافة عالية 6م واليت عندىا استغرقت البكًتيا °30مو خالفًا عند درجة حرارة قبل ان تبدأ يف عملية الن
قيمتو  دبا درجة اغبرارةلزيادة أو النقص يف م خالل نفس الفًتة.  ا°20أضعاف عند تلك الكثافة عند درجة حرارة  10حبوايل 

 3ارتفع دبعدل  قد qmax)اؼبعدل األقصى ألكسدة اؼبادة العضوية ) حيث وجد اناغبيوية للبكًتيا م قد أثر على العمليات 10°
م و والبفضت دبعدل °30-20( عندما ارتفعت درجة اغبرارة من  (20.5mgTOC/mgVSS.dإىل  6.5مرات من 

انت على ستخدام اؼبادة العضوية كإلم.  دبعٌت أخر ان درجة اغبرارة اؼبثلى °40-30مرة عندما ارتفعت درجة اغبرارة من  1.5
 .20 > 40 > 30النحو التايل: 

 

 مقارنة الكفاءة بين السالالت البكتيرية عند دراجات حرارة مختلفة
البكتَتية الثالثة وجد ان للبكًتيا قدرة بطيئة على التأقلم للنمو كلما إرتفعت أو البفضت درجة حرارة بيئة  األنواععند مقارنة 
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ساعات لتنمو بينما عند درجة حرارة  6تغرقت السالالت البكتَتية اقل من م اس°30م. عند درجة حرارة °30اغبضن عن 
ساعة  96للتأقلم وتنمو أكثر من  B. subtilisو  "SludgeHammer  " م استغرقت كل من بكًتيا°40م و 20°

وسط لرجة اغبرارة . التغَت يف قدرة تأقلم البكًتيا مع التغَت يف دساعة 18اقل من  P. aeruginosaبينما استغرقت بكًتيا 
م إىل °20فوجد عند ارتفاع درجة اغبرارة من  (qmax)عدل األقصى لقدرة البكًتيا على استخدام اؼبادة العضوية اؼبالنمو أثر على 

مرة  2.8و دبقدار  " SludgeHammer" مرة لبكًتيا  3.1ستخدام اؼبادة العضوية دبقدار إل م ارتفع اؼبعدل األقصى30°
إىل  م°30 عندما ارتفعت درجة اغبرارة منمرة.  1.8أرتفع دبقدار  B.subtilisبينما لبكًتيا  P.aeruginosaلبكًتيا 

دبعٌت أخر ان درجة . الثالثة ةالبكًتياألنواع مرة لكل من  1.5ستخدام اؼبادة العضوية دبقدارإل م البفض اؼبعدل األقصى40°
م. ذلك يتفق مع نتائج دراسة مراحل °20 ≤م °40 >م °30حو التايل: اغبرارة اؼبثلى إلستخدام اؼبادة العضوية كانت على الن

م واليت اظهرت عندىا ىذه °45-10مبو االسالالت البكتَتية عن طريقة العدد الكلي للبكًتيا عند دراجات حرارة ترواحت بُت 
مو عند حضنها يف وسط غذائي درجة ( إىل ضعيفة )+( على استخدام اؼبادة العضوية للن-السالالت البكتَتية قدرة ضعيفة جداً )

-20م، بينما أظهرت قدرة متوسطة )++( إىل فبتازة )+++( عند حضنها يف درجة حرارة تراوحت بُت °20حرارتو أقل من 
يف  ها( عند حضن-غَت قادرة على النمو )أهنا واليت وجدت  P.aeruginosaم على التوايل، بإستثناء °45-30م و 25°

 م.°45درجة حرارة  

عند البفاض او  وأثَت كبَت على كفاءة اؼبعاعبة حيث وجد انلدرجة اغبرارة تئج الدراسة ان أظهرت نتا بشكل عام، 
-75بُت  تتراوحأهنا حيث وجدت  م قد أثر ذلك على الكفاءة الكلية إلزالة اؼبادة العضوية°10ا قيمتو دبإرتفاع درجة اغبرارة 

بينما تدنت الكفاءة إىل مستوى معنوي عند درجة حرارة م على التوايل °40و  م°30عند درجة حرارة % 79-72% و 79
معنوي بُت  الثالثة. بالرغم من ان ليس ىناك إختالف ة% مع كل من االنواع البكًتي50تتجاوز  الأهنا م حيث وجدت 20°

ىناك إختالف ، وجد ثة عند نفس درجة اغبرارةالبكتَتية الثال األنواعالكفاءة الكلية إلزالة اؼبادة العضوية واهنا تقريبا متساوية بُت 
وجد ان اؼبعدل األقصى إلزالة اؼبادة العضوية كان على النحو التايل: حيث معنوي بُت اؼبعدل األقصى إلزالة اؼبادة العضوية 

    .SludgeHammer <  Pseudomonas aeruginosa  < Bacillus subtilis ؾبموعة  

 اإلستنتاجات 
سوف تعمل ليس فقط اوضحت ان عند حقن انواع بكًتية متميزة لوحدة معاعبة مياه الصرف الصحي  نتائج الدراسة

على الرفع من كفائتها النهائية إلزالة احملتوى العضوي ولكن سوف تعمل على الزيادة يف سرعة البدء يف عملية التحول اغبيوي 
 للمادة العضوية داخل حوض اؼبعاعبة. 
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 تقييم تقنيات اعادة استعمال المياه العادمة في مصانع األلبان
Assessment techniques for reusing  disposable waters in dairy plants  

 ليبيا-مصراتة-قسم األغـذية، كلية التقنية الطبية قزيط ، م ،
Mohamed.rikt@gmail.com 

  الملخــص

ا الكربوىيدرات ، الكازين ، ـبلفات مصانع األلبان سهلة التحلل بيولوجيا ومن ـبلفات مصانع األلبان السهلة التحلل بيولوجي
والالكتوز وىذه اؼبكونات سهلة التحلل بيولوجيا يف ظروف درجة اغبرارة احمليطة فبا هبعل ـبلفات األلبان تتعفن بدرجة سريعة 
 وينجم عن ذلك ظهور رائحة عفنة ؽبا قابلية سريعة للتعفن خصوصا اؼبخلفات السائلة ؼبصانع األلبان وتسبب استنفاذ األكسجُت

إذا صرفت ىذه اؼبخلفات ضمن ؾباري البلدية فإهنا تضعف مستوى معاعبة و  الذائب من مصادر اؼبياه اؼبستقبلة لتلك احمللفات
اؼبياه وؽبذا فإن ـبلفات مصانع األلبان تسبب إزعاجا وتلوثا بيئيًا ملحوظا عند تصريفها إىل اؼبصادر اؼبائية بدون معاعبة مناسبة 

 –سة قيمت التدابَت اؼبتخذة للتخلص من اؼبياه العادمة يف مصانع األلبان دبنطقة مصراتة ) مصنع مصراتو وكافية، ويف ىذه الدرا
للمياه ملجم / لًت  TDS9000 ، 7500 ,8000 ؾبموع االمالح الذائبةأن قيم  فوجد مصنع الراوي ( –مصنع النسيم 

للمياه ملجم/لًت     BOD 5.5 ,4.5 ,3.5  تطلب بيولوجياً األكسجُت اؼب باؼبصانع الثالثة على التوايل وكانت قيمالعادمة 
ملجم / لًت  COD 1600  ،1300  ،1250 األكسجُت اؼبتطلب كيمياوياً  وكانت قيم باؼبصانع الثالثة على التوايلالعادمة 

ه العادمة باؼبصانع الثالثة للميا pH 7.9  ،8  ،7وكانت قيمة األس اؽبيدروجيٍت باؼبصانع الثالثة على التوايل ، للمياه العادمة 
ملجم/ لًت للمياه العادمة باؼبصانع الثالثة على التوايل  Nitrates 1.4  ،1.9  ،1.4على التوايل ووجد ان نسبة النًتات 

وتنتج ؼبصانع الثالثة على التوايل للمياه العادمة باملجم/لًت   Sulphates ،121  ،140  ،160 نسبة الكربيتات ووجد أن 
ات الصناعية السائلة والصلبة عن صناعة األلبان السائلة واألجبان والزبدة واؼبواد األولية اليت ال تراعى فيها اؼبواصفات النفاي

اليت ربتوي على الصودا الكاوية وضبض النًتيك والسكر اؼبذاب ؼبياه الغسـيل القياسية اػباصة هبا فضاًل عن النفايات السائلة 
ة واؼبواد اؼبضافة واألمالح اؼبعدنية لذلك تعترب اؼبواد العالقة والنًتوجُت والفوسفور من اؼبلونات األكثر شيوعاً والربوتُت واؼبواد الدىني

يف النفايات الصناعية السائلة الناذبة عن مصانع األلبان ولذلك نوصي بالزام صبيع مصانع األلبان يف ليبيا بإنشاء وحدة خاصة 
بة وتطبيق صبيع التوصيات الصادرة من اؼبنظمات البيئية ذات العالقة غبماية البيئة احمليطة بتلك دبعاعبة النفايات السائلة والصل

 اؼبصانع .

mailto:Mohamed.rikt@gmail.com
mailto:Mohamed.rikt@gmail.com


الجامعة األسمرية اإلسالمية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 5151ديسمبر  51-51

  

 

 

676   |  

 

 محالت تنقية مياه الشرب بمنطقة براك الشاطئالكيموحيوي لتقييم ال
 

 خالد علي بن يوسف، عبداهلل محمد عبداهلل

 معة سبهاكلية العلوم اؽبندسية والتقنية / جا  –قسم علوم البيئة 

 

 صخالمل

وادي الشاطئ ، من خالل دراسة جودة اؼبياه قبل  -أجريت ىذه الدراسة لتقييم كفاءة تنقية ؿبطات مياه الشرب دبدينة براك 
وبعد اؼبعاعبة لبعض مكوناهتا وخصائصها الفيزيائية والكيميائية واؼبيكروبية. حيث بينت النتائج أن صبيع اػبواص الطبيعية كانت 

اليت ًب اختبارىا مل تتجاوز  كيميائيةالنتائج ال كافةأن  ايضا تبُت و لمواصفات القياسية الليبية ومنظمة الصحة العاؼبية. مطابقة ل
-275حدود اؼبواصفات القياسية الليبية ومنظمة الصحة العاؼبية باستثناء نتائج عنصر اغبديد حيث تًتاوح تراكيزه قبل اؼبعاعبة بُت 

تركيز يف ؿبطة كلية اؽبندسة واعلى تركيز يف ؿبطة النيل ، وقد لوحظ البفاض الًتكيز بعد عملية اؼبعاعبة  ملجم/لًت وكان اقل 973
ملجم/لًت ، بينما كان دون حساسية اعبهاز يف ؿبطة النبع واعلى تركيز يف ؿبطة النيل وتراوحت كفاءة  170حيث كان يف حدود 

% يف ؿبطة النيل والنبع علي الًتتيب. أما بالنسبة لنتائج التحاليل اؼبيكروبية 011 -571.اؼبعاعبة يف إزالة اغبديد الزائد ما بُت 
 03فقد بينت الدراسة اختالفا يف متوسط العدد الكلي للبكًتيا يف صبيع احملطات اؼبدروسة حيث وجدت يف اؼبياه قبل اؼبعاعبة 

غبدود اؼبسموح هبا لكنها تدل علي احتمال بداية تلوث خلية يف ؿبطة النبع ، وىذه القيم دون ا 0.خلية يف ؿبطة الكلية ، 
 011خلية يف صبيع احملطات وىذا يتجاوز اغبدود اؼبسموح هبا ) 211شبكة اؼبياه. بعد اؼبعاعبة ارتفع العدد الكلي للبكًتيا إيل <

ة للمحطات ، وكانت صبيع العينات خلية/مل( فبا يدل علي التلوث نتيجة لتخزين اؼبياه أو عدم االىتمام بإجراءات الصيانة الالزم
 خالية من بكًتيا القولون قبل وبعد اؼبعاعبة.

 

 :المقدمة 
ؼبياه أنبية كبَتة يف اغبياة البشرية حيث تعترب اؼبياه مقوم أساسي من مقومات اغبياة ومن اؼبعروف انو يتعذر على أشكال سبثل ا

وجودة يف الكرة األرضية نظرا ؼبلوحتها والنسبة الباقية من اؼبياه العذبة % من اؼبياه اؼب05اغبياة اؼبوجودة على اليابسة استهالك 
 اؼبتمثلة( ومن أىم مصادر اؼبياه العذبة مياه األمطار واألهنار والبحَتات العذبة واؼبياه اعبوفية .311ليست متوفرة بسهولة )نسيم 

يف  (.0050ارتبطت حياهتا دبدى توفر اؼبياه العذبة )السالوي يف مياه اآلبار والعيون والعديد من اغبضارات واجملتمعات البشرية 
مليون   09اؼبنطقة العربية واليت سبتد بُت اػبليج العريب يف الشرق إىل احمليط األطلسي يف الغرب ، حيث تشغل مساحة تبلغ حوايل 

يث تسقط كمية األمطار السنوية على حيث يقع اعبزء األكرب من ىذه اؼبساحة يف اؼبنطقة اعبافة ذات اؼبناخ الصحراوي ،ح 3كم
من مساحة اؼبنطقة العربية  %00مم ،وعلى حوايل 011% من اؼبساحة الكلية للمنطقة العربية دبعدل سنوي يقل عن 77حوايل 

مم خاصة على اؼبرتفعات وسالسل اعببال الواقعة يف أقصى الشمال واعبنوب وىي يف الواقع تعترب 211دبعدل سنوي يزيد عن 
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فيما ىبص ليبيا اليت تقع يف مشال قارة أفريقيا وتقريبا تتوسط الوطن العريب  (..311ر الرئيسي لتغذية اؼبياه اعبوفية )ابوزيداؼبصد
حيث يًتاوح معدل سقوط  تفتقر إيل مصادر اؼبياه السطحية دائمة اعبريان ماعدا بعض األودية اؼبوظبية اليت تتغذى دبياه األمطار،

مم سنويا يف اؼبناطق اعبنوبية 11مم سنويا ويقل تدرهبيا حىت يصل إىل اقل من 111-311بُت  الشمالية ما األمطار على اؼبناطق
 (..000% من إصبايل االستهالك )الباروين،05وتعترب اؼبياه اعبوفية ىي اؼبورد الرئيسي للمياه اؼبستخدمة إذ تساىم بأكثر من 

ية اؼبوجودة ربت السطح يف تكوينات أرضية ـبتلفة واليت يبكن صبعها واستخراجها اؼبياه اعبوفية ىي اعبزء من اؼبياه ربت السطحو 
بوسائل ـبتلفة مثل اآلبار واػبنادق والقنوات أو اليت ذبري ذاتيا عن طريق الينابيع .وتعترب اؼبياه اعبوفية مصدرا أساسيا لإلمداد 

اؼبياه عموما ال توجد يف الطبيعة بشكل نقي وان أنقى اؼبياه ىي أن  (.0057باؼبياه العذبة يف كثَت من الدول العربية )السالوي،
مياه األمطار واليت أحيانا ال زبلو من اؼبواد العضوية والغازات الذائبة ،كذلك اؼبياه اعبوفية واليت ربوي إضافات غَت طبيعية نتيجة 

هبذا  يف رداءة جودة اؼبياه من حيث االستخدام.عبرياهنا على الصخور وإذابة ما هبا من معادن وأمالح فبا تسبب ىذه العناصر 
هبعل حتمية معاعبة اؼبياه حىت يبكن استغالؽبا عبميع األغراض حيث اىتم اإلنسان دبعاعبة اؼبياه اليت يشرهبا منذ أكثر من طبسة 

قط. حيث كانت عمليات آالف سنة وبعدم اللمامو باألمراض ومسبباهتا فقد كان اىتمامو ؿبصورا على لون وطعم ورائحة اؼبياه ف
ٍب أنشاء أول ؿبطة معاعبة للمياه  .051اؼبعاعبة تقتصر على الغليان والًتشيح والًتسيب .ويف القرن الثامن عشر وبالتحديد عام 

ا من يف العامل يف مدينة كالسيكو االسكتلندية واليت ٍب استخدام فيها طريقة الًتشيح. وتتبع اإلنسان تطور معاعبة اؼبياه لتشمل كثَت 
وآمنة من النواحي الكيميائية والبيولوجية ،واستخدام الكلور كمطهر  اؼبواصفات منها أن تكون خالية من العكارة

 ( .3110)العكيدي،

 :المياه طرق معالجة

 لتغَتا أن إىل اإلشارة وهبب ؽبا اؼبوضوعة واؼبواصفات ونوعيتها اؼبياه تلك مصادر باختالف الشرب مياه معاعبة عمليات زبتلف 
 دوما ربديثها يتم اؼبواصفات أن حيث اؼبعاعبة عمليات يف تغَت إىل األحيان من كثَت يف أيضا يؤدي اؼبياه ؼبواصفات اؼبستمر

 نتيجة ذلك ويأٌب اؼبوصفات قائمة إىل جديدة ؿبتويات وإضافة اؼبياه ؿبتويات بعض لًتكيز األعلى للحد اؼبستمر التغَت نتيجة
 أو اؼبياه يف موجودة تكن مل جديدة ؿبتويات اكتشاف، و  اؼبعاعبة وتقنيات اؼبياه ربليل تقنيات يف التطور : لمث العوامل من للعديد
 تسببها اليت اؼبشكالت بعض اكتشاف، او  السابق يف خطورهتا معرفة مدى أو وجودىا إىل االنتباه يتم مل ولكن موجودة كانت
 للمياه اؼبستخدمة اؼبعاعبة عمليات تناول ويبكن .اؼبعاعبة عمليات بعض عن نتجت يتال أو اؼباء يف أصال اؼبوجودة احملتويات بعض

 .السطحية باؼبياه مقارنة عليها اؼبنطقة العتماد نظرا اعبوفية اؼبياه على الًتكيز مع واعبوفية السطحية مصادرىا إىل استنادا

ستهدفة للدراسة اختالف اؼبعدات اؼبستخدمة فيها وتنوع اؼب التتبُت من خالل القيام بزيارات ميدانية لعدة مرات للمحوقد 
عمليات معاعبة اؼبياه من فيزيائية وكيميائية وميكانيكية ولغرض ربقيق مستويات ـبتلفة من اؼبعاعبة تدمج الوسائل اؼبتنوعة يف 

 أنظمة تصنف لعدة مراحل وفيما يلي توضيح لألنظمة اؼبتبعة يف كل ؿبل:

 

 محطة النيل: . أ
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لًت/دقيقة تقريبا، وتعتمد على الكهرباء كمصدر للطاقة لغرض تشغيلها  211اقة اإلنتاجية ألنظمة التنقية يف ىذا احملل تبلغ الط 
وتعترب مياه الشبكة العامة ىي األساس لتزويد األنظمة باؼبياه اػبام لغرض اؼبعاعبة وىي يف األصل مياه جوفية من بئر يبعد حوايل 

 ية اؼبياه يف احملل خالل ثالثة مراحل وىي:مًت عن احملل، ويتم تنق 1.

لتوفَت اؼبياه لوحدات اؼبعاعبة باستمرار ويتم ضخ ىذه اؼبياه  لًت 3111خزان سعة  يف اػبام يتم فيها ذبميع اؼبياه المرحلة األولى:
واؼبواد العالقة  باستعمال مضخة وذلك لغرض توفَت الضغط التشغيلي الالزم للمرشحات وىي مرشحُت شوائب إلزالة الرواسب

والصدأ واألتربة ومرشحُت كربون المتصاص الروائح واؼبواد العضوية والبيولوجية وقد لوحظ استهالك اؼبرشحات سريعا وانسدادىا 
 ساعة من االستعمال. 39نتيجة تكون لباده من الصدأ عليها ، فبا يستدعي تغيَتىا كل 

ه بالكلور بغرض أكسدة اغبديد و اؼبنجنيز واؼبواد العضوية األخرى و تضخ اؼبياه عرب يف ىذه اؼبرحلة يتم حقن اؼبيا المرحلة الثانية:
مًت مربع تقريبا يقوم بدوره بإزالة  3غشاء الًتشيح وىو غشاء مصنوع علي شكل لفة تعطي مساحة سطح ترشيحي حوايل 

نفصلة عن األمالح واؼبعادن الزائدة باإلضافة إىل األمالح واؼبعادن الذائبة يف اؼباء ومن ٍب فصل جزيئات اؼباء النقي وخروجها م
 اؼبيكروبات ولتخلص منها مع مياه الصرف.

التعقيم وىو اؼبرحلة األخَتة للمعاعبة ويتم دبرور اؼبياه داخل جهاز لألشعة فوق البنفسجية حيث يقوم بتسليط  المرحلة الثالثة:
 لًت. 2111زان النهائي سعة األشعة على اؼبياه لقتل اؼبيكروبات وذبمع اؼبياه يف اػب

 :ب. محطة النبع

لًت/ساعة وتستخدم الكهرباء لغرض تشغيل وحدات اؼبعاعبة ويتم تزويد ىذه األنظمة باؼبياه  051تقدر طاقتو اإلنتاجية حبوايل 
 ػبطوات التالية:مًت تقريبا عن موقع احملل وتعاجل فيها اؼبياه حسب ا 011اػبام من الشبكة العامة حيث يبعد بئر ضخ اؼبياه 

: يتم ترشيح اؼبياه قبل دخوؽبا لوحدات اؼبعاعبة باستعمال مرشحُت شوائب بغرض زبفيف العكر واألتربة والصدأ المرحلة األولى
وبواسطة مضخة يتم سحب اؼبياه وضخها على مرشحُت كربون المتصاص الروائح واؼبواد البيولوجية وتستهلك ىذه اؼبرشحات 

 ساعة. 39ىا بالصدأ اؼبًتسب عليها كما ىو مبُت باؼبلحق، فبا يستوجب تغيَتىا كل بسرعة نتيجة انسداد

ربقن اؼبياه دبادة الكلور ألكسدة اغبديد و اؼبنجنيز واؼبواد العضوية اؼبتبقية وسبر اؼبياه ربت ضغط عرب غشاء  المرحلة الثانية:
ويقوم ىذا الغشاء بإزالة اؼبعادن واألمالح  ربع تقريبامًت م 53.الًتشيح وىو غشاء على شكل لفة ؽبا مساحة سطح ترشيحي 

 الذائبة يف اؼباء وفصل جزيئات اؼباء النقي وخروجها للخزان، إما اؼبلوثات اؼبوجودة باؼباء اؼبفصول مثل األمالح الزائدة واؼبيكروبات
 فيتم التخلص منها مع مياه الصرف.

ضخة إىل وحدة التعقيم وىي جهاز يقوم بتسليط األشعة فوق البنفسجية على تضخ اؼبياه من اػبزان بواسطة م المرحلة الثالثة:
 لًت. 0111اؼبياه مباشرة لقتل اؼبيكروبات وزبزن اؼبياه بعدىا يف خزان سعة 

 ج. محطة الكلية:

وي االسطوانة علي تعترب اؼبرشحات الرملية السريعة ىي اؼبستعملة يف ىذه احملطة وتعتمد علي مبدأ الًتشيح اؼبيكانيكية حيث ربت 
طبقات خاصة من الرمل والزلط وىي تقوم بتصفية الشوائب الفيزيائية و العكارة واغبديد من اؼبياه، وؽبذه اؼبرشحات عدة أنواع 
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 وأغراض وذلك حسب نوع وكمية اؼباء وىدف اؼبعاعبة لذلك فإن ىذه احملطة تتألف من اؼبراحل الرئيسية التالية: 
عملية التخزين علي تقليل اؼبواد العالقة و العكارة بواسطة الًتسيب حيث تتوقف العملية علي سرعة  تساعد المرحلة األولى:

 سريان اؼباء.

الًتشيح يتم باستعمال ثالثة اسطوانات مقفلة من اغبديد أو الزىر للحفاظ علي اؼبرشحات من التلوث اػبارجي  المرحلة الثانية:
سم تقريبا يلي ىذه الطبقة  01 -71انة وسط اؼبرشح من طبقة عليا من الرمل ظبكها مًت تقريبا تتكون اسطو  3-0وقطرىا من 

سم تدخل اؼبياه للمرشح ربت ضغط بواسطة اؼبضخة وزبرج منها ؿبتفظة هبذا الضغط ووبتوى اؼبرشح  11 -21الزلط بسمك 
ع، حيث يتم تنظيف اؼبرشحات بعملية على صمام أوتوماتيكي والذي يتحكم يف عمل اؼبضخة وزبرج اؼبياه مباشرة إيل التوزي

 الغسيل العكسي باؼبياه كل يومُت أو ثالثة أيام للمحافظة على أداء اؼبرشحات بالشكل اؼبطلوب.
 

 المواد والطرق:

 تنقيةال مراحل بعد اؼبنتجة واؼبياه الداخلة اؼبياه ومشلت اؼبستهدفة احملطات من الكيميائية بالتحاليل اػباصة اؼبياه عينات صبع ًب 
 فحصها اؼبراد بالعينة ٍب االيونات من اػبايل باؼباء ٍب بالصابون تنظيفها بعد وذلك لًت 071 سعة بالستيكية قنينات باستعمال

 يف العينات صبع ًب فقد اؼبيكروبيولوجية باالختبارات اػباصة العينات حالة يف أما .عليها التحاليل إلجراء مناسبة ظروف يف ونقلها
 ىذه ؼبثل عينات عبمع الالزمةالتعقيم  ظروف ربت صبعها ًب حيث لًت( 0) سعة ذات الغلق وؿبكمة معقمة يةزجاج قوارير

 مشلت وقد العينة صبع من ساعةال تتجاوز مل مدة يف عليها االختبارات وإجراء اؼبطلوبة الظروف ربت اؼبعمل إىل ونقلها االختبارات
 عملية بعد وذلك احملطة من عينةو  التنقية عملية قبل ؿبطة كل يف اؼبستخدمة الشبكة مياه من عينة اليت ًب ذبميع العينات صبيع

 ايون تركيز قياس ًبحيث  Standard Methods: يف ورد ؼبا طبقاه اؼبعاعبة ايللم الكيميائي واؼبيكرويب الًتكيب تقدير ًب .التنقية
 باستخدام العكارة تقدر و  مباشرة. العينات خذا عند 0930موديل  PHILPS نوعو PH meterجهاز بواسطة اؽبيدروجُت

 جهاز يف اؼبدونة للطريقة طبقا اإليصالية تقدير ًب. و (NTU)بوحدات عنها ويعرب Turbidity meter العكارة تقدير جهاز
 ةحرار  درجة عند القيم وتعدل اعبهاز من مباشرة القراءات تؤخذ حيث 9201للمحاليل موديل  الكهريب التوصيل درجة قياس
 Flam photometryبطريقة  البوتاسيوم تركيز قياس ًب .Flame photometry بطريقة الصوديوم تركيز قياس ًب  .31

method. طريقة باستخدام اؼبعايرة طريق عن الكلوريد تقدير ًب .Argentomtric method الكالسيوم تركيز حساب ًب 
 قياس ًب . Eriocrome Blackوكاشف  Murexiedكاشف   باستخدام 1710Mموالريتو  EDTAدبحلول اؼبعايرة بواسطة

 باستخدامTurbidimetric method بطريقة الكربيتات تركيز قياس ًب .EDTA دبحلول اؼبعايرة بواسطة اؼباغنيسيوم تركيز
 يف ديداغب تركيزو  Persulfate method بَتسلفات بطريقة اؼباء يف اؼبنجنيز تركيز تقدير ًب.  Spectrophotometer جهاز

ات ختبار اال يتإجر  .Spectrophotometerجهاز باستخدام النًتات . قيست Phenanthroline methodبطريقة العينات
 ، 0،  170بأخذ ثالثة حجوم زبفيفات  القياسية وذلك TTCبيئة باستعمال الغشائية اؼبرشحات تقنية طريقة بإتباع اؼبيكروبية

 بتقنية الربازية القولون بكتَتيا عن الكشف ًبو  .ساعة 48 ؼبدة والتحضُتأطباق بًتي مل من كل عينة ويتم وضع اغبجوم يف  01
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من كل عينة ويتم وضع كل من اغبجمُت يف  مل11مل ،01وذلك بأخذ حجمُت  MFCبيئة  وباستعمال الغشائية اؼبرشحات
 .ساعة 39ؼبدة  والتحضُت أطباق بًتي

 النتائج والمناقشة: 
اؼبناقشة إىل ثالثة أجزاء هبدف وضعها يف صورة سبكن من تتبع تركيز العناصر وسلوكها خالل الدراسة ًب تقسيم باب النتائج و 

 ومقارنتها دبواصفات منظمة الصحة العاؼبية واؼبواصفات القياسية الليبية.
 

 األس الهيدروجيني: -

، يف 79.،  77.،  719. ؼبياه قبل عملية اؼبعاعبةأن قيمة األس اؽبيدروجيٍت كانت يف ا (0اعبدول )يتبُت من النتائج الواردة يف  
 72.ؿبل النيل وؿبطة الكلية وؿبل النبع على التوايل، وكانت أقل قيمة يف مياه ؿبل النيل و أكرب قيمة يف مياه ؿبل النبع ودبتوسط 

وكانت أقل قيمة يف  ع وؿبطة الكليةيف ؿبل النيل وؿبل النب 79.،  .71.،  775،أما بالنسبة لقيمتو يف اؼبياه بعد عملية اؼبعاعبة 
، وبناءا على ذلك فان قيم األس اؽبيدروجيٍت للعينات قبل وبعد اؼبعاعبة يف 710.يف ؿبطة الكلية ودبتوسط  ؿبل النيل وأكرب قيمة

وكانت كفاءة  ،5 -775اغبدود اليت أوصت هبا منظمة الصحة العاؼبية واؼبواصفات الليبية ؼبياه الشرب واليت أوصت دبعيار وقدره 
 .ويف مياه ؿبل النبع على التوايل% يف مياه ؿبطة الكلية ويف مياه ؿبل النبع 70.%، 279 -%1 اؼبعاعبة

 

 ( يوضح نتائج االختبارات الطبيعية وكفاءة المعالجة1جدول )

 انخاصٍت

 محم اننٍم محم اننبع محطت انكهٍت

قبم 

 انمعانجت

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

قبم 

 انمعانجت

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

قبم 

 انمعانجت

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

PH .79 .79 171 .77 .70 .71 .71 775 279 

EC ms\cm
3 

21171 39571 0.72 91171 01571 7171 93071 05771 1771 

 271 371 0.77 271 171 01171 271 171 01171  (NTU)انعكارة

 

 اإليصالية الكهربائية : -

للمياه قبل اؼبعاعبة  ( أن قيم اإليصالية0ائج الدراسة اؼبتحصل عليها من خالل قياس اإليصالية واؼبدونة باعبدول )يتبُت من نت 
يف مياه ؿبطة االكلية ومياه ؿبل النبع ومياه ؿبل النيل على التوايل وكانت  2ميكروموز/سم 930،  911،  211للمياه كانت 

،أما يف اؼبياه بعد اؼبعاعبة نالحظ  2ميكروموز/سم 2.277مة يف مياه ؿبل النيل ودبتوسط أقل قيمة يف مياه ؿبطة الكلية وأكرب قي
 يف مياه ؿبل النبع ومياه ؿبل النيل ومياه ؿبطة الكلية على التوايل 2ميكروموز/سم 395،  057، 015أهنا البفضت وكانت 
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، وبناء على اؼبواصفات 2ميكروموزسم 00.72ودبتوسط وكانت أقل قيمة يف مياه ؿبل النبع وأكرب قيمة يف مياه ؿبطة الكلية 
القياسية فان اغلب العينات اؼبدروسة قبل وبعد اؼبعاعبة يف اؼبدى اؼبوصى بو حسب اؼبواصفات الليبية ومنظمة الصحة العاؼبية واليت 

% 7171%، 17% ،3..0، وكانت كفاءة األجهزة يف معاعبة ارتفاع اإليصالية 2ميكروموز/ سم 3211أوصت بًتكيز وقدره 
 النبع على التوايل. يف مياه ؿبطة الكلية ومياه ؿبل النيل ومياه ؿبل

 العكارة: -

على إن قيمتها قبل اؼبعاعبة يف مياه ؿبل النيل والنبع  (0اعبدول )أوضحت نتائج الدراسة اؼبتحصل عليها لقياس العكارة واؼببينة ب 
حساسية اعبهاز يف مياه ؿبل النبع والنيل بعد عملية اؼبعاعبة باستثناء ؿبطة  وحدات وقد كانت دون 2وؿبطة الكلية وصلت إىل 

 % ؼبياه ؿبطة النبع والنيل.011، % 0.77الكلية حيث البفضت إىل وحدتُت ،وقد بلغت كفاءة اؼبعاعبة ؼبياه ؿبطة الكلية 

 الكاتيونات الموجبة الموجودة في المياه:

 العسورة الكلية: -

ملجم/لًت يف ؿبل  3.( أن قيم العسورة الكلية للمياه قبل اؼبعاعبة كانت 3اعبدول )ج اؼبتحصل عليها واؼبدونة بيتبُت من النتائ 
ملجم/لًت يف مياه ؿبل النبع، وكان أقل تركيز يف مياه ؿبل النيل وؿبطة الكلية وأكرب تركيز يف مياه  019النيل ومياه ؿبطة الكلية و 

مياه ؿبل  ملجم/لًت يف 31ملجم/لًت يف مياه ؿبل النبع و 01/لًت، بينما كانت بعد اؼبعاعبة جممل 5377ؿبل النبع ودبتوسط عام 
ملجم/لًت يف مياه ؿبطة الكلية، وكان أقل تركيز يف ؿبل النبع الذي يتوفر فيو اؼبعاعبة الكيميائية وأكرب تركيز يف ؿبطة  1.النيل و

دى القيم اؼبسموح هبا من قبل منظمة الصحة العاؼبية واليت أوصت دبعيار وىذه القيم مل تتع ملجم 2272الكلية، ودبتوسط عام
و  % يف ؿبطة الكلية0172% ،373.% ، 375 يف إزالة العسر من اؼبياه ملجم/لًت ،وقد كانت كفاءة أجهزة اؼبعاعبة111قدره 

  .ؿبل النيل وؿبل النبع على التوايل

 الكالسيوم: -

ملجم/لًت يف ؿبل النيل وؿبل  3077، 31، 07( أن تركيز الكالسيوم قبل اؼبعاعبة 3) يف اعبدوليتضح من نتائج الدراسة اؼبدونة  
أجراىا  /لًت، وىذه القيم تساوت مع قيمة الكالسيوم يف الدراسة اليتملجم 0073النبع وؿبطة الكلية على التوايل ودبتوسط 

 3077، 9، 273اه التقنية، أما بعد اؼبعاعبة فقد كانتمليجرام/لًت يف مي 07وحيث وجد أن قيمة الكالسيوم  (0007ؿبمد)
يف مياه ؿبطة الكلية اليت ال تتوفر  ملجم/لًت يف مياه ؿبل النبع والنيل وؿبطة الكلية وكان أقل تركيز يف مياه ؿبل النبع وأكرب تركيز

م اؼبوصى هبا من قبل منظمة الصحة /لًت، ويتبُت أن ىذه القيم مل تتعدى القيملجم 077فيها معاعبة كيميائية ودبتوسط عام 
ملجم/لًت لًتكيز الكالسيوم يف 311ملجم/لًت واؼبواصفات الليبية اليت أوصت دبعيار قدره 911 العاؼبية واليت أوصت دبعيار قدره

وؿبل  % يف مياه ؿبطة الكلية59%، 1.%، 1مياه الشرب، وقد بلغت كفاءة اؼبعاعبة يف إزالة الًتاكيز الزائدة من الكالسيوم 
 النيل والنبع على التوايل.
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 الماغنيسيوم: -

 02ملجم/لًت، 77.ملجم/لًت،  972( أن تركيز اؼباغنيسيوم للمياه قبل اؼبعاعبة كان 3اعبدول )يتبُت من النتائج الواردة يف  
لية وأكرب تركيز يف مياه ؿبطة ملجم/لًتيف مياه ؿبطة الكلية وؿبل النيل والنبع على التوايل، حيث كان أقل تركيز يف مياه ؿبطة الك

ملجم/لًت يف مياه ؿبل النبع والنيل  275، 379، 1795/لًت، بينما البفض تركيزه بعد اؼبعاعبة إىل ملجم572النبع، ودبتوسط 
 ( يف الدراسة0007/لًت وتقاربت ىذه النتائج مع النتيجة اليت ربصل عليها ؿبمد)ملجم 373وؿبطة الكلية على التوايل ودبتوسط 

( على مياه منطقة سبسان، ويتضح 3115اليت أجراىا على مياه براك والتقنية بينما مل تتوافق النتائج مع الدراسة اليت قام هبا )بشَت
أن تراكيز اؼباغنيسيوم يف العينات اؼبدروسة قبل وبعد اؼبعاعبة مل يتعدى القيم اؼبوصى هبا من قبل اؼبواصفات الليبية اليت أوصت 

/لًت، حيث كانت للمحالت كفاءة ملجم011/لًت ومنظمة الصحة العاؼبية اليت أوصت دبعيار وقدره ملجم011دبعيار قدره 
ؿبطة الكلية وؿبل النيل والنبع على التوايل وىذا يدل على قدره أجهزة  % يف مياه07%، 7579%، 0077معاعبة تصل إىل 

كيزات الزائدة من اؼباغنيسيوم والذي يؤثر على صحة اإلنسان عندما اؼبعاعبة اليت تتوفر فيها أغشية الًتشيح على التخلص من الًت 
 يصل إىل تركيزات عالية.

 ( يوضح تراكيز الكاتيونات الموجبة بالمليجرام/لتر لعينات المياه المحطات2جدول )

 انكاحٍىناث 

mg\l 

 محم اننٍم محم اننبع محطت انكهٍت

قبم 

 انمعانجت

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

قبم 

 معانجتان

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

قبم 

 انمعانجت

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

TH  .371 .171 271 01971 0171 0172 .371 3171 .373 

Ca 3077 3077 171 3171 273 5971 0771 971 .171 

Mg  972 275 0077 0271 171 0772 .77 379 7579 

K  .70 .71 079 .71 071 .571 .71 070 .375 

Na  337. 3372 07. 307. .7. 7971 3071 577 7171 

Fe  275 173 097. 971 171 01171 973 170 .571 

Mn  171 171 171 171 171 1171 171 171 7777 

 

 البوتاسيوم: -

ة ودبتوسط ( إىل عدم وجود فروق معنوية لًتكيز البوتاسيوم لعينات اؼبياه قبل اؼبعاعب3اعبدول )يتضح من نتائج الدراسة الواردة يف  
ملجم/لًت يف مياه ؿبل النبع والنيل وؿبطة الكلية  .، 070، 071/لًت، أما بعد اؼبعاعبة فقد كان تركيز البوتاسيوم ملجم 712.عام 

على التوايل ولوحظ أن أقل تركيز يف مياه ؿبل النبع اليت تستعمل أغشية الًتشيح باإلضافة للمعاعبة الكيماوية وأكرب تركيز يف مياه 
( يف دراسة كيميائية 3115/لًت، وىذه القيم تعترب قليلة باؼبقارنة مع القيم اليت ربصل عليها )بشَتملجم 279طة الكلية دبتوسط ؿب

أجراىا على مياه الشرب اؼبعاعبة بأجهزة التناضح العكسي، وبناءا على النتائج اؼبتحصل عليها اتضح لنا أن تركيز البوتاسيوم يف 



الجامعة األسمرية اإلسالمية                               
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا            

 5151ديسمبر  51-51

  

 

 

683   |  

 

راسة قبل وبعد اؼبعاعبة مل يتجاوز القيم االسًتشادية واؼبوصى هبا يف اؼبعايَت الليبية اليت أوصت بقيمة قدرىا اغلب مياه ؿبطات الد
/لًت لتواجد البوتاسيوم يف مياه الشرب وكانت كفاءة اؼبعاعبة حملالت التنقية اؼبدروسة يف إزالة البوتاسيوم اؼبرتفع يف اؼباء ملجم91

 ؿبطات الكلية وؿبل النيل والنبع على التوايل. %، يف مياه571.، 375.%، 079

 الصوديوم: -

( عدم وجود فروق معنوية لًتكيز الصوديوم يف العينات قبل عملية اؼبعاعبة وكانت 3اعبدول )يتضح من النتائج اؼبشار إليها يف  
 مياه ؿبل النبع والنيل وؿبطة ملجم/لًت يف 3372، 577، .7./لًت، والبفض تركيزه بعد اؼبعاعبة إىل ملجم 3070دبتوسط عام 

ولوحظ أن أقل تركيز يف مياه ؿبل النبع اليت تتوفر فيها معاعبة كيميائية وأكرب تركيز يف مياه ؿبطة الكلية اليت  الكلية على التوايل
تركيز /لًت، ومن خالل النتائج اؼبتحصل عليها من ىذه الدراسة نالحظ أن ملجم 0375تستعمل اؼبرشحات الرملية دبتوسط 

الصوديوم يف العينات اؼبدروسة قبل وبعد اؼبعاعبة مل يتعدى القيم االسًتشادية اليت أوصت هبا منظمة الصحة العاؼبية واؼبواصفات 
%، 71%، .07/لًت لوجود الصوديوم يف مياه الشرب ،وكانت كفاءة اؼبعاعبة ملجم 311الليبية واليت أوصت بًتكيز قدره 

 وؿبل النيل والنبع على التوايل.% يف مياه ؿبطة الكلية 79

 الحديد: -

( إىل ارتفاع تراكيز اغبديد يف اؼبياه قبل اؼبعاعبة بصفة عامة يف صبيع العينات )ؿبطة الكلية 3اعبدول )يتبُت من النتائج الواردة يف  
لى التوايل، وكان أقل تركيز يف ملجم/لًت يف مياه ؿبطة الكلية وؿبل النبع والنيل ع 973، 9، 275وؿبل النيل والنبع( حيث كانت 

/لًت، وىذه النتائج متقاربة مع النتائج اليت ربصل ملجم 9مياه ؿبطة الكلية وأكرب تركيز يف مياه ؿبل النيل دبتوسط عام 
(، ويرجع ىذا االرتفاع يف تركيز اغبديد إىل طبيعة الصخور اعبوفية اغباملة للمياه يف ىذه 0007/.0( و)اضبد3115عليها)بشَت

ملجم/لًت يف مياه ؿبل النبع والنيل وؿبطة الكلية على  173، 170، 1اؼبنطقة،أما بعد اؼبعاعبة فقد البفضت ىذه الًتاكيز وكانت 
التوايل وكان أقل تركيز يف مياه ؿبطة النبع اليت تستعمل اؼبعاعبة الكيميائية باإلضافة لألغشية حيث كان دون حساسية اعبهاز 

مليجرام/لًت،ويبكن القول بأن اؼبياه قبل اؼبعاعبة مل تكن ضمن اؼبعايَت اليت  177اه ؿبطة النيل دبتوسط وأعلى تركيز كان يف مي
ملجم/لًت،أما بعد اؼبعاعبة فكانت ضمن  172وضعت من قبل منظمة الصحة العاؼبية واؼبواصفات الليبية اليت أوصت دبعيار قدره 

اوزت اؼبعايَت القياسية وقد يعود السبب لعمر األغشية، وكانت كفاءة اؼبعاعبة اغبدود اؼبوصى هبا بإسثتناء ؿبطة النيل حيث ذب
%، يف مياه ؿبل النيل وؿبطة الكلية وؿبل النبع علي التوايل وىذه النسب تشَت إىل مدى كفاءة األجهزة %011، %09، 5.

 يف معاعبة اؼبياه من الزيادة يف تراكيز اغبديد عن اغبدود اؼبسموح هبا.

 نيز:المنج -

( عدم وجود اختالفات كبَتة يف تراكيز 3اعبدول )يتضح من النتائج اؼبتحصل عليها لًتكيز اؼبنجنيز خالل الدراسة واؼبدونة يف  
ملجم/لًت يف  1710/لًت ،أما بعد اؼبعاعبة فقد كان تركيزهملجم 1713اؼبنجنيز بُت العينات قبل اؼبعاعبة حيث كانت دبتوسط عام 

( ، .07/0( ، )اضبد3115تائج اليت ربصلنا عليها كانت قليلة جدا مقارنة مع نتائج الدراسات السابقة )بشَتصبيع العينات والن
وىذه النتائج تدل على أن اغلب العينات اؼبدروسة قبل وبعد اؼبعاعبة مل تتعدى اؼبعايَت اؼبوصى هبا من قبل منظمة الصحة العاؼبية 
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ملجم/لًت، حيث كانت الكفاءة يف اؼبعاعبة  170ؼبواصفات الليبية اليت أوصت بقيمة ملجم/لًت وا171واليت أوصت بًتكيز قدره 
 .% ؼبياه ؿبطة الكلية وؿبل النبع والنيل على التوايل%7777، %11، 1

 األيونات السالبة الموجودة في المياه:

 الكلوريد: -

أن تركيزه تراوح قبل اؼبعاعبة بُت ( (3اعبدول واؼبدونة يف  يتبُت من النتائج اؼبتحصل عليها لًتكيز الكلوريد يف العينات اؼبدروسة 
/لًت، أما بالنسبة لًتكيز ملجم 00177ملجم/لًت يف مياه ؿبل النيل وؿبطة الكلية على التوايل ودبتوسط  0.279 -972.

ياه ؿبل النيل وأعلى تركيز يف ملجم/لًت وكان أقل تركيز يف م 5173 -0775الكلوريد يف اؼبياه بعد اؼبعاعبة فقد البفض وتراوح بُت 
/لًت، وبناءا على اؼبواصفات القياسية تبُت أن تركيز الكلوريد يف اؼبياه قبل اؼبعاعبة وبعدىا ملجم 2573مياه ؿبطة الكلية دبتوسط 

ًتكيز وقدره للعينات اؼبدروسة مل يتعدى القيم اليت جاءت يف منظمة الصحة العاؼبية واؼبواصفات القياسية الليبية اليت أوصت ب
% يف ؿبطة الكلية وؿبل النبع 575.-%.127ملجم/لًت لوجود الكلوريد يف مياه الشرب، وتراوحت كفاءة اؼبعاعبة مابُت  311

 .علي التوايل، وىذا يدل على قدرة أجهزة اؼبعاعبة على إزالة أي تراكيز زائدة من الكلوريد

 

 /لتر لعينات المياه وكفاءة المعالجة( يوضح تراكيز األيونات السالبة بالمليجرام3جدول )

 االٌىناث

mg\l 

 محم اننٍم محم اننبع محطت انكهٍت

قبم 

 انمعانجت

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

قبم 

 انمعانجت

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

قبم 

 انمعانجت

بعذ 

 انمعانجت

 انكفاءة

% 

Cl  0.279 5173 127. 5973 0.75 .575 .972 0775 ..72 

NO3 172 172 171 173 171 01171 175 171 01171 

SO4 7571 1071 3171 0.71 771 0275 00271 0071 0173 

 

 النترات: -

ملجم/لًت حيث كان أقل تركيز يف 175-173( أن تركيز النًتات قبل اؼبعاعبة تراوح بُت 2اعبدول )يتبُت من النتائج الواردة يف  
ملجم/لًت يف  172/لًت، أما تركيزه بعد اؼبعاعبة فقد كانملجم 1792دبتوسط عام مياه ؿبل النبع وأعلى تركيز يف مياه ؿبل النيل 

النتائج اؼبتحصل عليها نالحظ أن  مياه ؿبطة الكلية وكان دون حساسية اعبهاز يف كل من مياه ؿبل النبع والنيل، ومن خالل ىذه
اغبدود اؼبسموح هبا حسب اؼبواصفات الليبية واليت العينات اؼبدروسة قبل وبعد اؼبعاعبة ربتوي على تراكيز من النًتات ضمن 

ملجم/لًت وتسبب الًتاكيز العالية من  11ملجم/لًت ومنظمة الصحة العاؼبية اليت أوصت دبعيار قيمتو  91أوصت بًتكيز قدره 
يف دم األطفال  النًتات ما يعرف دبسرطنات اؼبعدة وتسبب إذا وجدت بًتكيزات عالية يف مياه الشرب وجود اؼبيتوىيموغلوبُت
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% يف ؿبل 011% يف ؿبطة الكلية ،و 1الرضع الذين يتغذون على حليب صناعي ،حيث تراوحت كفاءة اؼبعاعبة اليون النًتات 
 .النيل والنبع فبا يدل على كفاءة أنظمة األغشية واؼبعاعبة الكيميائية اؼبستعملة يف احمللُت األخَتين على إزالة النًتات 

 الكبريتات: -
/لًت ولوحظ أن ملجم 002-75( إىل أن تركيز الكربيتات يف اؼبياه قبل اؼبعاعبة يًتاوح بُت 2اعبدول )ُت من النتائج الواردة يف يتب 

/لًت، أما بعد اؼبعاعبة نالحظ البفاض تركيزه ملجم 0377أقل تركيز ؼبياه ؿبطة الكلية وأعلى تركيز يف مياه ؿبل النيل ودبتوسط عام 
/لًت، وىذه النتائج للدراسة دلت علي ملجم 3377يف ؿبل النبع وؿبطة الكلية على التوايل ودبتوسط  /لًتملجم 10- 7وتراوح بُت

 311العينات اؼبدروسة قبل وبعد اؼبعاعبة مل تتعدى القيم اؼبوصي هبا من قبل منظمة الصحة العاؼبية واليت أوصت دبعيار  أن صبيع
مليجرام/لًت لوجود الكربيتات يف مياه الشرب، وقد تراوحت كفاءة  911صت بًتكيز قيمتو مليجرام/لًت واؼبواصفات اللبيبة اليت أو 

 .% يف ؿبطة الكلية وؿبل النبع على التوايل 0275-%31اؼبعاعبة بُت 

 نتائج الميكروبية:ال -

تشمل اؼبياه قبل مراحل أن صبيع عينات اؼبياه اليت ًب دراستها و  MFC( باستخدام بيئة 9اعبدول )أظهرت النتائج اؼبدونة ب 
اؼبعاعبة واؼبياه بعد مراحل اؼبعاعبة على عدم وجود مبو على ىذه البيئة اليت تستخدم للتفريق بُت ؾبموعة القولون الربازية وىذا يدل 

باستخدام بيئة  .على عدم وجود تلوث للمياه سواء اؼبعاعبة أو الغَت معاعبة هبذا النوع من البكتَتيا يف اؼبواقع اليت تغطيها الدراسة
TTC  وىي البيئة اؼبستخدمة لتقدير العدد الكلي للبكتَتيا قبد إن صبيع عينات اؼبياه قبل اؼبعاعبة احتوت على أعداد من البكتَتيا

خلية وكان اقل عدد يف مياه ؿبطة الكلية واكرب عدد يف مياه ؿبل النبع وبناءا على ذلك مل يتجاوز متوسط  0.-03تراوحت بُت 
لبكتَتيا النامية على الطبق الواحد اغبد اؼبسموح بو فبا يدل على احتمال بداية التلوث ؼبياه الشبكة ويعترب ىذا اؼباء يف ىذه عدد ا

خلية يف  211اغبالة ذا نقاوة جيدة، أما يف حالة اؼبياه بعد عملية اؼبعاعبة قبد انو قد ارتفع العدد الكلي للبكتَتيا إىل أكثر من 
الثانية لذلك و وبناء على اؼبواصفات القياسية فإن ىذا العدد ذباوز اغبد اؼبسموح بو خالل الفًتة األوىل  اؼبدروسةصبيع اؼبعينات 

لالستهالك البشري ،وىذا االرتفاع يف العدد الكلي قد يكون ناتج عن احتمال مبو البكتَتيا على  يعترب ىذا اؼباء غَت صاحل
دون استبداؽبا أو زبزين اؼبياه لفًتة زمنية طويلة حيث أن عملية التعقيم اؼبتبعة يف ؿبالت اؼبرشحات عند استعماؽبا لفًتات طويلة 

 النبع والنيل ال تسمح بتخزين اؼبياه لفًتة زمنية طويلة قبل االستهالك مع استبعاد ؿبطة الكلية لعدم وجود احد أنواع التعقيم فيها.

 يا ومجموعة القولون البرازية لعينات مياه المدروسةللبكتير )خلية( ( يوضح متوسط العدد الكلي 4) جدول

 انمصذر 
 مم011مجمىعت انقىنىن انبرازٌت/  انعذد انكهً نهبكخٍرٌا/مم

 بعذ انمعانجت قبم انمعانجت بعذ انمعانجت قبم انمعانجت

 - - +++  03 محطت انكهٍت

 - - +++  0. محم اننبع

 - - +++  29 محم اننٍم

 ذغيز قابهت نهع+++ 
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 لمراجع:ا
 (، اؼباء سائل اغبياة، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر.0000إسالم اضبد، )

كليـة   –قسـم علـوم البيئـة  دراسة كيميائية ؼبياه الشرب اؼبعاعبة بأجهزة التناضـح العكسـي.) 3115(البشَت عيسى ؿبمد عيسى
 العلوم اؽبندسية والتقنية / جامعة سبها

 (، دراسة لنوعية مياه الشرب دبنطقة وادي الشاطئ ،ليبيا ، األكاديبية العربية اإلسكندرية.3119) اغبداد يوسف عبدا هلل

 ف، مستقبل اؼبياه بالوطن العريب، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.0005دياب مغاوري ،

 واألعالم.للنشر والتوزيع  ليبيا(، ىيدرولوجيا اؼبياه السطحية، الدار 0050السالوي ؿبمود، )

 (، اؽبيدرولوجيا التطبيقية، جامعة عمر اؼبختار، البيضاء.0005الشالف ؿبمد، عبد اؼبطلب عماد )

(، مفاضلة الطرق للتخلص من عنصر اغبديد و اؼبنجنيز من مياه الشرب دبنطقة الشاطئ، قسم 3110عكاشة علي يوسف )
 اكلية العلوم اؽبندسية والتقنية / جامعة سبه  –علوم البيئة 

 (، تكنولوجيا معاعبة اؼبياه. دائرة اؼبكتبة الوطنية ، االردن.3110حسن خالد حسن ) العكيدي،
 .ليبيا(، اؼباء من اؼبصب إىل اؼبكب، اؽبيئة العامة للبيئة، جامعة الفاتح، طرابلس 3113) اضبد ؿبمد، عون

تــب اإلقليمــي البحــر اؼبتوســط، اإلســكندرية، (، دالئــل جــودة ميــاه الشــرب"اعبزء الثــاين"، مك0050منظمــة الصــحة العاؼبيــة،)
 مصر.

 (، اؼبياه العذبة، الدار العربية لنشر والتوزيع، القاىرة، مصر..000اؼبنهراوي ظبَت، حافظ غزة،)

ــــات و 3115-.311اؽبــــادي عثمان،أضبــــد طــــو )خريــــف ــــة ؼبنطقــــة وادي الشــــاطئ مــــن الكربيت ( دراســــة ؿبتــــوى اؼبيــــاه اعبوفي
 لبيئية، إشراف:د.ؿبمد صاحل، د.عمر أسعد.والكربيتيد وتأثَتاهتا ا

( جودة مياه الشرب اؼبعبأة احمللية واؼبستوردة يف اؼبملكة العربية السعودية، ؾبلة جامعة اؼبلك 3113وليد بن ؿبمد كامل زاىد )
 عبدا لعزيز، العلوم اؽبندسية.

 

Elarde, J. R. and Bergman, R. A,(2001) "The cost of membrane filtration for municipal water 

supplies", in: Membrane practices for water treatment. Edited by S. J Duranceau, 

American Water Works Association. 

Membrane filtration handbook: practical tips and hints. Osmonics, Inc., 2001 ،Wagner .J 

Standard Methods For the Examination of Water and Waste water 14
th

 EDITION 1975 

APHA-AWWA-WPCF 
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Abstract 

Petroleum refining industry uses large volumes of water. The water demand is up to 3 m
3
 of 

water for each ton of petroleum processed. The quantity of the wastewater generated in the 

refineries is almost 50% of the used fresh water. When this water discharged into streams or 

other bodies of water, they eventually lead to catastrophic water pollution. Furthermore the 

presence of this water in the oil streams during petroleum production may create severe 

problems such as expensive pumping due to increase of crude oil viscosity, corrosion of pipes 

and pumps, poisoning catalysts. The  industrial wastewater samples were collected from 

different points and locations over a sufficient period of time in wastewater treatment unit at 

Azzawiya terminal storage Albrega  oil company. The collected samples were analysed for the 

estimation of,  oil and organic matter contents (Total Petroleum Hydrocarbon), biochemical 

oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD),   electrical conductivity, dissolved 

metal contents.  

 

 

1. Introduction: 

 In the last century, the world has experienced huge and various types of environmental 

threats. An important group of them is generated from the wide use of fossil fuel such as 

petroleum as the source of energy in industries, urban development and transportation 

( Burklin et al, 1977). 

Hydrocarbons are the main constituents of fossil fuels thus petroleum hydrocarbons are 

possible and important source of pollution worldwide. Petroleum hydrocarbons enter the 

environment from accidental oil spill, natural leaks, industrial releases, vehicles or as by 

products from commercial or domestic uses . Hydrocarbons in petroleum include several 

types and categories of normal alkanes (saturated, n-alkane), unsaturated hydrocarbons, non-

symmetric cyclic hydrocarbons (terpanes) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 

(Romano. et al, 1991). 

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs):- important class of petroleum hydrocarbons is 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).PAHs and their derivatives are ubiquitous in the 

environment such as air, water, soil, sediments and living organisms Petrogenic sources of 

PAHs are mainly derived from the release of crude oil and petroleum products such as 

lubricating oil, diesel fuel, gasoline, asphalt and kerosene. This class of PAHs enters the 

environment via oil spill, tanker accident, routine tanker operation such as ballast water 

discharge and discharge from vehicle workshops . PAHs are released into the environment via 
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natural and anthropogenic sources. PAHs associated with airborne particles reach to the top 

layer of the water column in the marine environment, moving to the water column and the 

bottom of the sea where settles in the sediment. Petroleum and petroleum products which are 

originated from concentrated hydrocarbon sources enter the marine environment and subjects 

to dispersion, evaporations, settlement in the bottom on the sediments, weathering, chemical 

changes, sunlight effects (photo oxidation) and microbial degradation (bacteria, yeast and 

fungi) in short and long term period .Petrogenic sources of PAHs on the sediment stick into 

the particles and consequently is subjected to different chemical and biological changes. 

Petroleum hydrocarbons mostly contaminate environment due to inherent ability, such as 

solubility, volatility, and their biodegradable, they also identified toxic for animal (Benyahya 

et al, 2001). The petroleum has been released from petroleum industry will likely be found in 

soils and possibly also in shallow groundwater and air that threaten health of human and 

environment. So the removal of these compounds from environment is vital. The stability of 

these pollutants at the soil and gradually accumulating over time disrupt the normal function 

of the soil, such as reduced agricultural capability. Phytoremediation describes the treatment 

of environmental problems (bioremediation) through the use of plants that mitigate the 

environmental problem without the need to excavate the contaminant material and dispose of 

it elsewhere (Flangian et al, 1988). . Wastewater from petroleum industry contains organic 

compounds, phenols, toxic metals, and other pollutants such as iron, dissolved and suspended 

solids, oil, cyanides, sulfides, and chlorine. In order to reduce these concentrations, an 

accurate analysis of processes is necessary. Pollutants or contaminants which enter a body of 

water can be divided into: 

. Degradable (non-conservative) pollutants: Impurities which eventually decompose into 

harmless substances or which may be removed by treatment methods, that is, certain organic 

materials and chemicals, domestic sewage, heat, plant nutrients, most bacteria and viruses, 

certain sediments. 

.  Non-degradable (conservative) pollutants: Impurities which persist in the water 

environment and do not reduce in concentration unless diluted or removed through treatment, 

that is, certain organic and inorganic chemicals, salts, colloidal suspensions. 

. Hazardous waterborne pollutants: Complex forms of deleterious wastes including toxic trace 

metals, certain inorganic and organic compounds. 

. Radionuclide pollutants: Materials which have been subjected to a radioactive.  

This work is to study the efficiency of  waste water treatment unit at Azawia terminal storage,  

involves laboratory analysis and investigation. The study focused on test of hydrocarbons 

concentration in terms of, TPH(Total Petroleum Hydrocarbon), biochemical oxygen demand 

(BOD) and chemical oxygen demand (COD),   electrical conductivity, dissolved metal 

contents at several locations  in the wastewater separation processes. 

 

2. Experimental Work: 
Experimental measurements and analysis were carried out in environmental laboratory 

at Libyan petroleum institute (LPI), wastewater samples were collected from three diferent 

locations  in wastewater treatment unit at  Azawia terminal  storage Albrega oil marketing 

company.   Sampling points are, primary settling separation (A), secondary settling separation 

(B), a point of final discharge to sea water (C). Most of the samples were collected several 

times to check the consistency of the parameters  measured.  Table 1 shows the sampling 
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dates over 6 months time period from three different locations that mentioned earlier. 

 

Table 1: Sampling dates. 

Sample date Sample no. 

13.10.2014 1 

20.02.2015 2 

05.03.2015 3 

03.04.2015 4 

12.05.2015 5 

20.05.2015 6 

  

 

2.1 Estimation of  Total Petroleum Hydrocarbons (TPH).  
Estimation of oil and other organic matter content can be expressed in terms of  (Total 

Petroleum Hydrocarbons)  (TPH),  (TPH) is a term used to describe a large family of 
several hundred chemical compounds that originally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
come from crude oil. Crude oil is used to make petroleum products, which can 
contaminate the environment. Because there are so many different chemicals in crude oil 
and in other petroleum products, it is not practical to measure each one separately. 
However, it is useful to measure the total amount of TPH at a site. TPH is a mixture of 
chemicals, but they are all made mainly from hydrogen and carbon, called hydrocarbons. 
Scientists divide TPH into groups of petroleum hydrocarbons that act alike in soil or water. 
These groups are called petroleum hydrocarbon fractions. Each fraction contains many 
individual chemicals. Some chemicals that may be found in TPH are hexane, jet fuels, 
mineral oils, benzene, toluene, xylenes, naphthalene, and fluorene, as well as other 
petroleum products and gasoline components. However, it is likely that samples of TPH 
will contain only some, or a mixture, of these chemicals.  
Materials: whatman (40) filter paper,11cm,or equivalent Silica gel, anhydrous,75-150 

micrometers disposable glass or equivalent. 

TPH test steps: 

All sample should be filtrated carefully using filter paper to remove  the solid wastes before 

pouring it  in to the separatory funnel. 

1-pour a measured sample into a separatory  funnel. 

2-Adjust the-(pH) to less than(2) with Hydrochloric Acid or Sulfuric Acid (typically(3-

5drops)depending on buffers in sample ,and then test the PH. 

3-Add one tenth of the sample size of solvent to the sample collection container to rinse 

interior surfaces and cap. pour the solvent from the sample collection into separatory funnel 

containing sample or directly into the prescription bottle. 

4-Shake the separatory funnel ,and allow the phases to separate 
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5-Drain the lower layer(solvent) into clean container. 

6-Fill the cuvette with the extract, and place it into the holder on the Infra Cal (TPH)-

Analyzer with the frosted side facing front. 

7- press Run, then estimated value will be displayed.  

8-INFRA-CAL (TOG/TPH ) Cuvette Holder Analyzer Model (CVH) was used for conducting 

TPH test ,the device was simplified with illustrated instructions for determining TOG/TPH 

concentration levels in waste water. 

 

2.2 Estimation of  Biochemical Oxygen Demand (BOD): 

 Group of samples 5 was selected for BOD,COD, and electrical conductivity analysis, 

samples involves three sampling points. 

BOD Test Procedures 

1. To ensure proper biological activity during the BOD test, a wastewater sample: 

o Must be free of chlorine. If chlorine is present in the sample, a dechlorination 

chemical (e.g, sodium sulfite) must be added prior to testing. 

o Needs to be in the pH range of 6.5-7.5 S.U. If the sample is outside this range, 

then acid or base must be added as needed. 

o Needs to have an existing adequate microbiological population. If the 

microbial population is inadequate or unknown, a "seed" solution of bacteria is 

added along with an essential nutrient buffer solution that ensures bacteria 

population vitality. 

2. Specialized 300 mL BOD bottles designed to allow full filling with no air space and 

provide an airtight seal are used. The bottles are filled with the sample to be tested 

or dilution (distilled or deionized) water and various amounts of the wastewater 

sample are added to reflect different dilutions. At least one bottle is filled only with 

dilution water as a control or "blank." 

3. A DO meter is used to measure the initial dissolved oxygen concentration (mg/L) 

in each bottle, which should be a least 8.0 mg/L. Each bottle in then placed into a 

dark incubator at 20°C for five days. 

4. After five days (± 3 hours) the DO meter is used again to measure a final dissolved 

oxygen concentration (mg/L), which ideally will be a reduction of at least 4.0 

mg/L. 

5. The final DO reading is then subtracted from the initial DO reading and the result 

is the BOD concentration (mg/L). If the wastewater sample required dilution, the 

BOD concentration reading is multiplied by the dilution factor. 

2.3 Estimation of  Chemical Oxygen Demand COD. 

COD Test Procedures 

1. Prior to completing the COD test, a series of known standards are prepared using KHP 

(potassium hydrogen phthalate). Most wastewater samples will fall in the high range, 

so standards of 100, 250, 500 and 1000 mg/L are typically prepared. COD standards 

can also be purchased. 
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2. A COD reactor/heating (150°C) block and a colorimeter are turned on so that both 

instruments are allowed to stabilize. 

3. Pre-prepared low-range (3-50 ppm) or high-range (20-1500 ppm) vials are selected for 

the COD test based on expected results. Both ranges can be used if expected results 

are unknown. 

4. One vial is marked as a ―blank,‖ and three or four vials are marked with known 

standard levels. Two vials are then marked for the wastewater sample to make a 

duplicate run. Note: If multiple wastewater samples are being run, at least 10% of 

samples are duplicated. 

5. 2 mL of liquid are added to each vial. In the case of the ―blank,‖ 2 mL of DI water are 

added. 2 mL of each standard are added to the corresponding vials. If the wastewater 

sample is tested at full strength, then 2 mL is added to the corresponding vial. If 

dilution is required, then serial dilutions are performed and 2 mL of the diluted sample 

are added to the corresponding vial. 

6. Each vial is mixed well and placed into the reactor block for two hours. After two 

hours, the vials are removed from the block to a cooling rack for about 15 minutes. 

7. The colorimeter is set and calibrated per the specific instructions for that unit (i.e., 

proper wavelength, blank and standards) and each vial is placed in the unit and the 

COD concentration read. 

8. If the sample was diluted, the corresponding multiplication is made. 

 

2.4 Estimation of  electrical conductivity. 

            Electrical conductivity (EC) is a measure of how conductive the water is to electrical current. 

Greater the ion concentration, greater is the EC. Generally higher the EC, higher is the total 

dissolved solids. Electrical Conductivity is an indirect measure for finding the total dissolved 

solids in a water body. To convert the electrical conductivity of a water sample (micro 

Siemens per cm, μS/cm) to the concentration of total dissolved solids (ppm), the conductivity 

must be multiplied by a factor between 0.46 and 0.9 (depending on the unique mixture of the 

dissolved materials). A widely accepted conversion factor is 0.67. TDS (ppm) = Conductivity 

{ (μS/cm) x 0.67}.The instrument used for measuring conductivity is conductivity meter. 

 

Materials: Reagents: 

1. Conductivity water:- Any of several methods can be used to prepare reagent-grade water. 

Conductivity should be small compared to the value being measured. 

 2. Standard Potassium Chloride solution (KCl) 0.01 M: 

Dissolve 745.6 mg anhydrous KCl in conductivity water and dilute to 1000 mL in a class A 

volumetric flask at 25ºC and store in a CO2-free atmosphere. This is the standard reference 

solution, which at 25ºC has a conductivity of 1412 µS/cm. It is satisfactory for most samples 

when the cell has a constant between 1 and 2 cm
-1

. For other cell constants, use stronger or 

weaker KCl solutions listed below table. Care must be taken when using KCl solutions less 

than 0.001 M, which can be unstable because of the influence of carbon dioxide on pure water. 
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For low conductivity standards, standard reference material 3190, with a certified 

conductivity of 25.0 µS/cm±0.3 µS/cm, may be obtained from NIST. Store in a glass-

stoppered borosilicate glass bottle. 

Test steps: 

1. Determination of cell constant:- Rinse conductivity cell with at least three portions of 

0.01 M KCl solution. Adjust temperature of fourth portions to 25.0º±0.1ºC. If a 

conductivity meter displays resistance, R ohms, measure resistance of this portion and 

note temperature. Compute cell constant, C. 

C, cm
-1 

= (0.001412) (RKCl) [1+0.0191(t-25)]. 

Where, RKCl = measured resistance in ohms, and t = observed temperature in ºC. 

Conductivity meters often indicate conductivity directly. Commercial probes commonly 

contain a temperature sensor. With such instruments, rinse probe three times with 0.01M KCl 

as above. Adjust temperature compensation dial to 0.0191 C
-1

. With probe in standard KCl 

solution, adjust to read 1412 µ/cm. This procedure automatically adjusts cell constant internal 

to the meter 

2. Conductivity measurement:- Thoroughly rinse cell with one or more portions of sample. 

Adjust temperature of a final portion to about 25ºC. Measure sample resistance of coductivity 

and note temperature to ±0.1ºC. 

2.5 Estimation of  carbon atom   distribution. 

One  waste water sample was selected from location (C) a point of final discharge to sea water,  

the test including the carbon atom distribution and the weight percentage of carbon. 

Test steps: For semi volatiles, the gas chromatograph is generally equipped with either a 

packed or capillary column. Either neat or diluted organic liquids can be analyzed via direct 

injection, and compounds are separated during movement down the column. 

The FID uses a hydrogen-fueled flame to ionize compounds that reach the detector. 

Any compound that burns can be detected by an FID. Ionized molecules produce a current 

proportional to the total volatile organic vapor concentration in the sample, and this current 

change is recorded as a signal. Calibration standards can be used to quantify instrument 

response, and analytic signals can thus be converted to concentrations.  
A GC/FID system can be used for the separation and detection of non polar organic 

compounds. Semi volatiles such as PAHs are among the analysts that can be readily resolved 

and detected using a GC/FID system. If a packed GC column is used, four pairs of 

compounds may not be adequately resolved and are reported as a quantitative sum: anthracene 

and phenanthrene, chrysene and benzo(a)anthracene, benzo(b) fluoranthene and benzo (k) 

fluoranthene, and dibenzo (a,h) anthracene and indeno (1,2,3-cd) pyrene. 

In a standard configuration, the CP-3800 accommodates up to three injectors and three 

detectors, all operating simultaneously. In addition, the CP-3800 is easily configured to 

perform on-line analyses for monitoring critical gas and liquid process streams. 

The CP-3800’s flexible platform lets you start with a basic configuration and add a 
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wide variety of options in the field. Options include additional channels, gas and liquid 

sampling valves, and external sampling devices. Future upgrades guarantee that you can meet 

changing requirements at a moment’s notice. 

1) Place micro-vial samples into probe. 

2) Insert probe into 1079 PTV Injector.  

3)The Varian CP-3800 Gas Chromatography (GC) Auto Samplers was used for analysis.  

There are several types of Auto samplers  available.   

1• CP-8400 handles up to 100 samples with liquid, ambient headspace, or optional SPME 

sampling modes 

2• CP-8410 with a fixed sample tray supports multiple vial sizes 

3• Combi PAL offers maximum flexibility for liquid, heated headspace, and SPME 

applications 

4• Archon TM with Tekmar Velocity XPTTM for automated Purge and Trap sampling  

 

 

2.6 Estimation of  Dissolved Metal concentration.  

Heavy metals are elements having atomic weights between 63.5 and 200.6, and a 

specific gravity greater than 5.0.Most of the heavy metals are dangerous to health or to the 

environment. Heavy metals in industrial wastewater include lead, chromium, mercury, 

uranium, selenium, zinc, arsenic, cadmium, silver, gold, and nickel .Toxic metals are usually 

present in industrial, municipal, which can be harmful to humans and biotic life. Many 

dangerous chemical elements if released into the environment , accumulate in the soil and 

sediments of water bodies There are over 50 elements that can be classified as heavy metals, 

17 of which are considered to be very toxic Toxicity level depends on the type of metal, its 

biological role and the type of organisms that are exposed to it Heavy metals have a marked 

effect on the aquatic flora & fauna which through bio magnification enters the food chain and 

ultimately affect the human beings as well .  

Test steps: a high technology device was used to inspect for heavy metals in waste water 

sample,  One  waste water sample was selected from location (C) a point of final discharge to 

sea water,  the test include estimation of heavy metal concentration. 

- Volume of sample 1  800ml  was collected from location (C). 

- Separate the (20ml) of heavy phase of sample using filter paper. 

- clean the sample bottle using distillated water, to  be  ready for injection in the 

analyzer. 

- Inductively coupled plasma optical emission, model- VESTA-PRO CCD 

SIMULTANEOUS (ICP-OES) was used for analysis.   

3. RESULTS AND DISCUSSION: 
Table. 2  summarize  the results of (TPH) and fuel volume. 
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Table 2: Total petroleum hydrocarbon for several samples and locations. 

Sample no. Dissolved TPH (mg/kg) 

 

Fuel volume   (ml) 

 

1         ----- Location→ A B C A B C 

2 41.0 181.9 21.0 ...... 550 650 

3 ...... 3.0. 3.0 870 ..... .... 

4 3.0 3.0 2.0 600 ..... .... 

5 4.0 3.0 1.0 300 280 .... 

6 4.0 2.0 2.0 770 680 .... 

 

 

Table 3 shows the results of BOD5, COD, and Electrical Conductivity: 

 

Table 3:  BOD5, COD and Electrical Conductivity. 

Location BOD5 (mg/L) COD (mg/L) Electrical Conductivity (µs/cm) 

A 560 5049 6610 

B 700 5751 9350 

C 742 4410 2170 

 

 

Table. 4  shows  the results of carbon atom distribution. 

 

Table 4:  Carbon atom distribution in the sample. 
COMPONENT wt% COMPONENT wt% 

C8 0.820 C19 5.378 

C9 6.850 C20 4.799 

C10 11.0576 C21 7.167 

C11 7.684 C22 2.946 

C12 6.668 C23 1.860 

C13 8.184 C24 1.351 

C14 6.703 C25 0.801 

C15 8.627 C26 0.539 

C16 6.813 C27 0.262 

C17 6.0327 C28 0.122 

C18 5.336 TOTAL 100 

 

 

 

Table. 5  shows  the Concentration of dissolved metals. 
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Table 5:  Concentration of dissolved metals 

Element Concentration 

(mg/L) 

Ti 19.65 

Ca 111.98 

Fe 2.0 

Mg 40.84 

Na 94.45 

 
 

As shown in Tables 2 ,the samples was collected from three main locations 

(A,B,C),the results including dissolved (TPH),and volume of separated fuel and water. At 

location (A) the (up) samples given strong significant that the samples  content at least (75%) 

separated fuel,(41mg/kg) of (TPH),(3-4) mg/kg total petroleum dissolved hydrocarbons. 

Which given indicator that the primary separation stage(location-A-) has thick layer of fuel 

separated by gravity ,the high of layer depends of the operation conditions. the results of four 

homogenous samples (H) at this stage given strong significant to found contaminated water 

layer at the medium of primary (TPI) separator stage ,the maximum water content at (1lt)of  

samples reading (870 ml), with range of dissolved (TPH) (2-3mg/kg).  at location (C) all 

samples given less significant for hydrocarbons concentration with same range of dissolved 

(TPH),the low level of pump section using to pumping contaminated water to the sea causing 

to reduce free oil contents at samples ,except one sample which given strong significant of 

high hydrocarbons content results. Table. 6  shows  the Total carbon atom in hydrocarbon 

fraction. 

 

Table 6:  Total carbon atom in hydrocarbon fraction 

 
 
 
 
 
 
 
In Table. 6,  the results  for free oil phase separated from one sample was collected from 

location (C) including the carbon distribution (C8-C28)and the weight percentage of the 

compounds ,with flow chart . For the purposes of TPH laboratory analysis in this guidance, 

petroleum products are broken down into four general classes of TPH: 

• Gasoline Range Organics (C5 – C12) 

Hydrocarbon  fraction Total carbon atoms % 

Gasoline 33.0787 

Kerosene + Gasoline 48.9227 

Kerosene +diesel 58.541 

Diesel +lube oil 19.847 
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• Mid-Range Liquid Hydrocarbon Products or Diesel Range and Extended Range Organics 

(C8 – C36) 

• High End Hydrocarbon Oils (C8 – C36)  

. Waste Motor Oil (C8 – C36) 

Gasoline is found primarily in the volatile range. Diesel fuel falls primarily in an extractable 

range. Jet fuel overlaps both the volatile and semi volatile ranges. However, the detection of 

different kinds of petroleum does not necessarily indicate that there have been multiple 

releases at a site. Analyses of spilled waste oil will frequently detect the presence of gasoline, 

and sometimes diesel.  

-The GC-based methods usually cannot quantitatively detect compounds below C6 because 

these compounds are highly volatile and interference can occur from the solvent peak. As 

much as 25% of fresh gasoline can be below C6. This is not a problem for the analyst with 

weathered gasoline range and/or diesel range contamination because most of the very volatile 

hydrocarbons (<C6) may no longer be contaminants from the industry discharge flows 

through sea. 

Some are accumulate, interact and settle with the living organism, plant and sediment and 

finally reach the coastal and sea. Plants and living organism in the sea are important food 

source for human intake. Contaminants may then enter human food chain and accumulate in 

fishes, molluscs (octopus, shellfish, and cockle), crustaceans (shrimp, crab, and lobster), 

seaweed. Therefore, it is essential to understand the effect to aquatic environment. 

 
 

4. Conclusion:  

Release of hydrocarbons into the environment whether accidentally or due to human activities 

is a main cause of water and soil pollution . Soil contamination with hydrocarbons causes 

extensive damage of local system since accumulation of pollutants in animals and plant tissue 

may cause death or mutations. 

- The water quality at the point of effluent discharge may be considered to be similar to an 

improperly treated effluent that is in need of further treatment action in order to reduce the 

contaminant concentrations to acceptable levels. 

 

-Receiving huge quantity of refinery white products with low capacity  storage at AZZAWEA 

terminal ,and  bad operation causing less settling time for gravity separation at fuel tanks ,and 

more quantity of contaminated water released with drained water, and low  separation 

efficiency .  

 -The performance of oil-grit separator systems is based primarily on the relatively low 

solubility of petroleum products in water and the difference between the specific gravity of 

water and the specific gravities of petroleum compounds. 

- Separators are not designed to separate other products such as solvents, detergents, or 

dissolved pollutants. 

- Gravity separators also provide removal of debris, hydrocarbons, trash and other floatables. 

They provide only minimal removal of nutrients and organic matter. 

-Separation efficiency depends highly on the residence time of the dispersed fluid in the 

champers of separator ,type or state and specific gravity of oil and wastewater, absolute 

viscosity, and amount of solid compounds in crude oil or refined products can cause toxic 

effects to marine life. Some of these chemical compounds are partially water-soluble and are 
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slowly released from the oil into the water column. These compounds are collectively known 

as WAF (Water Accommodated Fraction).  

-The efficiency of separation also decreases when flow exceeds the design capacity of the 

separator. Therefore, the design flow should be based on the maximum flow rate to be treated, 

including the addition of any future oily wastewaters and storm water runoff.  

-Total petroleum hydrocarbons (TPH) are defined as carbon chains in the range of C6 through 

C35. 

Products containing TPH include a wide variety of mixtures that may contain hundreds to 

thousands of hydrocarbon compounds including aliphatic (straight carbon chain) and aromatic 

(carbon ring) compounds. 

Evaluating hundreds to thousands of compounds can be impractical. 

The contamination of metals is a major environmental problem and especially in the aquatic 

environment. Some metals are potentially toxic or carcinogenic even at very low 

concentration and are thus, hazardous to human if they enter the food chain.  

Metals are usually dissolved into the aquatic system through natural or anthropogenic sources. 

Metal ions are distributed thoroughly during their transport in different compartments of the 

aquatic ecosystems, in biotic or a biotic compartment such as fishes, water, sediment, plant. 

Metals remain in contaminated sediments may accumulate in microorganisms which in return 

entering into the food chain and eventually affect human well being. 

- Another problem associated with oil spills is the high expense of removing the oil from the 

ecosystem; it is not a cheap process.  

-Heavy metals cannot be removed from waste water and when they enter into the soil, 

interfere with the  marine life ,plant roots - these plants when eaten by fish, animals or 

humans they enter into food chain. Plants along with other nutrients also uptake lead and 

cadmium; their accumulation may be effected by the concentration time of exposure and 

climatic factor. 
5. Further remarks for future work: 

1-More storage area must be installed  at the terminal to improving and support the activities . 

2-Fixed environment regular limits by monitoring and controlling flow rates of released 

pollutant.  

3-Improving the quality control management at the industrial areas in the company by 

training the employed  to be qualified with new technology of waste water treatment, and 

creating new environment department at the  company management structure.  
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 الملخص :
تنزاف والتلوث ، فبا أدى إىل بروز العديد من اؼبشكالت اليت أخذت هتدد سالمة اغبياة تتعرض البيئة اليوم ؼبزيد من اإلرىاق واإلس

البشرية ، كما تعترب مشكلة التلوث يف مقدمة اؼبشاكل البيئية ؼبا ؽبا من آثار صحية واجتماعية واقتصادية ،ونظرا للتطور اغبضاري 
والتوسع يف اؼبخططات العمرانية أدى ذلك إىل عدم مالئمة اؼبساكن يف صبيع اجملاالت اغبيوية وخاصة يف قطاع البناء والتشييد 

القائمة ؼبتطلبات اغبياة العصرية وظهور كميات ىائلة من ـبلفات اؽبدم وبشكل عشوائي على جوانب الطرق الرئيسية والفرعية 
جزئياً أو كلياً الناذبة من دمار حرب التحرير والزراعية وعلى شواطئ البحار والساحات اؼبفتوحة إضافًة إىل اؼبباين اليت هبب إزالتها 

، ىذه الطريقة العشوائية يف كيفية التخلص من ىذه اؼبخلفات كلفت خزينة الدولة أموااًل طائلًة إلزالتها  وخاصًة يف مدينة مصراتة
 . باإلضافة إىل ماتسببو من تلوث بيئي وامشئزاز لدى صبيع اؼبواطنُت

ىم ولو بالقدر البسيط يف التعرف على كيفية اإلستفادة من ىذه اؼبخلفات وذلك عن طريق طحنها ىذه الدراسة اؼبعملية قد تسا
وإنتاج ركام خشن وإدخالو كبديل عن الركام اػبشن الطبيعي يف إنتاج الطوب اإلظبنيت للحصول على بيئة خالية من ـبلفات اؽبدم 

 واإلستفادة من األراضي اؼبستخدمة كمكبات ؽبذه اؼبخلفات .
تتضمن ىذه الدراسة اؼبعملية دراسة اػبواص الطبيعية والكيميائية واؼبيكانيكية للركام الناتج من طحن وتكسَت ىذه اؼبخلفات ،   

حيث أظهر الفحص البصري غببيبات ركام ـبلفات اؽبدم بأن الشكل اػبارجي ىو شكل زاوي مع نسيج سطحي خشن فبا يزيد 
إلظبنت ، كما أوضحت الدراسة بأن التدرج اغببييب للركام الناتج ؼبخلفات اؽبدم مطابق من قوة الربط بُت اغببيبات وعجينة ا

للمواصفات الليبية القياسية وأن نتائج االختبارات للخواص الكيميائية والفيزيائية واؼبيكانيكية تقع ضمن حدود اؼبواصفات الليبية 
 القياسية اؼبعتمدة باستثناء الوزن النوعي واالمتصاص.

حُت أظهرت نتائج اختبارات مقاومة الضغط للطوب اإلظبنيت بأن مقاومة الضغط للطوب اإلظبنيت الناتج من ركام ـبلفات  يف  
اؽبدم ىي أعلى من مقاومة الضغط للطوب اإلظبنيت الناتج من استخدام الركام الطبيعي وذلك حسب اؼبواصفات القياسية الليبية 

 لدراسات السابقة حول ىذا اؼبوضوع .وىذا يتوافق مع ما توصلت إليو بعض ا
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  في إنتاج ركام خشن لصناعة الطوب اإلسمنتي، دراسة إعادة استخدام مخلفات الهدم

 يحًذ انسُىسي انشقم، عبداهلل مصطفى بن حميدة، مصباح مصطفى فالق

1-
 mmfellagh@gmail.com، ليبيا. مصراتة  ، جامعةقسم اؽبندسة اؼبدنية،  كلية اؽبندسة 

3-
  :abdallah.benhmaida.2401@gmail.comقسم تقنيات ىندسة العمارة واالنشاءات ، اؼبعهد العايل للمهن الشاملة مصراتة  

2-
  الشاملة مصراتة تقنيات ىندسة العمارة واالنشاءات ، اؼبعهد العايل للمهن  

 

 الملخص :
تتعرض البيئة اليوم ؼبزيد من اإلرىاق واإلستنزاف والتلوث ، فبا أدى إىل بروز العديد من اؼبشكالت اليت أخذت هتدد سالمة اغبياة 

تطور اغبضاري البشرية ، كما تعترب مشكلة التلوث يف مقدمة اؼبشاكل البيئية ؼبا ؽبا من آثار صحية واجتماعية واقتصادية ،ونظرا لل
يف صبيع اجملاالت اغبيوية وخاصة يف قطاع البناء والتشييد والتوسع يف اؼبخططات العمرانية أدى ذلك إىل عدم مالئمة اؼبساكن 
القائمة ؼبتطلبات اغبياة العصرية وظهور كميات ىائلة من ـبلفات اؽبدم وبشكل عشوائي على جوانب الطرق الرئيسية والفرعية 

شواطئ البحار والساحات اؼبفتوحة إضافًة إىل اؼبباين اليت هبب إزالتها جزئياً أو كلياً الناذبة من دمار حرب التحرير  والزراعية وعلى
، ىذه الطريقة العشوائية يف كيفية التخلص من ىذه اؼبخلفات كلفت خزينة الدولة أموااًل طائلًة إلزالتها  وخاصًة يف مدينة مصراتة
 . تلوث بيئي وامشئزاز لدى صبيع اؼبواطنُت باإلضافة إىل ماتسببو من

ىذه الدراسة اؼبعملية قد تساىم ولو بالقدر البسيط يف التعرف على كيفية اإلستفادة من ىذه اؼبخلفات وذلك عن طريق طحنها 
ـبلفات اؽبدم  وإنتاج ركام خشن وإدخالو كبديل عن الركام اػبشن الطبيعي يف إنتاج الطوب اإلظبنيت للحصول على بيئة خالية من

 واإلستفادة من األراضي اؼبستخدمة كمكبات ؽبذه اؼبخلفات .
تتضمن ىذه الدراسة اؼبعملية دراسة اػبواص الطبيعية والكيميائية واؼبيكانيكية للركام الناتج من طحن وتكسَت ىذه اؼبخلفات ،   

كل زاوي مع نسيج سطحي خشن فبا يزيد حيث أظهر الفحص البصري غببيبات ركام ـبلفات اؽبدم بأن الشكل اػبارجي ىو ش
من قوة الربط بُت اغببيبات وعجينة اإلظبنت ، كما أوضحت الدراسة بأن التدرج اغببييب للركام الناتج ؼبخلفات اؽبدم مطابق 

اصفات الليبية للمواصفات الليبية القياسية وأن نتائج االختبارات للخواص الكيميائية والفيزيائية واؼبيكانيكية تقع ضمن حدود اؼبو 
 القياسية اؼبعتمدة باستثناء الوزن النوعي واالمتصاص.

يف حُت أظهرت نتائج اختبارات مقاومة الضغط للطوب اإلظبنيت بأن مقاومة الضغط للطوب اإلظبنيت الناتج من ركام ـبلفات  
لك حسب اؼبواصفات القياسية الليبية اؽبدم ىي أعلى من مقاومة الضغط للطوب اإلظبنيت الناتج من استخدام الركام الطبيعي وذ

 وىذا يتوافق مع ما توصلت إليو بعض الدراسات السابقة حول ىذا اؼبوضوع .

mailto:mmfellagh@gmail.com
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دراسة الخواص الميكانيكية لركام خبث االفران العالية بمصنع الحديد و الصلب 
 بمصراتة وتأثيره على خواص الخرسانة عالية المقاومة

5، نجيب أمبيص 4، على زورة 3، محمد علي ميالد كريم 2مد أميمن، زكريا مح 1نورالدين محمد الطوير
 

 nurdeenaltwair@gmail.comقسم  اؽبندسة اؼبدنية،  كلية ىندسة، جامعة اؼبرقب، ليبيا. 0
 zkaria_m_om@yahoo.com .قسم  اؽبندسة اؼبدنية،  كلية ىندسة، جامعة اؼبرقب، ليبيا3

 omgaon2x@yahoo.com .قسم  اؽبندسة اؼبدنية،  كلية ىندسة، جامعة اؼبرقب، ليبيا2
  alizora@yahoo.comقسم  اؽبندسة اؼبدنية،  كلية ىندسة، جامعة اؼبرقب، ليبيا. 9

  najeebembaess@yhaoo.comقسم  اؽبندسة اؼبدنية،  كلية ىندسة، جامعة اؼبرقب، ليبيا. 1

 الملخص

ع قدرة ربملها للظروف البيئية، ومع يشهد العامل اليوم تغَتا تقنيا يف ؾبال اػبرسانة من حيث ربسُت خواصها وزيادة مقاومتها م
اؼبساحات الكبَتة ؽبذه  وجود ـبلفات األفران العالية واليت تزداد يوما بعد يوم بكميات كبَتة، فبا يؤثر ذلك على البيئة احمليطة وأخذ
ة، واليت تتطلب مقاومة اؼبخلفات، لذلك ًب اللجوء إىل استخدام ىذه اؼبخلفات كمادة إنشائية وذلك باستعماؽبا كركام يف اػبرسان

ضغط عالية على سبيل اؼبثال يف سكك اغبديد ويف الطرق. ومن ىذا اؼبنطلق هتدف ىذة الدراسة اىل إمكانية االاستفادة من 
اػببث احمللي كمضاف اىل اػبرسانة عالية اؼبقاومة اؼبصنوعة من اؼبواد احمللية على ىيئة ركام خشن وذلك لتحسُت بعض خواص 

تعلقة باػبواص اؼبيكانيكية. ًب أستخدام ـبلفات صناعة )اػببث( اغبديد والصلب اؼبورد من مصنع اغبديد و الصلب اػبرسانة اؼب
دبصراتة يف إنتاج اػبرسانة عالية اؼبقاومة عن طريق إحاللو بدال عن الركام الطبيعي )اؼبقسم إىل قسمُت، ركام التفجَت و ركام اغبرث 

% من الركام اؼبكون للخرسانة ومعرفة تأثَته على خواص اػبرسانة من خالل اختباري قابلية 100وفقا للتسمية الدارجة( بنسبة 
التشغيل )اؽببوط( و مقاومة الضغط ، االنكماش، إضافة إىل مقارنة خواص ركام اػببث مع خواص الركام العادي من حيث، الوزن 

و االمتصاص. وقد اظهرت النتائج أن استخدام ركام اػببث أعظى النوعي و معامل التهشيم و معامل االىًتاء والتحليل اؼبنخلي 
ربسن ملحوظ للخواص اؼبيكانيكة للخرسانة عالية اؼبقاومة ، حيث بينت ىذة النتائج أن صبيع اػبواص اؼبيكانيكة للركام كانت 

ة من ركام اػببث  كانت متفوقة افضل من الركام التقليدي، إضافة اىل أن نتائج مقاومة الضغط  و االنكماش للخرسانة  اؼبصنع
 على اػبرسانة اؼبصنعة من ركام اغبرث و التفجَت.

 ، قابلية التشغيل. شركام اػببث ، اػبواص اؼبيكانيكية للركام ، اػبرسانة عالية اؼبقاومة ،  االنكما :دالليةالكلمات ال
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ة إلنتاج خرسانة وقشور الدرفل تدويرهإمكانية استخدام الركام المعاد  حولدراسة تجريبية 
  صديقة للبيئة.

 3الدائمعبد  ، رجاء3حسن، رندا 3ناىد أحمد ،3الحسناويونس ، ي2عبدالمجيد التلماتي ،1العطشانفيصل 
 f.alatshan@ceh.edu.ly  التقنية اؽبندسية ىون ليبيا.، كلية اؽبندسة اؼبدنيةقسم 0
 a.altlomate@ceh.edu.ly  التقنية اؽبندسية ىون ليبيا.، كلية سة اؼبدنيةاؽبندقسم 3

 التقنية اؽبندسية ىون ليبيا، كلية اؽبندسة اؼبدنيةقسم 2

 

 الملخص
  اؼبشاريع اؽبندسية. حيث أن تصميم اؼبنتجات مل يعدخالل العقود القريبة اؼباضية أصبح العامل أكثر توجها كبو مراعات اعبوانب البيئية يف

ستدامة. يف الدول اؼبتقدمة، يتم مراعات اعبوانب البيئية عامل اإلقتصاد، بل دخل عامل جديد ومهم وىو يعتمد فقط على جانيب األمان واإل
الية من جانب، وعدم اؼبساس حبصة األجيال القادمة من اؼبوارد حتياجات األجيال اغبإ؛سية حبيث يتم التوازن بُت ربقيق واالجتماعية يف التصاميم اؽبند

 الطبيعية من جانب اخر، األمر الذي يبكن ربقيقو بتطبيق ما يعرف هبندسة االستدامة.

ًب  داية،البستعمال بعض اؼبخلفات اؼبتوفرة ؿبليا يف ليبيا. يف إستدامة وصديقة للبيئة بإيف امكانية إنتاج خرسانة أكثر  البحثىذا  يدرس
إمكانية توظيف كثَت من اؼبخلفات اؼبتوفرة ؿبليًا يف اػبرسانة. بالنسبة  واليت بينتستعراض ؾبموعة من األحباث والدراسات السابقة يف ىذا اجملال إ

دراسة سلوك الركام واػبرسانة من ختيار الركام اػبرساين اؼبدور وقشور الدرفلة كبدائل للركام واإلظبنت يف اػبرسانة قيد البحث. ولإًب  العملي،للجانب 
ضافة كل من الركام اؼبعاد تدويره )كبديل عن وزن الركام الطبيعي( وقشور الدرفلة )كبديل عن وزن إختبارات القياسية فقد ًب خالل ؾبموعة من اإل

تصل  فعليا إنتاج خرسانة ذات جودة عاليةيبكن  اؼبذكورة،اإلظبنت( بنسب ـبتلفة يف خلطات خرسانية، وقد أظهرت النتائج أنو بتوظيف اؼبخلفات 
 يوم وخبصائص قريبة عبودة اػبرسانة اؼبرجعية. 60 اؼبتوسط بعمرعلى اؼبدى  MPa 50مقاومة انضغاطها إىل 

 

 ستدامة، إعادة تدوير، ركام، قشور الدرفلة.إخرسانة،  داللية:الكلمات ال
 

 مقدمة .1
كها اإلنسان بعد اؼباء. فيمكننا أن قبد اػبرسانة يف كل مكان يف اؼبدارس من اؼبعروف أن اػبرسانة ىي ثاين أكثر مادة يستهل

. نظراً ؽبذا الدور الذي تلعبـو اػبرسـانة يف الوقـت اغباضـر أصـبح مـن الطائرات وغَتىاوالبيوت واؼبصانع واؼبكاتب والسدود ومهابط 
انة ذات مواصــفات تتناســب مــع متطلبــات اؼبنشــأ سبكننــا مــن اغبصــول علــى خرســ وإهبــاد طــرقٍ الضــروري الًتكيــز علــى ىــذه الصــناعة 

قتصادية وليس اؼبتطلبات اؼبعتادة فقط. جتماعية واإلوالظروف اعبوية. ىذه اؼبنشآت هبب أيضا أن تتناغم مع اؼبتطلبات البيئية واإل
بأهنا اػبطوات الالزمـة  ستدامةاإلىندسة  ويبكن تعريفستدامة واألبنية اػبضراء. وللوصول إىل ذلك هبب تطبيق مفهوم ىندسة اإل

للحفـاظ علــى البيئــة والًتشــيد يف إســتهالك الطاقـة واؼبوازنــة مــع اؼبتطلبــات اإلقتصــادية واإلجتماعيـة، مــع األخــذ بعــُت اإلعتبــار فــرص 
 (.2011 حامدم )ستقبل وضمان حقوق األجيال القادالتنمية يف الوقت اغباضر واؼب
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حيث نسعى للحصول على  ،البيئي أكثر من العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية ستدامةعامل اإليف ىذا البحث ًب الًتكيز على 
خرسانة ذات خواص جيدة عن طريق توظيف بعض اؼبخلفات اؼبتوفرة ؿبلياً وبأسـاليب إعـادة اإلسـتخدام أو إعـادة التـدوير للتقليـل 

ىتمـام كبـَت جـداً يف معظـم دول العـامل إبربظـى اليـوم  (Recycling) من األضرار البيئية. فقد أصبحت عمليـات إعـادة التـدوير
وذلك ؼبا يبثلو تطبيق ىذا اؼبفهوم من أنبية اقتصادية وضرورة بيئية ألي ؾبتمع، خاصـة بعـد أن أثبتـت الدراسـات واألحبـاث العلميـة 

وارد الطبيعية لألرض أصبحت بأن ـبزون األرض من الثروات الطبيعية يتم إستنزافو غالباً بطرق ال يتم فيها مراعاة التوازن البيئي. فاؼب
 ."تستهلك دبعدل يؤكد مقولة "إننا نعيش لليوم وعلى أجيال اؼبستقبل أن تدفع الثمن وتتحمل العواقب

سـتهالك ردبــا نبـا شـيئان مــن ؾبموعـة أشــياء أخـرى قـد تشــكل الطريقـة اؼبثلـى ؼبعاعبــة مـا غبــق أن إعـادة التـدوير والتقليــل مـن اإل
عديـدة، فعلـى سـبيل اؼبثـال إعـادة تـدوير الكثـَت فبـا نسـتخدم أو نسـتهلك بـداًل مـن الـتخلص منهـا   بـاألرض مـن دمـار طيلـة سـنوات

كنفايات وعدم إستعماؽبا مرة أخرى ي عد عاماًل رئيسياً يف اغبد من ظاىرة أصبحت حالياً مصدر قلـق للجميـع وىـي ظـاىرة إرتفـاع 
الزيـادة القياسـية يف درجـة حـرارة األرض خـالل العقـود فكلنـا نسـمع كثـَتا عـن  .(Global Warming) درجـة حـرارة األرض

األخــَتة والــذي يعــزى بشــكل رئيســي إىل األنشــطة البشــرية اؼبتزايــدة والــيت ال تراعــي ســالمة الكوكــب. ؽبــذا يبكــن القــول أن عمليــات 
غبمايــة مواردنــا الطبيعيــة. نبعاثــات الســامة واػبطــرة يف اؽبــواء اعبــوي و ســتخدام أصــبحت مهمــة جــداً كــأداة للتقليــل مــن اإلإعــادة اإل

% مـن إنبعاثـات ثـاين 5ولة عن ؤ فإن صناعة اإلظبنت مس (WBCSD 2012) وحسب ؾبلس األعمال العاؼبي للتنمية اؼبستدامة
ســـتهالك اإلظبنـــت ســـينعكس بشـــكل مباشـــر علـــى إأكســـيد الكربـــون اؼبرتبطـــة باإلنســـان. وىـــذا األمـــر يشـــَت ايل أن أي تقليـــل مـــن 

حدى الطرق للتقليل من إستهالك اإلظبنت يف العامل ىو إالكربون وغازات أخرى ؽبا تأثَت سليب على البيئة. نبعاثات ثاين أكسيد إ
إستخدام مواد أخرى كبديل كامل أو جزئي لإلظبنت مثل غبار السيلكا والغبار اؼبتطاير واػببث ورماد قش األرز وغبار  اللجوء اىل

 Alatshan) ثَت من اؼبواد اليت أثبتت فعاليتها لتكون بديل أكثر إستدامة من اإلظبنتأفران اإلظبنت والزجاج اؼبطحون وغَتىا الك
et al 2013.) 

يف اآلونـة األخــَتة لـوحظ زيــادة يف اؼبخلفــات الناذبـة عــن ىــدم اػبرسـانة، فمنــذ هنايــة العقـد األخــَت مــن القـرن العشــرين تزايــدت 
يـات كبـَتة مـن اؼبخلفـات والـيت تشـكل اػبرسـانة جـزءاً كبـَتاً منهـا. حيـث يـتم حركة ىدم وإعادة إعمار اؼبباين فبا أدى إىل تـراكم كم

 طيــب) الــتخلص مــن ىــذه اؼبخلفــات عــن طريــق ذبميعهــا يف مــدافن خاصــة فبــا يبثــل ضــرراً بيئيــاً مــن حيــث إىــدار اؼبــوارد الطبيعيــة
وكــب األرض والــذي يعتــرب اؼبكــون الــذي . ويتصــدر الركــام قائمــة كميــات اؼبــوارد الطبيعيــة الــيت يســتهلكها اإلنســان علــى ك(2012

. ي عـد العامـل اإلقتصـادي يف تنفيـذ األبنيـة مـن العوامـل األساسـية، (Elazhari et al 2013) يشـغل اغبجـم األكـرب مـن اػبرسـانة
يًتافـق مـع حيث أن التكلفة اإلقتصادية ؼبواد البناء أصبحت العامل األساسي يف إرتفاع كلفة البناء خاصة يف الوقت اغبايل والـذي 

اإلزديـاد يف سـعر الطاقـة والـذي يـؤدي بـدوره إىل إرتفـاع أسـعار مـواد البنـاء األساسـية مثـل حديـد التسـليح واألظبنـت والركـام. إن يف 
سـتخدام غالبيـة حديـد التسـليح بعـد إاستخدام ـبلفات ىدم األبنية يبثل عاماًل رئيسياً يف تشييد األبنية بكلفة أقل، إذ مـن اؼبمكـن 

عد مطابقتها باؼبواصفات اؼبطلوبة، وكذلك فإن مشتقات صناعة اػبرسانة والبالط والرخـام وكسـر اػبرسـانة اؼبسـلحة والعاديـة اؽبدم ب
 يبكن أن تستخدم مرة ثانية بداًل من ىدره وبالتايل سـينعكس ذلـك علـى كلفـة اإلنتـاج إهبابيـا ويـؤدي إىل الـوفر االقتصـادي والبيئـي

 (.2008)فرج وأضبد 
ستنزاف اؼبوارد الطبيعية من جهة إحول مشكالت التلوث البيئي من جهة، و  ،شديد بدء يربز مل يعد باإلمكان ذباىلوشبة قلق 
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ىتمام هبذا األمر بشكل مالئم، إذ أنو ما مل ربل اؼبشكلة، فإهنا سبثل هتديداً واضحاً ؼبستويات اؼبعيشة. واألىم إلأخرى. فالبد من ا
عتمد عليو دعائم اغبياة على كوكب األرض. وبناء عليو فقـد وضـعت الـدول اؼبتقدمـة تكنولوجيـاً من ذلك الغالف اػبارجي الذي ت

شروطاً صارمة ربدد أساليب إستخدام مواد البناء الصلبة اؼبستهلكة وإعادة تدويرىا بالشكل الصحيح، فمثاًل: يف الواليات اؼبتحدة 
واليــة أخــرى  11اؼبعــاد تــدويرىا لعمــل الطبقــات الســفلية مــن الطــرق وواليــة تســتخدم النــاتج عــن اػبرســانة  38األمريكيــة، ىنــاك 

تســتخدم الركــام اػبرســاين اؼبعــاد تــدويره إلنتــاج خرســانة جديــدة.   يف ىولنــدا، ًب منــع وجــود مكبــات للمخلفــات اػبرســانية فكــل 
لفات اؽبـدم والبنـاء يف مواقـع ىـدمها. اؼبخلفات اػبرسانية يتم إعادة تدويرىا. ويف فنلندا، ف رضت تشريعات صارمة إلعادة تدوير ـب

، ًب اإلستعانة باػبربة البلجيكية لتشجيع إعادة إستخدام وتدوير حطام اؼبباين. وغَتىـا الكثـَت مـن دول 2005ويف الباكستان عام 
أفريقيــا. عربيــاً، يف عــادة تــدوير ـبلفــات اؼببــاين بشــكل رئيســي مثــل الربازيــل واليابــان واســًتاليا وجنــوب إالعــامل الــيت تركــز علــى ؾبــال 

)كمــال  ير بــرامج الركــام اؼبعــاد تــدويرهىتمــام كبــَت بتــدوير اػبرســانة وبــدأت الــدولتان يف تطــو إاإلمــارات العربيــة اؼبتحــدة وقطــر يوجــد 
2010( )WBCSD 2009.) 

ؿبجر ركام   329ساحتها )فإن البالد ربتوي على عدد كبَت من احملاجر اؼبنتشرة عرب م ،تساع الرقعة اعبغرافيةونظرا إل ،يف ليبيا
. أثبتت الدراسات احمللية الضرر البيئي الكبـَت والنـاجم عـن صـناعة اؼبنـاجم (2010ل )عبدالصمد والسوايح ؿبجر للرم 84كبَت و

يف ليبيا، حيث تتحول مناطق احملاجر إىل أراضي غَت صـاغبة ألي نشـاط يـذكر والـيت كـان مـن اؼبمكـن أن تكـون صـاغبة لنشـاطات 
مــن  بالعديــدونتيجــة للضــرر الــذي غبــق  2011. يف عــام (2012)عبدالصــمد وأبوعصــارة  ســكنية أو ســياحية أو غــَتهزراعيــة أو 

مليـون طـن وىـو رقـم  80حرب التحرير وبعدىا يف ليبيا، ًب تقدير أن كميات نفايات اإلنشاءات يف الدولـة بـأكثر مـن  أثناءاؼبباين 
دولة أوروبية ؾبتمعة يف ذلك العام. ىذه اإلحصاءات باإلضافة إىل اآلثار السلبية  15يفوق كمية نفايات اإلنشاءات اليت أنتجتها 

  .لصناعة احملاجر يف ليبيا تعزز الفرضية كبو البحث عن مصادر بديلة للركام تقلل من األثر البيئي وتليب متطلبات السوق اؼبتوقعة
د أخرى، ولكن باغبد من األثر البيئي الناتج من شـيوع إسـتخدام اغبل األمثل ؽبذه اؼبشكلة البيئية ليس بإستبدال اػبرسانة دبوا

اػبرسانة واإلظبنت. وسوف يؤدي أي تقليل لكل طن من إستهالك اػبرسانة إىل اغبد من األثر البيئي وإىل فوائد بيئية كبَتة بسبب 
مــن ربقيـق التــوازن بــُت جـانبُت علــى القــدر اإلنتـاج الكمــي اؽبائــل للخرسـانة. وللتحــرك باذبــاه ربقيـق ىــدف التنميــة اؼبسـتدامة، البــد 

نفسو من األنبية يف تلبية احتياجات اجملتمع ونبا البنية التحتية لدعم مستوى اؼبعيشة اؼبقبول بالنسبة ؼبعظم سـكان العـامل، وغبمايـة 
هلك رئيسـي للمـوارد الطبيعيـة يف البيئة فالبد من إعادة توجيو صناعة اػبرسانة ألهنا تلعب دوراً مهماً يف تطـوير البنيـة التحتيـة ومسـت

 Greenاألرض مـن خـالل إعتمـاد تكنولوجيـا صـديقة للبيئـة. وبعبـارة أخـرى، يبكـن حـل اؼبشـكلة يف تطـوير اػبرسـانة اػبضـراء )
Concrete.لتطبيق االستدامة يف صناعة اػبرسانة ) 

ويره عند أضافتو بنسب وزنيو ـبتلفة كبديل الركام اؼبعاد تدباستخدام  إلنتاج خرسانة أكثر إستدامة يف ليبياالبحث يهدف 
اػبلطة اػبرسانية كبديل لإلظبنت بنسب وزنيو ـبتلفة على اؼبدى اؼبتوسط  الدرفلة يفستخدام قشور إتأثَت و دراسة للركام الطبيعي 

 .يوم 60
 الدراسات السابقة .2

ي يف صبيع ميادين اغبياة ومن ضمنها قطاع البناء قتصادتتجو الدول اؼبتقدمة يف وقتنا اغباضر إلهباد وسائل عديدة للتدبَت اإل
ذباه إلهباد أنواع ـبتلفة من اػبرسانة تتمتع برخص شبنها داد اإلإز واإلنشاءات، فمنذ أن أصبحت اػبرسانة مادة البناء األساسية 
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ات اليت تبُت إمكانية ستعراض عدد من الدراسإ البحثوتكون ذات خصائص فبيزة أخرى كالعزل اغبراري وخفة الوزن. ًب يف ىذا 
برادة  بالصناعية مثلإضافة ؾبموعة من اؼبخلفات اؼبتوفرة يف ليبيا وذلك لتحسُت خواص اػبرسانة. إن إضافة ـبلفات يبكن وصفها 

كبناء وكثافة اػبرسانة، وتقلل من مقاومة اإلنضغاط. أما بإضافة مفروم اإلطارات يؤدي إيل ربسُت مقاومة اإل (2010)ضبو اغبديد 
كبديل للركام التقليدي فيمكن إنتاج خرسانة ذات وزن أخف وأكثر مرونة دون إغفال التأثَت (2011)صبعة وأخرون اؼبستهلكة 

 (2011)جهاد  اغبديدمتصاص للماء. كذلك، فإن إضافة خبث أفران صهر السليب على مقاومة الضغط والزيادة يف نسبة اإل
مستبدل عن الركام  كجزء(2010( )الراوي واألمَتي 2011)كرًن وأخرون  (2004( )مزغيش وأخرون 2010)األمَتي ومطر 

ن صدأ اغبديد يضل التحدي أإال  ،لبفاض يف اإلنكماشإىل ربسن مقاوميت الضغط والشد للخرسانة و إدي ؤ اػبشن يف اػبرسانة ي
 .األكرب إلستغالل اػببث كبديل عملي

كنسبو من وزن اإلظبنت يف   (2012)حسن وأخرون رماد قش األرز أما بالنسبة للمخلفات الزراعية، فنالحظ أن إضافة 
نضغاط وكذلك يقلل من نسبة اؼبياه القياسية ػبلط اإلظبنت. وإضافة كاًل من نشارة اػبلطة اإلظبنتية يؤدي إىل ربسُت مقاومة اإل

على ربسن يف مقاومة  يعمل اػبرسانةكبديل نسيب من وزن   (2004)مرخويف وألياف النخيل  (2004)النعمان وأخرون اػبشب 
 .خفض مقاومتها للضغط ىلإنو يؤدي إ إالكبناء ومقاومة الشد غَت اؼبباشر للخرسانة، اإل

 Elazhari) (2009)مرزا فقد لوحظ على وجو العموم من خالل الدراسات السابقة  ،بالًتكيز على ـبلفات البناء واؽبدم
et al 2013فقد أثبتت الدراسات  ،رسانة اغباوية على ىذه اؼبخلفات. على الرغم من ذلكلبفاض يف اػبواص اؼبيكانيكية للخ( إ

 .ستخدام إضافات خاصة يبكن إنتاج خرسانة ذات خواص مقاربة ػبواص اػبرسانة التقليديةإأنو ب
 ،األخَتةىتمام حبثي كبَت خالل السنوات إستغالل ـبلفات البناء يف صناعة اػبرسانة وبظى بإعموما، يبكن القول إن ؾبال 

بالرغم من أن بعض ىذه اإلضافات ال يؤدي إىل إنتاج خرسانة بنفس اؼبواصفات اؼبعتادة. ولكن يظل العامل البيئي ىو الدافع 
 .ستغالؽبا بشكل جدي يف سوق العمل كما ىو اغبال يف كثَت من دول العامل اؼبتقدمإاألكرب لتطوير ىذه التقنية و 

 
 البرنامج العملي .3

 ستخدمةالمواد الم 1.3
 إنتاج مصنع الربج لإلظبنت دبدينة زلينت، الشائع  42.5ستخدام اإلظبنت البورتالندي العادي نوع إ: ًب سمنتاإل

 .م340/2009ستخدام ؿبلياً واؼبصنع طبقاً للمواصفات القياسية الليبية رقماإل
 :)يعرضان التدرج  2و 1اعبدوالن  .ةستخدام رمال رسوبية مصدرىا ؿبجر ودان دبنطقة اعبفر إًب  الركام الناعم )الرمل

 اغببييب ونتائج اإلختبارات الفيزيائية للرمل على الًتتيب.
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 للرمل اغببييب التدرج: 1 جدول

 نسبة المار% فتحة المنخل)مم(
2.5 100 

1.25 99.4 
0.63 84.6 
0.31 44 
0.16 14.6 
  0 القاعدة

 

 اؼبستخدم للرمل الفيزيائية اػبواص :2جدول

 النتائج ةالخاصي

 0.17 ؿبتوى الرطوبة )%(
 2.83 معامل الدمك )%(

 2.65 الوزن النوعي
  16.34 حد السيولة )%(

 ستخدام نفس التدرج إستخدام نوعان من الركام اػبشن )طبيعي ومعاد تدويره(. ًب إ: ًب يف ىذا البحث الركام الخشن
 .مم20عتباري األكرب ؽبما يساوي صفات الربيطانية، وكان اؼبقاس اإلللركام الطبيعي والركام اؼبعاد تدويره وضمن حدود اؼبوا

o  جار بازلتية مصدرىا ؿبجر سوكنو الربكاين دبنطقة أحبالنسبة للركام اػبشن الطبيعي فهو عبارة عن صخور كسر
  .اعبفرة

o بأخـــذ كتـــل حيـــث ًب اغبصـــول عليـــو   ،أمـــا الركـــام اؼبعـــاد تـــدويره فهـــو نـــاتج مـــن عمليـــات تكســـَت خرســـانات قديبـــة
خرسانية من ثالث مواقع ـبتلفة يف منطقة اعبفرة وىي: القيادة العسكرية سـابقا، ـبـازن الـذخَتة، القاعـدة اعبويـة، 

سـتخدام الكسـارة إنتيجـة حـرب التحريـر. وقـد ًب تكسـَت ىـذه الكتـل يـدويا ٍب ب اؼبتضـررةوىى من اؼبباين العسكرية 
نات الركام اؼبعاد تدويره إلزالة اؼبواد واألتربة العالقة، وذبفيفها بفـرن اآللية للوصول للمقاس اؼبطلوب ٍب ًب غسل عي

 ْم.110 - 100درجة حرارتو 
 294اؼبيــــاه الصــــاغبة للشـــرب واؼبتــــوفرة يف اؼبدينــــة واؼبطابقـــة للمواصــــفات القياســــية الليبيــــة  )م ق ل  متســــتخدأ:  المـــاء  :

1988.) 
 ( قشور الدرفلةMill Scale:)   عبارة عن مسحوق مـن قشـور اغبديـد ذات  ىي قشور الدرفلة ،1كما موضح بالشكل

طـن سـنويا أي  11000لون معدين )أسود رمادي( ذو ؼبعة ظاىرة، حيث تتكون القشور أثناء مرحلة الدرفلة وتقدر حبوايل 
ديـد، ومـاء % من إصبايل الفاقد ؼبصانع الشركة الليبية للحديد والصلب دبصراتة، وأغلب مكوناتو مـن أكاسـيد اغب14حوايل 

. ًب ربليــــل عينــــة عشــــوائية للقشــــور اؼبســــتعملة يف الدراســــة وكانــــت نتــــائج إختبــــارات (2013)عبــــدالرضبن وزيــــوت معدنيــــة 
 .4و 3اعبدوالن  موضح يف لو كما ىواؼبواصفات الكيميائية والتدرج اغببييب 
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 الدرفلة قشور :1شكل

 ةاؼبواصفات الكيميائية لقشور الدرفلة اؼبستعمل :3جدول 
 المتوسط العناصر

 7.711 إجمانً انحذٌذ

 .272 اوكسٍذ انسهٍكىن 

 0701 اوكسٍذ االنىمنٍىو 

 3791 اوكسٍذ انكانسٍىو

 1715 فسفىر 

 1711 كبرٌج

 .171 اوكسٍذ انمنجنٍس 

 % أقصى حذ1 ماء 

 % أقصى حذ170 زٌج 

 
 
 
 

 التدرج الحبيبي لقشور الدرفلة :4جدول

 المقاس النسبة 

 مم 03 –مم  1 01%

 مم 03اكبر من  % أقصى حد01
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 والنتائجختبارات اإل 2.3
 :ختبارات اػبواص الفيزيائية للركامإ

ختبار إختبار مقاومة الركام للصدم و إختبار نسبة االمتصاص، إعي للركام، ختبار الوزن النو إختبار التدرج اغببييب، إًب إجراء  
ختبار الوزن النوعي للركام اؼبعاد تدويره إتبُت من نتائج  .ختباراتيوضح نتائج ىذه اإل (2الشكل )مقاومة الركام للتهشيم. 

ركام الطبيعي اؼبستخدم يف منطقة اعبفرة دبختلف مصادره أنو جيد وضمن حدود اؼبواصفات القياسية الربيطانية، على عكس ال
متصاص للركام ختبار نسبة اإلإمن حدود اؼبواصفات بنسبة مؤثرة. كذلك تبُت من مقارنة نتائج  ىحيث كان وزنو النوعي أعل

ذلك متصاص عالية والسبب يف إاػبشن أن الركام الطبيعي أعطى نتائج جيدة على خالف الركام اؼبعاد تدويره الذي أعطى نسبة 
متصاص نسبة إعلى األرجح يعود إىل أن سطح حبيبات الركام اؼبعاد تدويره وبتوي على طبقة من اؼبونة اإلظبنتية واليت تعمل على 

ختباري معامل الصدم ومعامل التهشيم للركام الطبيعي أفضل إال أن نتائج إعالية من اؼباء. كذلك وعلى الرغم من أن نتائج 
 طابقة للمواصفات عبميع عينات الركام اؼبعاد تدويره.ختبارين كانت جيدة وماإل

 
 :ختبارات اػبرسانة اؼبتصلدهإ

ختبار مقاومة إًب إجراء  . كذلك5ًب تصميم وربديد نسب اؼبكونات وربضَت صبيع اػبلطات كما ىو مبُت يف اعبدول  
-ELE)هاز ضغط ستخدام جإب (BS 1881 part116: 1983) الضغط للخرسانة حسب اؼبواصفات الربيطانية

ADR2000) كبناء حسب اؼبواصفات القياسية الربيطانيةختبار مقاومة اػبرسانة لإلإ، و  (BS 1881 part116: 
 .تشار اؼبوجات فوق الصوتية بالطريقة اؼبباشرةإنختبار سرعة إو   (1983

إن إضافة نسب ـبتلفة من  يوم، حيث تبُت من النتائج 60ختبار مقاومة اػبرسانة للضغط لعمرإنتائج  (3)يوضح الشكل 
الركام اؼبعاد تدويره مل تقلل من مقاومة اػبرسانة للضغط بشكل كبَت وإمبا كانت النتائج قريبة جداً ؼبقاومة اػبرسانة اؼبرجعية، حيث 

، وعند إضافة نسبة 2نيوتن/مم 49.42% من الركام اؼبعاد تدويره سجلت اػبرسانة مقاومة ضغط 10نو عند إضافة نسبة أ
باؼبقارنة مع  2نيوتن/مم 46.19% أعطت مقاومة ضغط 60، وعند إضافة 2نيوتن/مم 50% كانت مقاومة الضغط تساوي 30

.  كما تبُت من النتائج أيضا أن مقاومة الضغط للخرسانة اغباوية 2نيوتن/مم 50.6اػبرسانة اؼبرجعية اليت سجلت مقاومة ضغط 
افة النسب اؼبختلفة من قشور الدرفلة حيث أن مقاومة الضغط إلبفضت عبميع على نسب ـبتلفة من الركام اؼبعاد تدويره بإض

ره اػبلطات باؼبقارنة مع اػبرسانة اؼبرجعية. أما تأثَت إضافة نسب ـبتلفة من قشور الدرفلة على اػبرسانة اػبالية من الركام اؼبعاد تدوي
قاومة الضغط للخرسانة مقارنة مع اػبلطة اؼبرجعية، وكما % من قشور الدرفلة إلبفضت م2فتبُت من النتائج أنو بإضافة نسبة 

% حيث وصلت قيمة مقاومة الضغط عند إضافة 10%، 6لوحظ زيادة يف مقاومة الضغط عند زيادة نسبة قشور الدرفلة إىل 
أي  2نيوتن/مم 50.6باؼبقارنة مع مقاومة اػبرسانة اؼبرجعية اليت سجلت قيمة  2نيوتن/مم 49.32% من قشور الدرفلة 10نسبة 

  .أنو كلما زادت نسبة إضافة قشور الدرفلة كلما زادت مقاومة الضغط للخرسانة
كبناء بُت إن مقاومة اإلت، واليت (4)الشكل بكبناء ًب التوصل إىل النتائج اؼبوضحة ختبار مقاومة اػبرسانة لإلإبعد إجراء 

% من الركام اؼبعاد تدويره باؼبقارنة مع اػبرسانة اؼبرجعية 30 % من قشور الدرفلة ونسبة6زدادت للخرسانة اغباوية على نسبة إ
جهادات الشد حيث تعمل كمبدأ التسليح يف إيوم، ويفسر ذلك إىل كون قشور الدرفلة سوف تعمل على مقاومة  28بعمر
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اؼبعاد تدويره بدون إضافة  % من الركام30كبناء للخرسانة اغباوية على نسبة لبفاض يف مقاومة اػبرسانة لإلإاػبرسانة. وكما لوحظ 
  .قشور الدرفلة باؼبقارنة مع اػبلطة اؼبرجعية

أن السرعة تزداد مع زيادة  (5)نتشار اؼبوجات فوق الصوتية واؼبوضحة بالشكل إبشكل عام، تبُت من نتائج إختبار سرعة 
)إمام و أمُت ار اؼبوجات فوق الصوتية هبا نتشإاؼبيكانيكية للخرسانة بزيادة سرعة  صعمر اػبرسانة. ومن اؼبعروف أنو تتحسن خوا

ستخدام الركام وقشور الدرفلة. كما يتضح أيضا أن اػبلطات اػبرسانية إ. األمر الذي يدعم ديبومية اػبرسانة اؼبنتجة ب(2007
أن يكون  كرب من اػبلطات اليت ربتوي على ركام معاد تدويره، ويرجحأاغباوية على قشور الدرفلة تزداد فيها السرعة بشكل 

السبب يف ذلك إىل أن قشور الدرفلة مادة مكونة من مركبات موصلة وىي اغبديد واليت قد يكون ؽبا دور يف زيادة سرعة اؼبوجات 
نتشار اؼبوجات فوق إعلى عكس الركام اؼبعاد تدويره والذي يسبب يف زيادة مسامية اػبرسانة وذلك بدورة يقلل من سرعة 

انة اؼبكعبات تبُت من نتائج سرعة إنتشار اؼبوجات فوق الصوتية للكمرات اػبرسانية زيادة يف سرعة . وبنفس سلوك خرس.الصوتية
 .يوم 28انتشار اؼبوجات مع زيادة عمر اػبرسانة حىت 

 

 
(A )الوزن النوعي ؼبختلف أنواع الركام 

 
(Bنسبة اإلمتصاص ؼبختلف أنواع الركام ) 
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(C )ركامال نواعأ لمختلف الصدم مقاومة 

 

 
(D )الركام نواعأ لمختلف التهشيم مقاومة 

 

 الركام أنواع لمختلف الفيزيائية الخواص: مقارنة 2شكل 
 

 : نسب اػبلط للمكعبات اػبرسانية5جدول 

 

انخهطت 

 انخزساَيت

قشىر 

انذرفهت 

)%( 

ياء/إسًُج 

)%( 

انزكاو 

انًذور 

)%( 

 (3انًكىَاث )كجى/و

انزكاو 

 انطبيعي

انزكاو 

 رانًذو
 اإلسًُج انزيم

N-MS0 1 177 1 0351 1 791 211 

N-MS2 3 177 1 0351 1 791 292 

N-MS6 7 177 1 0351 1 791 230 

N-MS10 01 177 1 0351 1 791 201 

R10-MS0 1 177 01 0013 035 791 211 

R10-MS6 7 177 01 0013 035 791 230 

R30-MS0 1 177 21 507 259 791 211 

R30-MS6 7 177 21 507 259 791 230 

R60-MS0 1 177 71 103 .75 791 211 

R60-MS6 7 177 71 103 .75 791 230 
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 ختبار مقاومة الضغطإ: نتائج 3شكل

 
 كبناءختبار مقاومة اإلإ: نتائج 4شكل
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(A )قشور على الحاوية للخرسانة الموجات نتشارإ سرعة 

 الدرفلة

 

 
(B )ركام على الحاوية للخرسانة الموجات نتشارإ سرعة 

 مدور

 

 
(C) الدرفلة وقشور مدور ركام على الحاوية للخرسانة الموجات نتشارإ سرعة 

 
 نتائج اختبار سرعة اؼبوجات فوق الصوتية :5 شكل
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  :ستنتاجاتاإل .4
ات طبيعية وصناعية أنو يبكن إستخدام ـبلف البحثتبُت من الدراسات واألحباث السابقة واليت ًب تفحصها يف ىذا  -1

 .وـبلفات البناء واؽبدم بشكل جدي يف صناعة اػبرسانة
أفضل النتائج ؼبقاومة  اػبرسانية أعطت% كبديل من وزن الركام الطبيعي يف اػبلطة 30إضافة الركام اؼبعاد تدويره بنسبة  -2

  .الضغط
قلل من مقاومة الضغط يت، دبختلف النسب ال إضافة قشور الدرفلة للخرسانة اغباوية على ركام معاد تدويره كبديل لإلظبن -3

 .للخرسانة بشكل كبَت، وتعطي نتائج مقاربة ؼبقاومة اػبرسانة اؼبرجعية
أداء قشور الدرفلة مع الركام الطبيعي كبديل لإلظبنت أفضل منو مع الركام اؼبعاد تدويره يف اػبرسانة بالنسبة ؼبقاومة الضغط،  -4

 .فلة نتائج أفضل من النسب األقل. فبزيادة نسبة القشور إزدادت اؼبقاومة% من قشور الدر 10حيث أعطت النسبة 
% من قشور الدرفلة كبديل 6حسنت إضافة قشور الدرفلة من مقاومة اإلكبناء، وأعطت اػبرسانة اغباوية على نسبة  -5

 .قارنة مع اػبرسانة اؼبرجعية% من الركام اؼبعاد تدويره كبديل للركام الطبيعي أعلى مقاومة إكبناء باؼب30لإلظبنت، ونسبة 
أن إضافة قشور الدرفلة والركام اؼبعاد تدويره ال تؤثر سلباً على ديبومية  الصوتية قبدختبار اؼبوجات فوق إستناد على نتائج باإل

 .يوم 60اػبرسانة حىت عمر 
  :التوصيات .5

 :نوصي دبا يلي ،البحثعلى الدراسات واألحباث اليت زبص موضوع  واإلطالع البحثمن خالل نتائج 
نتاج اػبرسانات العادية ؼبا ؽبذا األمر من دور بيئي إهبايب و فعال ولتوفر  إاؼبعاد تدويره يف  ستغالل الركامإو ستثمار اإل -1

 .نقاض اؼبباين يف ليبياأكميات ىائلة من 
الركام اؼبعاد تدويره  متصاصإرتفاع نسبة نتيجة إل اػبرسانية،زباذ إجراءات وطرق خاصة عند القيام بتصميم اػبلطات إ -2

 .للماء
 :والبحوث حولنوصي بإجراء مزيد من الدراسات  -3

i.  والناعمإضافة نسب أخرى من الركام اؼبعاد تدويره وبتدرجات ـبتلفة إىل اػبرسانة كبديل عن الركام اػبشن. 
ii.  من قشور الدرفلة يف اػبرسانة كبديل لإلظبنت10اختبار نسب أعلى من %. 
iii.  نفالت وغَتىامل يتم إجراؤىا مثل مقاومة الشد غَت اؼبباشر ومقاومة اإلختبارات أخرى إإجراء.  
iv.  ختبارات للخرسانة باإلضافات اؼبستخدمة على مدى طويل من الزمنإإجراء. 

 
 جعالمرا
   

رماد قش األرز يف ، "إستخدام ـبلفات 2012الطاىر ؿبمد حسن، ناجي ؿبمد خليل، اغبر ة ؿبمد عبد اهلل، مرًن قاسم فضل، وداد ؿبمد طاىر، 
 .، ليبيا1العدد  11ربسُت اػبصائص األظبنتية لإلظبنت البورتالندى العادي"، ؾبلة جامعة سبها للعلوم البحثية والتطبيقية ، اجمللد 

 24تقٍت، اجمللد ، "تأثَت مفروم اإلطارات اؼبطاطية على بعض خواص اػبرسانة"، ؾبلة ال2011إنتصار قدوري صبعة، عبَت فؤاد حسُت، بيداء قتيبة، 
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، "بعض اػبواص اػبرسانية ػبرسانة نشارة اػبشب"، 2004بيان سامل النعمان، إياد عبد اغبميد صلييب، عبد القادر إظباعيل عبد الوىاب اغبديثي، 

 .اجمللة العراقية للهندسة اؼبدنية، جامعة األنبار
 .إمكانية اإلستفادة من بعض ـبلفات صناعة اغبديد والصلب"، تقرير الشركة الليبية للحديد والصلب، "2013حسن سامل عبد الرضبن، 

، "دراسة خواص خبث الصلب العراقي كركام ناعم يف اػبرسانة"، ؾبلة تقنية البناء، العدد 2010رياض شفيق الراوي، عباس سامل عباس األمَتي، 
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، 1العدد 25بعض اػبواص اؽبندسية للخرسانة اغباوية على اػببث"، ؾبلة التقٍت، اجمللد  ، "دراسة2011سوسن عبد الكرًن جهاد، 
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 3، "بعض اػبواص اؼبيكانيكية للخرسانة العادية و البوليمرية اغباوية على برادة اغبديد"، ؾبلة األنبار للعلوم اؽبندسية، اجمللد 2010شيالن ؿبمود ضبو، 
 .1العدد

، "إستخدام اػببث احمللي كركام خشن يف اػبرسانة"، الندوة العلمية ؽبندسة اإلنشاءات اؼبشاكل 2010اس سامل عباس األمَتي، سهيلو غازي مطر، عب
 .واغبلول، سوريا

 ."، "مفهوم ىندسة اإلستدامة2011عبد اغبكيم أضبد حامد، 
جر يف مشال غرب ليبيا، ندوة حول معاعبة اآلثار البيئية لالستغالل اؼبنجمي بالدول ، "اآلثار البيئية الستغالل احملا2012عبد الصمد، ابوعصارة، 
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سبر األول للتشييد يف اؼبناطق ، "إعادة تدوير ـبلفات البناء الصلبة واستخدامها يف صناعة مواد البناء، اؼبؤ 2008فؤاد فروج فرج، عمر أسعد أضبد، 
 .(150-148) الصحراوية"، سبها، ليبيا، ص

 ."، "دراسة حول ضباية البيئة من خالل إعادة تدوير الركام يف اػبلطات اإلسفلتية، جامعة تركيب، كلية اؽبندسة2012ؿبمد عادل طيب، 
 .مة"، ؾبلة األىرام اليوم، مصر، "إعادة تدوير اػبرسانة من أجل ربقيق التنمية اؼبستدا2010ؿبمد كمال، 
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 تقييم  التركيب الكيميائي  لنوى التمر  وزيت نوى التمر كخطوة أولى إلعادة تدويره صناعياً 
 

 نعيمة علي مصطفى، ، فرج الهادي أبوكليش مر مسعود المرىاقعُ 

 rhag@gmail.como.alm جامعة سبها –كلية العلوم الهندسية والتقنية -قسم الصناعات الغذائية

 

 Abstractالملخص 
أجريت ىذه الدراسة على نوى سبور من أصناف التاسفرت، اآلضوي، اؼبقماق، واآلوريق اؼبتحصل عليها من منطقة براك الشاطي 
وقد أختَتت ىذه األصناف األربعة  على أساس وفرهتا. وقد أجريت بعض التحاليل الكيميائية على النوى فًتاوحت نسب النوى 

%(. سبيزت عينات نوى التاسفرت بأهنا األعلى يف نسبة الرطوبة 20.83%، 15.79ىل الثمار يف األصناف األربعة ما بُت )إ
% يف 11.36%( على التوايل، عينات نوى اآلوريق كانت هبا أعلى نسبة من الربوتُت 82.00%، 6.05والكربوىيدرات )

 263.40 %. أما العناصر اؼبعدنية فكان أعلى تركيز لعنصر البوتاسيوم7.17حُت كانت أعلى نسبة لليبيدات يف نوى اؼبقماق 
mg/100g   142.03ويليو عنصر الفوسفور mg/100g  79.60فاؼباغنيسيوم mg/100g أظهرت نتائج ربليل زيت . و

(، g/Cm30.91-g/Cm3 0.92) نوى التمر أن الزيت اؼبستخلـص ذو لـون أصفـر ؿبمـر. وتـراوح الـوزن النوعـي لو ما بيـن
(. يف حُت كانت نتائج التحليل الكيمـيائي لزيت النوى كالتايل: رقـم 1.449–1.440بينما تراوح  معامل االنكسار بُت )

(، رقــم البَتوكسيــد كـان  أقـل g I2/100g 77.09 - 2.12(، الرقــم اليـــودي )mg KOH/g 2.66 - 79اغبموضة )
أما  ،(meq O2/ Kg Oil 3.49 - 4.12مــن ىيئــة دستـور األغذيـة حيـث تـراوح بيـن  ) مـن أقصـى حــــد مسمـــوح بـــو

(. يف حُت أظهرت نتائج mg/KOH/g - 206.41 mg/KOH/g 208.15رقم التصنب فًتاوحت نتائجو بُت )
العينات اؼبدروسة بنسبة تصل التحليل الكروماتوجرايف لعينات الزيت أن اغبامض الدىٍت أوليك ىو اغبامض الدىٍت السائد يف كل 

 % من ؾبموع االضباض الدىنية اؼبدروسة. 40اىل حوايل 

 

 :  Introduction .المقدمة1

 Phoenix Dactylifera :شجرة النخيل  1.1
واليت   Arecaceae أحد أشجار الفاكهة اليت تعود إىل العائلة النخيلية  Phoenix Dactylifera Lتعد  لبلة التمر   

 ,Barreveldمشـال خـط اإلسـتواء   °15-°30راعتها يف اؼبناطق اغبارة اعبافـة و نصف اعبافة بُت خطـي عـرض تنتشر ز 
. اختلفت اآلراء والدراسات يف ربديد اؼبوطن األصلي ألشجار لبيل التمر ، لكن الشيء اؼبؤكد أهنا عرفت يف  (1993

ر، و أشارت الدراسات التارىبية إىل أن موطن لبلة التمر األول ىو اعبزء اغبضارات اليت قامت على األرض العربية منذ أقدم العصو 
(، يعترب لبيل التمر من أىم عناصر الغطاء النباٌب يف مناطق شاسعة بالعاؼبُت 2008اعبنويب من شبو اعبزيرة العربية. )ابراىيم 

mailto:o.almrhag@gmail.com
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ئمة للمناخ يف معظم مناطق الوطن العريب، حيث العريب واإلسالمي ومنها ليبيا، شجرة النخيل من األشجار اإلقتصادية وىي مال
% من ؾبموع األراضي القابلة للزراعة بالوطن 5ألف ىكتار تعادل حوايل  422مليون لبلة ، ربتل ما يقارب من  62يزرع حوايل 

وأيضا تتفاوت   (. يتفاوت متوسط إنتاجية  النخلة من التمور حسب نوع الفسيلة والظروف البيئية احمليطة1983العريب )ؿبمد، 
 1976( أن اإلنتاج العاؼبي من التمور بلغ عام 1979كميات االنتاج من دولة إىل أخرى يف اؼبنطقة العربية، حيث بُت شربا، )

% وىذا ما أكده )العيد 76.83طن أي ما يعادل  1.870.000طن ، و بلغ إنتاج العامل العريب  2.434.000حوايل 
مليون لبلة تتوزع يف مناطق الواحات الشرقية واعبنوبية باإلضافة إىل  9يف ليبيا حبوايل  ( . يقدر عدد أشجار النخيل2000

(. يبلغ عدد أصناف التمور يف 2013ألف طن سنويا )وزارة الزراعة  500الشريط الساحلي، يبلغ إنتاج التمور يف ليبيا حوايل 
 صنف.  400العامل حوايل األلفُت ، يوجد منها يف ليبيا كبو 

 :  Dates. التمور 2. 1

شبرة النخيل شبرة بسيطة أحادية البذرة ىبتلف شكلها حسب األصناف ، وىي عبارة عن مبيض ناضج ربتوي على نواة واحدة   
القطمَت، أما اعبزء اللحمي وىو الذي يؤكل فيتكون من النسيج اػبارجي  Endocarpؿباطة بغالف غشائي رقيق ىو 

Exocarp  ويًتكب من البشرةEpidermis  ظبكها صف واحد من اػباليا ( وتكون مغطاة بطبقة من مادة مشعية تسمى(
، أما اعبزء اآلخَت فتحتلو اػباليا الصخرية ، بينما غالف  Hypodermalويليها طبقة ربت البشرة  Cuticleالكيوتكل 

د بُت الطبقتُت وتوج Inner Mesocarpو  Outer Mesocarpفيتكـون من طبقــة  Mesocarpالثمـرة الوسطي 
 (. Saker et al ., 2010اػباليا التانينية )

% من إنتاج التمور العاؼبي 90التمور غذاء متكامل وذلك لثرائها بالعناصر الغذائية اؼبتكاملة واؼبفيدة، ىذا ويتم استهالك حوايل 
رد يف الكثَت من البلدان الصحراوية معدال يف ىيئتو اػبام فاكهة طازجة وجافة، حيث يبلغ متوسط االستهالك السنوي من التمر للف

% من اإلنتاج يتم استهالكها بصورة غَت مباشرة، أي بإدخال 2.5كيلو جراما ويف اؼبقابل فأن نسبة   150-185عاليا يصل إىل 
أساسي أو التمور يف منتجات أخرى كصناعة الر ب و حلوى التمر وغَتىا من الصناعات الغذائية الىت تدخل فيها التمور كمكون 

ثانوي يف تصنيعها، وكل ىذه الصناعات يصاحبها انتاج كميات كبَتة من النوى كمنتج ثانوي عرضي ال يتم االستفادة منو اال يف 
يف العديد من الصناعات التحويلية الىت تساىم نطاق ضيق جداً.  وبشكل عام يبكن االستفادة من كل ـبلفات النخيل والتمور 

 ض باالقتصاد الوطٍت من ناحية ويف التخلص من ـبلفات استهالك التمور من ناحية اخرى.بشكل أو اخر يف النهو 

  . اإلستفادة من مخلفات زراعة النخيل3. 1

تعد أجزاء النخلة )منتجات النخلة الثانوية( واليت يعتربىا البعض ـبلفات سلعة اقتصادية وىي مصدر لصناعات ؿبلية كثَتة خاصة 
فيها زراعة النخيل واليت تتضمن كافة نواتج و بقايا اشجار النخيل الثانوية الىت تتخلف عن القيام بالعمليات  يف اؼبناطق اليت تسود

الزراعية يف اؼبزرعة و تشمل ىذه اؼبنتجات اعبذوع ، اعبذور ، السعف ، الًتائك " السبائط " ، الليف ، الكرب و اليت تستخدم 
صناعة األثاث اؼبنزيل واألقفاص واغبصَت والسالل والقبعات وغَتىا من الصناعات يف العديد من الصناعات التقليدية منها 

التقليدية، إىل جانب الصناعات اغبديثة لأللياف كصناعة األخشاب، عجينة الـورق، اغببـال، بدائــل األظبـدة العضوية وغَتىــا. 
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فات األخرى من النخيل والتمور بعد خلطها ( سعف النخيل واؼبخل2010(. كما استخدم )صاحل 2001)اغبسُت و آخرون 
إلنتاج مواد متجانسـة جديدة قوامـها أليـاف منتجـات   P .V .C مع بعض اللدائن مثل البويل إيثيلُت والبويل بروبلُت و الــ

تقــاداً بأنـو ال فائــدة منــو النخيل عامة ونسبـة أقل من اؼبركبـات البالستيكيـة. وعامتًا مل يكن يرمى من النخيــل سـوى نـوى التمـر إع
قـاهتـا. بدأ مؤخرا وذلك لعــدم وجــود دراســــات تبُت األنبيــة االقتصــادية لـو والتـي ال تقــل قيمــة عــن اؼبنتجــات الغذائيــة للتمــور ومشت

لدراسات احتواءىا علي نسبة عالية من إستخدام نوى التمور كعلف حيواين أو كأعالف تكميلية غبيوانات اؼبراعي بعد أن أثبتت ا
ار الطاقة الغذائية تعادل تقريبا الطاقة اؼبوجودة يف اؼبصادر العلفية التقليدية كالذرة والشعَت ولبالة القمح وغَتىـا. واليوم مع انتش

من أنو يف اآلونة اآلخَتة بدأ  زراعة النخيل وكثرة ؿباصيلو فإن كميات كبَتة من نوى التمر ال يتم اإلستفادة منها عمليا على الرغم
% من وزن  10-20يتزايد اإلىتمام بنوى التمر وإدخالو يف بعض الصناعات اؼبكملة . نسبة نوى التمر إىل الثمار تقدر حبوايل 

ة الزراعة ألف طن )وزار  75التمرة وبالتايل ىو يبثل كميات كبَتة تقدر بآالف األطنان سنويا ، يف ليبيا مثاًل تقدر الكمية حبوايل 
2013 .) 

 Dates Stone. نوى التمر : 4. 1

بأهنا عبارة عن جسم صلب ذو شكل مستطيل ولون بٍت داكن، مدببة عند طرفيها وربتل وسط التمرة،  (Stone)تعرف النواة   
انب الظهري مم ، وعادة ما يكون طول البذرة مساوي ثالثة أمثال عرضها ، اعب 12-20جم وطوؽبا  0.5-4يًتاوح وزهنا مابُت 
Dorsal Side  ؿبدب وبتوي على نقرة منخفضة صغَتة مستديرة ىي النقَتMicro Pyle  ىبتلف موقعها حسب

يبتد على طول البذرة، يف   Groove أو أخدود   Furrow فيو شق حز  Ventral Side األصناف ، واعبانب البطٍت 
فة اليت على نوى التمر، ومن ناحية تشروبية فإن نوى التمر يتكون خارج النواة يوجد غشاء خفيف جدا يسمى القطمَت وىي اللفا

وىو جسم صغَت Embryo وىو جدار غليظ صلب وبيط باعبنُت واإلندوسبَتم. اعبنُت  Seed  Coat من غالف البذرة 
 النقَتمم وبتل منتصف السطح الظهري من النواة ربت فتحة  1مم و ظبكو  2أبيض رقيق، بيضاوي الشكل طولو حـوايل 

Germ pore    مباشرة ، اإلندوسبَتم Endo Sperm وىو يبثل اعبزء األكرب من البذرة ، مكون من مادة صلبة نصف
 ، ويتكون من جزء ماص   Single Cotyleodon الورقة اعبنينية  أو . الفلقة  Hemicelluloseشفافة ىيميسيللوزية 

Absorbing Part  (. 1988ال ىاللياً يتسع تدرهبيا على حساب اإلندوسبَتم )ابراىيم الذي يبقى داخل البذرة ويتخذ شك 

وجدا أن التحليل الكيميائي لنوى التمر بُت  احتواءه على بروتُت ودىون وألياف  1993يف دراسة اجراىا  إبراىيم وحجاج 
%(  55-56%( على التوايل و أيضا على )1-2% ، 10-20%، 7-10% ، 5-7وأمالح معدنية بنسبة تًتاوح من )

% وىذا الزيت صاحل لإلستهالك اآلدمي 8كربوىيدرات. وبتوي نوى التمر على نسبة ال بأس هبا من الزيوت تصل اىل حوايل 
وأيضا يدخل يف العديد من الصناعات كصناعة الصابون ومواد التجميل . نوى التمر وبتوي على سبعة من األضباض الدىنية 

الباؼبتيك ، األوليك ، اللينوليك ، السيًتيك(.  وقد أظهر الفصل الكروماتوجرايف الغازي أن  )الكابريك ، اللوريك ، اؼبَتستك ،
–17.4) %( ، بينما تًتاوح نسبة ضبض اللوريك وضبض الباؼبتيك 47.7– 1.3نسبة ضبض األوليك يف نوى التمر تًتاوح من )

ضبــاض الدىنيــة كمــا وبتــوي علـى األحـمـاض األمــينيــة %( على الًتتيـب مـن النسبـة الكليـة مـن األ %9.9-10.3(، ) 24.2
( ووبتوى نوى التمر على كميات معنوية من  األمالح اؼبعدنية  1972) اعبلوتاميـك ، االسبارتيــك، واالرجنُت(. )البكر 
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 ,Barreveldنحاس و البورون )كالبوتاسيوم ، الكلور والكالسيوم، الفوسفور، اؼباغنيسيوم، الكربيت، الصوديوم ، اغبديد ، ال
1993( )Nehdi, et, al 2010( وأشار عبد الفتاح .)إىل أن نواة التمر سبثل نسبة من وزن الثمرة ال يبكن إنباؽبا 2000 )

والنواة ربتوي على نسبة ملموسة من الدىون والزيوت واليت يبكن أن تستخلص من النواة واستخدمها عالجيًا وصناعياً. يف ذبربة 
هبدف دراسة الفائدة الغذائية ؼبخلفات مصانع التمور " النوى ولب التمور " كعلف للحيوان  (1986)اىا القاسم و آخرون أجر 

وقد دلت نتائج دراستهم على أن النوى ربتوي على كميات أكرب من الربوتُت، األلياف اػبام، الدىن اػبام،  اؼبادة اعبافة مقارنة 
( بدراسة لتكوين اؼبضاد اغبيوي االوكسي تًتاسيكلُت من زيت نوى التمور 1983آخرون )و  Abu-Zied بلب التمور. قـام 

، وأوضح أن ليبيدات نوى التمر مصادر كربونية مناسبة للتكوين -Bacillus subtilis NRRLB 543بكتَتيا  باستعمال
توي على مركبات ؽبا خصائص فبتازة ( من أن خالصة نوى التمر رب2011اغبيوي لألوكسي تًتاسيكلُت. وىذا ما أكده جاسم )

 ,Abdalla, et. Alيف دراسة أجراىا يف قتـــل الفَتوســـات وىي شديـدة التأثيـر مقارنـة دبركبــات أخــرى مضـادة للفيــروسات.  
على نوى التمر يف السودان وجدوا أن متوسط نسبة الزيت اؼبستخلص من العينات اليت سبت دراستها كانت   2012
، وكانت التقديرات الكيميائية رقم g/cm-3 0.9174،  الكثافة، 1.444، معامل االنكسارcp 17%، ، اللزوجة 5.064
 71.12، الـــرقــــم اليــودي  meq O2/Kg oil 4.8، رقــم البَتوكســيد mg/g-1 0.267، رقم التصــنب 2.55اغبموضة

g/I2/100gوبُت . Boukouda & Yousfi, 2009  التحليل الكيميائي لعينات زيت نوى بعض التمور أن نتائج
(، وان قيم معامل االنكسار g/cm-3  0.8836- g/cm-3 0.9295اعبزائرية أظهرت أن  الكثافة النوعية ترواحت بُت )

( وقـــيم الرقم mg KOH/g - mg KOH/g 1.38 1.35(، ورقم اغبموضة )1.4792 -1.4778ترواحت بُت )
وهتدف ىذه الدراسة اىل تقييم الًتكيب الكيميائي (. g/I2/100g 67.22-  g/I2/100g 74.80بُت )اليـــــــودي تراوحت 

لنوى سبر أربعة أصناف من التمور الليبية وىي )التاسفرت، اآلضوي  اؼبقماق ، اآلوريق )رطوبة، رماد، ليبيدات، بروتينات،  
ية والكيميائية لزيت نوى التمر، وذلك للوقوف على مدى مالئمة كربوىيدرات كلية والعناصر اؼبعدنية(، دراسة اػبصائص الطبيع

نوى التمر و زيت نوى التمر لبعض الصناعات اؼبصاحبة إلنتاج التمور المكانية إعاده تدويره واالستفادة صناعاياً. واخَتاً الوصول 
صناعات اؼبكملة أو اؼبصاحبة النتاج إىل توصيات مبنية على دراسة علمية خبصوص أنبية النوى كمنتج ثانوي يف قيام بعض ال

 وتصنيع التمور .

 

 Materials & Methods. المواد والطرق 2

 Material . المواد المستخدمة1.2  

  Dates Stone. نوى التمر1.1.2

منها  ًب اغبصول على عينات من نوى التمر من األصناف التاسفرت ، اآلضوي ، اؼبقماق و اآلوريق يف مرحلة النضج التام لكل
  ثالثةبوادي الشاطي الواقع جبنوب ليبيا  وكان وزن كل عينة من األصناف األربعة السالفة الذكر حوايل  دبدينة براك كائنة  رعومن مز 

مأخوذة بطريقة عشوائية  حبيث ًب اغبصـول على نوى كل صنف من نفس شجـرة النخيـل حيث سبت عملية  اتكيلوجرام
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إىل   Cross Beater Mill SK 100صنـف يدويـا ٍب ًب طحـن النـوى بطاحونـة كهربائيـة نـوع  استخـراج النـوى مـن شبـار كل
 ٍب ًب تعبئة كل عينة علي انفراد يف أكياس نايلون قفلت Mesh 250 اغبد الذي يسمح دبرور اغببيبات اؼبطحونة من منخل

  اعاة انو ًب إجراء التحليل ثالثة مرات للتأكد من النتائج .جيدا وًب زبزينها يف الثالجة إىل حُت  إجراء عمليات التحليل مع مر 

  Chemical analysis of Date Stone       . التحليل الكيميائي نوى التمر 2.2

 ًب ربليل عينات نوى التمر اجملهزة لتقدير كل من :

طبقًا للطرق الرظبية الواردة يف ( وذلك NFE)الرطوبة الكلية ، الرماد الكلي، الربوتينات اػبام،الليبيدات الكلية، 
(A.O.A.C. 1980وًب تقدير العناصر اؼبعدنية ،)  الكالسيوم، اؼباغنيسيوم، اغبديد، النحاس، الزنك واؼبنجنيز يف ؿبلول رماد

وًب إستخدام   Deionized waterعياري واحملضر بإستخدام ماء منزوع اآليونات  0.1العينات احملضر يف حامض النيًتيك 
لتقدير االمتصاص الذري للعناصر اؼبذكورة يف  Perkin Elmer 2380ماركة  AASمطياف االمتصاص الذري  جهاز

(. يف حُت ًب ,1981Willard, et. alوفقا ؼبا ذكره ) العينات اؼبدروسة مع ذبهيز منحنيات قياسية للعناصر الىت ًب تقديرىا 
 .Corning 410رماد بواسطة جهاز مطياف اللهب ماركة تقدير كالً من الصوديوم والبوتاسيوم يف نفس ؿبلول ال

  Extraction of Dates Stone's Oil . إستخالص زيت نوى التمر 1.2.2

كمذيب بطريقة   Normal Hexaneًب استخـالص زيت نـوى التمـر مـن العينـات اؼبطحــــونة باستخـدام اؽبكسـان العـادي 
ارة الغرفة للحصول على اؼبيسيال اليت ًب ذبفيفها فبا قد يوجد بالعينة من الرطوبة خبلطها ساعة على درجة حر   24الغمر والرج ؼبدة 

( ٍب فصل اؽبكسان عن الزيت بالتقطَت بإستخدام اؼببخر  1بكربيتات الصوديوم الالمائية والًتشيح خالل ورق الًتشيح )واسبان رقم
ن األصناف األربعة اؼبستخدمة يف الدراسة يف زجاجات ، ٍب ًب وضع زيت نوى كل صنف مRotary Evaporatorالدوار  

اىل حُت اجراء  عينات غامقة اللون ذات غطاء زجاجي ؿبكم ٍب ًب زبزينها يف الثالجة على درجة حرارة يف حدود الصفر اؼبئوي
 .التحاليل عليها

 Oil Analysis :. تحليل زيت نوى التمر2.2.2

إلنكسار ورقم اغبموضة و رقم التصنب و الرقم اليودي و رقم البَتوكسيد طبقا للطريقة ًب تقدير كال من الوزن النوعي ومعامل ا
ًب تقدير بعض اػبواص الطبيعية والثوابت الكيميائية يف زيت نوى التمر: الوزن النوعي كما (.AOAC. 1980اؼبذكورة )

Specific Gravityمعامل االنكسار ،: Refractive Indexرقم اغبموضة ،: Acid Value رقم التصنب ،
Saponification Value الرقم اليودي ،Iodine Value   رقم البَتوكسيد ،Peroxide  value  وفقا ؼبا ورد

(AOAC, 1980 وًب تقدير األضباض الدىنية بتحضَت اسًتات اؼبيثيل لألضباض الدىنية طبقًا للطريقة اؼبذكروة بواسطة ،.)
IUPAC, 1979  لتحليل الكروماتوجرايف الغازي السائل بإستخدام جهاز من طراز بواسطة االتحليل ومن ٍبSigma 2B ،

مع ربديد نوعية االضباض الدىنية دبقارنة زمن اغبجز مع اسًتات قياسية معروفة وحقنت باعبهاز ربت نفس ظروف التجربة وفقاً 
اؼبلحق جبهاز الفصل . وًب حساب نسب االضباض الدىنية بواسطة اغباسب االىل (AOCS, 1976)ؼبا ورد يف 

 الكروماتوجرايف. 
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  Statical analysis. التحليل اإلحصائي:3. 2

   SPSS 15.0ًب إجراء التحاليل اإلحصائية للنتائج اؼبتحصل عليها باستخدام برنامج  

  Results & Discussion. النتائج والمناقشة:3
 Percentage of Seeds of Dates: . نسبة النوى الى الثمار1. 3

يف ىذ البحث سبت دراسة الًتكيب الكيميائي لنوى أربعة أصناف من التمور " التاسفرت، اآلضوي، اؼبقماق، اآلوريق " وأيضاً 
بعض اػبواص الطبيعية والكيميائية للزيت اؼبستخلص من األصناف األربعة من نوى التمور متمثلة يف نوى سبور التاسفرت، 

يلى عرض للنتائج ومناقشتها: الشك أن نسبة النوى للتمر تعد احد ؿبددات الكمية اؼبستفادة اآلضوي، اؼبقماق و اآلوريق وفيما 
من النوى ؼبنتج ثانوي يبكن استخدامو يف بعض الصناعات التحويلية اؼبصاحبة النتاج واستهالك وتصنيع التمور. وايضًا لتوجيو 

احملتوى الرطويب، الكربوىيدرات، الربوتُت، الليبيدات وغَتىا من النوى ػبط انتاج معُت يتحدد بكميتو ونسب مكوناتو اؼبختلفة ك
( يبُت نسبة النوى إىل لب الثمار للعينات اؼبدروسة وأيضا نتائج الًتكيب 1اؼبكونات الىت يًتكب من منها نوى التمر. اعبدول )

نوى التمر اىل الثمار الكاملة كانت الكيميائي لعينات نوى التمر اؼبدروسة يف ىذا البحث ومن اعبدول نالحظ أن نسبة وزن 
%  لكل من نوى التاسفرت ،اآلضوي ، اؼبقماق واآلوريق على %19.883 ، %15.796 ، %18.133، 20.833

 التوايل . 

                   والتركيب الكيميائي لنوى التمر ( النسبة المئوية لنوى التمر نسبًة إلى وزن الثمار1جدول )

 

 المتغير

 العينات

 نوى اآلوريق نوى المقماق نوى اآلضوي نوى التاسفرت

0.861± 20.83 % نوى التمر/ للثمار
a

 18.13± 1.190
a

 15.796± 1.132
b 19.883±0.272

ab 

0.032± 6.05 % للرطوبة
a

 4.62 ± 0.11
b

 3.32 ± 0.085
c

 3.31±0.310
cd

 

0.020± 2.01 % للرماد
a 1.80± 0.007

b
 

2.04± 0.014
a

 

 

3.72 ±0.021
d 

 

0.007± 3.81 % لليبيدات
a

 5.77± 0.103
b

 7.17± 0.262
b

 6.70±0.281
b

 

0.008± 6.13 % للربوتُت
a

 6.12± 0.424
a

 8.740 ± 0.104
b

 00727 ±0.141
c

 

0.035± 82.00 % للكربوىيدرات
a

 81.70 ± 0.197
a

 78.98 ± 0.55
b

 74.46 ±0.0989
c

 

غَت اؼبتشاهبو سبثل النتائج الىت  يف حُت أن اغبروف≥P  0.01ربت مستوى معنوية  العينات الىت ربمل نفس اغبرف ال توجد بينها إختالفات معنوية
 .االكبراف اؼبعياري ±اؼبتوسط توجد هبا اختالفات معنوية. االرقام باعبدول سبثل 
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 Chemical Composition of Date Stones التركيب الكيميائي لنوى التمر: . 2. 3

 Moisture Content: . المحتوى الرطوبي1. 2. 3

اؼباء من أىم اؼبركبات اغبيوية يف الكائنات اغبية ويتواجد يف صورة رطوبة بنسب متفاوتة يف اؼبواد الغذائية سواء أكانت 
مواد خام او مصن عة. وتكمن أنبية اؼباء يف الدور اغبيوي اؽبام الذي يقوم بو اؼباء يف ـبتلف التفاعالت الكيموحيوية داخل 

( يبُت نسبة الرطوبة يف 1تلف نسبة الرطوبة من مادة غذائية ألخرى وفق طبيعتها ونوعها وجنسها. اعبدول )األنسجة اغبية، وزب
األربعة االصناف لنوى التمر الىت سبت دراستها يف ىذا البحث ومن اعبدول يتضح أن نسب الرطوبة تتباين من نوع اىل أخر من 

% لنوى سبور التاسفرت، اآلضوي، اؼبقماق 3.31%، 3.32%، 4.62، %6.05انت ــانواع نوى التمور قيد الدراسة فقد ك
يف احملتوى الرطوىب يف   ≥P 0.01واآلوريق على التوايل.  ومن النتائج يتضح أن ىناك اختالفات معنوية  ربت مستوى معنوية 

تالفات معنوية يف احملتوى الرطويب عينات نوى التاسفرت و األضوي مقارنتًا بباقي االنواع يف حُت بينت النتائج أنو  التوجد اخ
لعينات نوى اؼبقماق واالوريق. وقد يعود السبب يف ذلك اىل وقت صبع التمور حيث قد يكون تركت نوى التمور االكثر جفافاً 

ما  مدة أطول على اشجار النخيل، أو طرق ذبفيفها )ذبفيف على النخلة أو يف أماكن ظليلة بعد اغبصاد(. وتتفق ىذه النتائج مع
 . Abdalla, et, al, 2012ذكره 

 Ash Content: . الرماد 2. 2. 3

الرماد او اعبزء اؼبتبقى من العينات العضوية والذي يبثل اعبزء غَت العضوي يف العينة. يف العينات اؼبدروسـة تراوحت نسبة الرماد 
دناه وبالتحليل االحصائي أتضح انو ال ( اؼبوضح أ1%(، كمـا ىو مـوضح جبـدول )3.72 -% 1.80الكلي يف العينات بُت )

بُت عينيت الرماد لنوى كاٌل من سبور التاسفرت و اؼبقماق يف حُت ≥P  0.01توجد اختالفات معنوية ربت مستوى معنوية 
 ,Abdalla, etوجدت اختالفات معنوية بُت باقي عينات الرماد اؼبدروسة وىذه النتائج تقع ضمن نطاق ما ذكره كاًل من 

al., 2012;  Boukouada & Yousfi, 2009 

 Total Lipids. الليبيدات الكلية : 3. 2. 3

الليبيدات الكلية " زيوت سائلة أو دىون مشبعو صلبة" تعد من أىم اؼبكونات الىت يبكن ان تقام عليها صناعات ربولية 
ىم احملددات يف توجيو نوى التمر اىل مصاحبة النتأج واستهالك التمور فنسبة الزيوت والدىون يف نوى التمر قد تكون من أ

صناعة معينة دون االخرى. كصناعة العالئق اغبيوانية وزيت نوى واستخدامو غذائيا أوتصنيعيًا كما يف صناعة مواد التجميل 
Cosmetic Materials ( يبُت ؿبتوى نوى التمر من الليبيدات الكلية وفيو قبد أن أعلى نسبة ليبيدا1. واعبدول التايل )  ت

. نتائج التحليل 3.81% يف حُت كانت أقلها يف عينة نوى التاسفرت 7.17كانت يف عينة نوى التمر من نوع اؼبقماق 
أظهرت انو توجد إختالفات معنوية يف ؿبتوى النوى من الليبيدات الكلية بُت عينات  ≥P 0.01االحصائي ربت مستوى معنوية 

انو مل تكن ىناك فروق معنوية بُت عينات نوى اآلضوي،  اؼبقماق و اآلوريق وىذا نوى سبور التاسفرت عن باقي العينات يف حُت 
قد يرجع اىل نوع الفسيلة أو عمرىا  أو كمية االنتاج وقد ترجع أيضا اىل الظروف البيئية احمليطة وإصبااًل فإن ىذه النتائج تتفق مع 

 Boukouada & Yousfi, 2009 ;. Abdalla, et.al., 2012  ما أورده
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  Crude Protein: . البروتين الخام4. 2. 3

الربوتينات اػبام سبثل مكوناً ىاما جدا يف صبيع اؼبركبات العضوية وخصوصـــــًا األغذية و العالئق واألعالف فكلما زادت  
حاويا على كمية  كمية الربوتُت كلما كان الغذاء غنيًا ومفيدا أكثر لإلنسان واغبيوان على حد سواء وخصوصا إذا كان الربوتُت

، ويتم توجيو نوى التمور إىل الصناعات اؼبختلفة وفقا  Essential amino acidsمناسبة من األضباض األمينية األساسية
( وجد أن أقل نسبة بروتُت كانت يف 1ؼبعايَت معينة يكون إحداىا إن مل يكن أنبها ؿبتواىا الربوتيٍت. ودبطالعة النتائج يف جدول )

% على الًتتيب والتوايل يف حُت كانت يف عينة نوى 6.13%، 6.12جلت لعينيت نوى اآلضوي ونوى التاسفرت نوى التمر س  
%. التحليل اإلحصائي لنتائج الربوتينات يف عينات نوى التمر الىت 11.36% وأعالىا كانت يف عينة اآلوريق 8.74اؼبقماق 

يف ≥P  0.01ئج عينات نوى التاسفرت واآلضوي ربت مستوى معنوية سبت دراستها بُت أنو ال توجد اختالفات معنوية بُت نتا
 حُت كان ىناك تباين معنوي بُت باقي العينات. 

 

  Total Carbohydrates. الكربوىيدرات الكلية: 5. 2. 3

االستفادة منها ًب حساب الكربوىيدرات بالفرق للوقوف على ؿبتوى العينات اؼبدروسة من الكربوىيدرات الكلية وبالتايل امكانية 
يف بعض الصناعات التحويلية اؼبصاحبة النتاج التمور وتصنيعها كإنتاج اػبل والكحول الطيب وغَتىا من الصناعات التخمَتية الىت 

% يف حُت  82.00تعتمد على الكربوىيدرات كمواد خام أولية.   وكانت أعلى نسبة للكربوىيدرات يف عينة نوى التاسفرت 
نتائج التحليل ( يظهر نتائج الكربوىيدرات يف عينات النوى اؼبدروسة. 1%، اعبدول )74.46نوى اآلوريق كانت أقل نسبة يف 

اظهرت انو ال توجد فروقًا معنوية يف احملتوى من الكربوىيدرات بُت عينات نوى  ≥P  0.01اإلحصائي ربت مستوى معنوية 
 ؿبتوى الكربوىيدرات لباقي العينات اؼبدروسة.التاسفرت ونوى اآلضوي يف حُت انو توجد فروقا معنوية بُت 

 

  Minerals content. محتوى عينات نوى التمر من العناصر المعدنية: 6. 2. 3

( 2العناصر اؼبعدنية سواء أكانت الصغرى او الكربى ؽبا انبية حيوية لنشاط الكائنات اغبية على اختالف أنواعها. جدول )
 من بعض العناصر اؼبعدنية يوضح تركيب نوى التمور اؼبدروسة 
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 العناصر المعدنية بعينات نوى التمر المدروسة (2)جدول 

 

 العنصر/ ملجم/جم

 العينات

 نوى اآلوريق نوى اؼبقماق نوى اآلضوي نوى التاسفرت

 17.80 12.05 12.6 10.62 صوديوم

 235.42 263.40 231.25 202.23 بوتاسيوم

 52.60 27.89 39.32 18.33 كالسيوم

 46.31 79.23 71.22 142.03 فوسفور

 59.73 62.40 51.7 79.6 ماغنيسيوم

 3.52 1.21 2.57 2.21 حديد

 0.16 0.27 0.35 0.53 كباس

 ND ND ND 0.41 منجنيز

 ND 0.21 0.15 0.22 زنك
* NDدون مستوى حساسية الجهاز للتقدير = 

 202.23يف العينات قيد الدراسة حيث تراوح تركيزه بُت  ومن النتائج  يتضح أن عنصر البوتاسيوم سجل أعلى تركيز
جم، يليو عنصر الفوسفور واؼباغنيسيوم وأيضا الكالسيوم وأخَتا الصوديوم الذي تراوح 100ملجم/ 263.40 –جم 100ملجم/

 جم. ىذا فيما ىبص ؾبموعة العناصر الكربى اؼبدروسة، أما100ملجم/ 16.80-10.62جم 100تركيزه ما بُت ملجم/
دون حساسية  NDالعناصر الصغرى اليت سبت دراستها وىي اغبديد، النحاس، اؼبنجنيز والزنك فقد كانت تراوح تركيزىا ما بُت 

جم. ومن ىذه النتائج نستنتج أن ؿبتوى نوى التمر من العناصر اؼبعدنية جيد مقارنة ببعض 100ملجم/ 2.57 –اعبهاز 
لعايل من عنصر البوتاسيوم والذي يشابو إىل حد كبَت بعض انواع التمور. نتائج العناصر اؼبصادر الغذائية االخرى وخصوصا ؿبتواه ا

 ,Nehdi, et al, 2010; Abdul Afiq اؼبدروسة يف ىذا البحث تقع  يف ؾبملها تقع ضمن اغبدود اليت بينها كل من 
et al., 2013. 

  Physical Properties of Date Stone Oil . الخواص الطبيعية لزيت نوى التمر3.3

زيت نوى التمر من الزيوت النباتية اليت تتميز بلون اصفر مائل اىل البٍت قلياًل يتميز بعكارة خفيفة على درجات اغبرارة اؼبنخفضة، 
سبت دراسة كل من الكثاقة النوعيو ومعامل االنكسار وبعض الثوابت الكيميائية لزيت نوى التمر ومنها النسبة اؼبئوية للحموضة، 

 ( يوضح نتائج ىذه اؼبتغَتات يف العينات 3الرقم اليودي، رقم البَتوكسيد ورقم التصنب. جدول )
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 Specific Gravity . الوزن النوعي :3.3.1

يبُت نتائج الوزن النوعي لزيت نوى أربعة أصناف من التمور اؼبدروسة ومن النتائج نالحظ أن الوزين النوعي لعينات 
يف عينة زيت نوى  0.920يف عينات زيت نوى سبور اآلضوي، اؼبقماق واآلوريق يف حُت كان  0.911الزيت اؼبدروسة كان 

 . ≥P  0.01التاسفرت.  ولوحظ أنو ال توجد اختالفات معنوية يف النتائج اؼبتحصل عليها ربت مستوى معنوية 

 Refractometer Index: معامل اإلنكسار. 3.3.2
أن معامــل االنكســـار للعينـــات ( 3ئية احملددة لنوعية وجودة الزيت، تظهر النتائج يف اعبدول )معامل االنكسار من العوامل الفيزيا

دون وجود فــــروق معنــــوية بُت نتائـــج العينات اؼبدروسة وتتوافق ىذه النتــائج مــع   1.423-1.449االربعــــة اؼبدروســــة كــــان بُت 
 .Boukouada & Yousfi, 2009 ; Abdalla, et.al., 2012   أورده و ـــمـــا بين

 

 بعض الخواص الطبيعية والثوابت الكيميائية لزيت نوى التمر (3)جدول 

 
 اؼبتغَتات

 العينات
 نوى اآلوريق نوى اؼبقماق نوى اآلضوي نوى التاسفرت

 g/Cm3 0.920 ±0.007a 0.911 ± 0.0002a 0.911 ± 0.0123a 0.911 ±0.0073a)الوزن النوعي )
 0.001a 1.430 ± 0.025a 1.423 ± 0.020a 1.449 ±0.009a± 1.440 معامل االنكسار

 رقم اغبموضة
(mg KOH/g) 

2.76 ±0.198a 2.66 ± 0.240 a 2.79 ± 0.395 a 2.66 ±0.148 a 

 الرقم اليودي
(mg I2/100g ) 

72.12 ±0.297a 72.65 ± 0.544 a 77.09 ± 1.725b 73.94 ±0.254ab 

 لربوكسيدرقم ا
meq O2/Kg Oil 3.49 ±0.332a 4.017 ± 0.954 a 4.125 ± 0.6717 a 3.780 ±0.0565a 

 رقم التصنب
(mg KOH/g) 

208.15 ±0.037a 206.41± 0.024 a 207.50± 0.045 a 206.85±0.0219 a 

غَت اؼبتشاهبو سبثل النتائج الىت  يف حُت أن اغبروف≥P  0.01*  العينات الىت ربمل نفس اغبرف ال توجد بينها إختالفات معنوية ربت مستوى معنوية 
 .االكبراف اؼبعياري ±اؼبتوسط توجد هبا اختالفات معنوية. االرقام باعبدول سبثل 

  Chemical Determinations of Date Stones oil . الخواص الكيميائية لزيت لنوى التمر4. 3
 Acid Value . رقم الحموضة في عينات زيت نوى التمر1. 4. 3

( رقم اغبموضة لعينات زيت نوى كل من التاسفرت،  اآلضوي، اؼبقماق واآلوريق واليت كانت على 3يبُت جدول )
بُت العينات ≥P  0.01. حيث انو مل توجد أي فروق معنوية ربت مستوى معنوية 2.66، 2.79، 2.66،  2.76التوايل 
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 .   Boukouada & Yousfi, 2009اؼبدروسة وىذه الناائج تقع ضمن النطاق الذي ذكره 

 Iodine Value .الرقم اليودي في عينات زيت نوى التمر2. 4. 3
للرقم اليودي أنبية يف تصنيف الزيوت وىو ذو داللة على عدد الروابط الزوجية يف  األضباض الدىنية غَت اؼبشبعة اؼبكونة للزيت.، 

اليت سبت دراستــهـا يف ىــذا البحـث وقـد كانت قيـم الرقـم اليــودي لعينــات  ( يبُت الرقــم اليـودي لعينــات زيـت النوى10جـدول )
(  على التوايل والًتتيب وىذه النتائج 77.09،73.94، 72.65،  72.12نــوى التـاسفــرت، اآلضـوي، اؼبـقـمـاق و اآلوريق )

. Boukouada & Yousfi, 2009 وتقع يف النطاق الذي ذكــره   Abdalla, et, al.,  2012تتفق مع أوضحو 
ونتائج الرقم اليودي بينت أن زيت نوى التمر يقع ضمن ؾبموعة زيوت حامض االوليك والىت تضم زيت الزيتون وزيت اللوز وباقي 

زيت   الزيوت اليت تتميز بإلبفاض قيمة الرقم اليودي. نتائج التحليل اإلحصائي تبُت أنو ىناك فروق  معنوية يف النتائج بُت عينات
نوى التاسفرت واالضوى مقارنًة مع عينة زيت نوى اؼبقماق وايضا اظهرت انو ال توجد ىناك فروق معنوية  بُت عينة زيت نوى 

 اؼبقماق مع زيت نوى االوريق .

 Peroxide Value . رقم البيروكسيد في عينات زيت نوى التمر3.4.3
د جودة الزيوت والدىون وقد حددت ىيئة دستور االغذية أقصى قيمة مسموح رقم البَتوكسيد من أىم الثوابت الكيميائية اليت ربد

( . وهبذا 1997ملليمكافئ أكسجُت لكل كيلوجرام زيت  )اؼبرىاق و سرحان  10هبا لرقم البَتوكسيد يف الزيوت الغذائية ىي 
يد وىذا يدل على أن زيت نوى التمر تكون النتائج اؼبتحصل عليها يف ىذه الدراسة اقل من أقصى حد مسموح بو لرقم البَتوكس

  ;Abdalla, et, al.,  2012مل ربدث لو أكسدة أو تزنخ وىذا لكون النوى حديث اإلنتاج. والنتائج تتفق مع ما ذكـــــــــــــــــــره 
Boukouada & Yousfi, 2009 نتائج التحليل االحصائي ربت مستوى معنوية .P≤ 0.01  لقيم البَتوكسيد مل تظهر

 .أي فروق معنوية بُت نتائج العينات االربعة اؼبدروسة
 Saponification Value رقم التصبن في عينات زيت نوى التمر .4.4 .3

يبُت نتائج رقم التصنب لعينات زيت نوى التمر للعينات االربعة اؼبدروسة ومن اعبدول نالحظ أن قيم رقم التصنب  (3جدول )
. نتائج التحليل   Abdalla, et, al 2012ذه النتائج قريبة جدًا فبا وجده ( وى (206.41–208.15تراوحت بُت 

مل تظهر اي فروق معنوية بُت نتائج رقم التصنب يف عينات نوى التمور من  P≤ 0.01االحصائي ربت مستــــوى معنــوية 
 االصناف  االربعة اؼبدروسة . 

 Fatty acids composition: . تركيب زيت نوى التمر من األحماض الدىنية5. 4. 3

األضباض الدىنية من أىم ؿبددات نوعية الزيت الطبيعية وحسب سيادة احد األضباض الدىنية فيو ين سب الزيت إىل ؾبموعة ذلك 
( يتضح أن 4) اغبامض، وبالتحليل الكروماتوجرايف الغازي السائل لعينات زيت نوى التمر اؼبدروسة ومن النتائج اؼبوضحة باعبدول

% يف زيت نوى سبر 33.05كان سائدا يف كل عينات النوى اؼبدروسة وترواحت نسبتو بُت   C18.1مض الدىٍت أوليك اغبا
% يف زيت نوى سبر التاسفرت وكانت أعلى نسبو لو يف زيت سبر اؼبقماق 39.51% يف زيت نوى ًب اآلوريق، 36.03اآلضوي، 
يتبع ؾبموعة زيوت حامض االوليك واليت منها زيت الزيتون وزيت  % ومن ىذه النتائج يبكن القول إن زيت نوى التمر46.03

 اللوز.
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 ( تركيب عينات زيت نوى التمر المدروسة من األحماض الدىنية4جدول )
 

 اغبامض الدىٍت
 العينات

 نوى اآلوريق نوى اؼبقماق نوى اآلضوي نوى التاسفرت
 0.79 0.21 0.67 0.85 كابريك
 33.23 6.33 29.7 15.84 الوريك

 17.70 5.21 15.30 10.40 مَتيستك
 10.8 13.0 10.67 11.65 باؼبتيك
 2.24 2.9 4.12 5.50 ستيارك
 36.03 46.03 33.05 39.51 أوليك
 0.41 10.12 3.93 14.27 لينوليك
 1.65 0.80 0.61 2.07 لينولينك

 

ترواحت نسبها يف C18.3  امض اللينولينك ، حC18.2األضباض الدىنية غَت اؼبشبعة األخرى متمثلة يف حامض اللينوليك 
%( على التوايل. يف حُت كان للحامض الدىٍت الوريك 2.07-%0.61%، 14.27%،0.41العينات اؼبدروسة ما بُت )

وىو من األضباض الدىنية اؼبشبعة  نسبة جيدة يف زيت نوى سبور كل من التاسفرت، اآلضوي واآلوريق حيث تراوحت نسبتو ما 
%. وكانت  نسب األضباض الدىنية 6.33%( وكانت اقل نسبة لو يف عينة زيت نوى سبر اؼبقماق 33.23-%15.84بُت )

%( على 13.00-%10.80%(، )17.70 -%5.21مَتيستك، باؼبتيك وىي أيضا من اغبماض الدىنية اؼبشبعة  ما بُت  )
، Akbari, et al., 2012وما ذكـره Besbes, et al., 2005 ا بينـــو التوالــــي والًتتيــب، وىــــــــذه النتائــج تتــــــــوافق  مـع  م

  .,.Abdul Afiq, et al 2013ومـا وجـــــــــــــــــده 
 

  Conclusion & Recommendations . الخالصة والتوصيات4
لية، حيث وجد من خالل من خالل الدراسة يبكن اعتبار نوى التمر مادة خام فبتازة القامة العديد من االصناعات التحوي

التجارب ان نوى التمور اؼبدروسة كانت هبا نسب معنوية من اؼبكونات اغبيوية االساسية كالربوتُت والليبيدات والكربوىيدرات 
وىذه اؼبركبات اغبيوية ىي من أىم أساسات بعض الصناعات التحويلية كصناعة بروتُت وحيد اػبلية، انتاج الغاز اغبيوي، انتاج 

ل، والصناعات الصيدالنية وصناعة مواد التجميل، ىذا عدا االستهالك اؼبباشر كمادة علفية أو ادخاؽبا يف صناعة العالئق الكحو 
اغبيوانية اؼبركزة. ومن ىنا توصي الدراسة بإجراء اؼبزيد من الدراسات حول ـبلفات النخيل بشكل عام والنوى بشكل خاص   

، الديزل  Bioactive compoundsضباض االمينية، اؼبركبات اغبيوية النشطة كدراسة ؿبتوى بروتُت نوى التمر من األ
بحوث حول ىذا اؼبوضوع يبكن اغبصول على لوغَتىا من الدراسات. وبإثراء ا  Biogas، والغاز اغبيوي Biodieselاغبيوي

 ربويلة تدعم االقتصاد الوطٍت.  نتائج دقيقة يبكن من خالؽبا توجيو ىذه اؼبواد الىت ال يستفاد منها حالياً اىل صناعات
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ABSTRACT 

The impact of biochar (2% and 10% on dry weight basis) or activated carbon amendment (2% 

on dry weight basis) on the sorption and availability of nitrate, ammonium and phosphate in 

different type of soils was investigated. Biochar amendments increased the total nitrogen, 

total phosphorus, soil salinity and pH depend on the biochar application rate and soil 

properties. However, the availability of nitrate, ammonium and phosphate in soil with or 

without biochar (2% and 10%) were decreased with increasing prior contact period between 

soil and biochar and with an increasing biochar application rate, due to sorption of ammonium 

and nitrate by biochar. Furthermore, the available nitrogen form shifted towards ammonium in 

biochar amended soils, although nitrate mostly remained predominant. 

 

Introduction 

An increasing of global demand for agricultural production urge to create new approaches that 

can be implemented to increase agriculture land health and productivity. In order to meet 

increasing demands on food production, it is expected that  higher applications of fertilizer 

may have to increase (Ghorbani et al. 2010), which are associated with significant negative 

environmental impacts. In currently agriculture regime, only 30–50 % of applied nitrogen 

fertilizer is absorbed by the crop (Smil 1999; Cassman et al. 2002). The loss of nitrogen 

fertilizer and its negative impact on the environment is the  major concern. Due to dispersion 

of nitrogen fertilizer can be moved into surface and groundwater, causing eutrophication 

(Vitousek et al. 1997). In current years, the addition of carbonaceous geosorbents, such as 

activated carbon or biochar was suggested as a novel in-situ approach to enhancing nutrients 

efficiency and improving soil properties. Biochar and activated carbon are valuable soil 

amendments, due to its properties. They use to mitigate global warming by sequestering 

atmospheric carbon dioxide in soils for the long period time and reducing emission of 

biogenic gases such as methane and nitrous oxide. In agriculture, reducing nutrients leaching 

of nutrients are the main purposes of using biochar and activated carbon.  Although fertility 

value of biochar is changeable depend upon the feedstock biomass type and the operating 

conditions of pyrolysis, biochar reduced need to fertilizer in agriculture lands due to increased 

fertilizer utilization efficiency as well as reduced losing via leaching. Furthermore, ability of 

biochar and to improve physical soil properties and increasing of pH acidic soils (Van 

Zwieten et al., 2007) can increase benefit using biochar as soil amendment. The type of 

feedstock biomass which used for biochar production has a significant influence on biochar 

nutrients. For example, the total nitrogen content of biochar from sewage sludge was 6.4 g kg
–

1
 (Bridle and Pritchard, 2004). Chan et al. (2007) found that the total nitrogen content of 

biochar from poultry litter was 20 g kg
–1

, yet 1.7 g kg
–1

 in biochar made from green waste. 

Wood biochar had a low total phosphate content at 0.13 g kg
-1

, whereas the total phosphate in 
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poultry biochar was much higher at 5.8 g kg-1 (Singh et al., 2010). The lower concentration 

of phosphate and nitrogen in green waste and wood biochar is due to their low contents. the 

effects of biochar on the available nutrient content of soil is  affected by many factors such as 

pH, ion exchange capacity and the availability of nutrients in biochar. VanZwieten et al. (2010) 

found that available nitrogen forms and phosphate in green waste biochar were very low. The 

available ammonium, nitrate and phosphate in biochar were 0.3 mg NH4-N kg
-1

, 1.2 mg NO3-

N kg
-1

 and 6.3 mg P kg-1 respectively, and amended soil with biochar (11% w/w) reduced 

available ammonium and nitrate from 3.7 mg NH4-N kg
-1

 and 180 mg NO3-N kg
-1

 in control 

to 3.3 mg NH4-N kg
-1

 and 130 mg NO3-N kg
-1

 in biochar amended soil respectively. However, 

biochar amendment did not affect available phosphate concentration (VanZwieten et al., 

2010). This reduction was attributed to the sorption of  to the biochar surface area (Lehmann 

et al., 2006). On the other hand, the application of biochar enhanced the availability of 

phosphate in acid soil (Lehmann et al., 2003). The available phosphate was increased from 

8.1 mg P kg
-1

 in ferralsol to 258.3 mg P kg
-1

 in same soil amended with biochar. This was 

attributed to alteration of soil pH to neutrality when the soil pH increase from 5.14 to 5.9 and 

or to increases in sorption of cation, such as calcium and available Al3+ which interact with 

phosphorus, due to the high ion exchange capacity of biochar (Lehmann et al., 2003). 

Moreover, Steiner et al. (2007) attributed the increased bioavailability and plant uptake of 

phosphate in forest soils treated with biochar to the increased cation exchange capacity which 

increased soluble exchangeable forms in soil treated with biochar. The study is to investigate 

the effect of biochar and activated carbon on total and availability content of essential 

nutrients in different type of soils.  

Materials and methods 

Materials  

The sandy soil used in this study was obtained from the Newcastle Law School building 

construction site on the Newcastle University campus in the U.K. The clayey loam soil, loamy 

soil and sandy loam soil used in this study was obtained from the Cockle Park farm 

(Newcastle University farm) in Morpeth, Northumberland in the U.K. The biochar used was 

obtained from Environmental Power International EPI (Wiltshire, UK) and produced from 

wood chips in a fixed bed reactor by fast pyrolysis at high temperature (800ºC). The biochar 

was ground to a particle size < 163 μm. A bitumen activated carbon (Chemviron carbon 

limited, Lancashire, UK) was used in this study It was ground to a particle size < 163 μm.  

 

Methods 

Ammonium, nitrate and phosphate sorption isotherms:  

A batch method was used to obtain ammonium, nitrate and phosphate sorption isotherms for 

soil, soil & 2% activated carbon, soil & 2% biochar, activated carbon and biochar. 0.1 g of 

activated carbon or 0.1 g of biochar or 5 g of soil or 5g of soil & 2% activated carbon or 5g of 

soil & 2% biochar were added to 50 ml centrifuge tubes.  6-7 different ammonium loadings 

(VWR, Leicestershire, UK) ranging from 0 - 400 mg l
-1

 or 6 - 7 different nitrate loadings 

(VWR, Leicestershire, UK) ranging from 0 - 20 mg l
-1

 or 6 - 7 different phosphate loadings 

(VWR, Leicestershire, UK)  ranging from 0 - 20 mg l
-1

 were added to centrifuge tubes.  To 

assess the influence of competition of other cations on the sorption of ammonium, ammonium 

chloride was dissolved in 0.01 mol L
-1

 of calcium chloride (CaCl2) (VWR, Leicestershire, UK) 
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and 6 - 7 different ammonium loadings ranging from 0 - 400 mg L
-1

 were used in batch 

experiments to obtain ammonium sorption isotherm for soil, soil & 2% activated carbon, soil 

& 2% biochar, activated carbon and biochar. In addition, centrifuge tubes without sorbent 

material or soil served as blank. All tubes were shaken for 20 h at 120 rpm to establish the 

sorption equilibrium. After equilibration the slurries were centrifuged at 4,000 rpm for 8 min 

and the supernatant was immediately filtered by using syringe filters (pore size 0.2µm, diam. 

25mm), (VWR, Leicestershire, UK). Changes in ammonium, nitrate or phosphate 

concentration from  the  initial concentration were  used  to  calculate  the  sorbent of 

ammonium, nitrate or phosphate (ug g
-1

). Adsorption isotherms were fitted with the Langmuir 

model according to (1) 

 
where  is amount adsorbed (ug g

-1
),  is maximum amount adsorbed (ug g

-1
), k is 

Langmuir equilibrium constant (l mg
-1

) and  is equilibrium aqueous concentration (mg L
-1

). 

Total nitrogen 

Total nitrogen was carried out using kjeldahl method. 2.0 g of soil sample crushed to 0.5 mm 

was placed in 100 mls digestion tube and 14 mls of concentrated H2SO4 (VWR, 

Leicestershire, UK) and 2 tables of kjeltabs CT catalyst tablets (Thompson & capper, 

Cheshire, UK) were added then samples were digested by heating in vapodest digestion unit 

(Gerhardt, Northlands, UK) for 40 mints at 400 C
0
, digestion tubes then moved to the 

vapodest 30s steam distillation system (Gerhardt, Northlands, UK), and sample digestion was 

steamed for 4 min after adding 33 mls of 40% NaOH,  and Ammonia was received in 50 ml of 

indicating boric acid solution (4% boric acid). The ammonia released in the distillation system 

was back-titrated with standard 0.02 M sulfuric acid (H2SO4). The Total nitrogen was 

calculated according to equation (3). 

 
where  is the volume of sulfuric acid used for the sample (ml),   is the volume of sulfuric 

acid used for the blank (ml) and N is the normality of sulfuric acid used for titration. 

Total phosphorus  

Extraction of total phosphorus was carried out using wet mineralization method described by 

Pansu et al, (2006). 2.0 g of soil sample crushed to 0.5 mm was placed in 100 mls digestion 

tube and 30 mls of concentrated nitric acid (VWR, Leicestershire, UK) was added then 

samples were digested by heating in vapodest digestion unit (Gerhardt, Northlands, UK) for 3 

h at 180 C
0
, digestion then filtered by using syringe filters (pore size 0.2µm, diam. 25mm), 

(VWR, Leicestershire, UK), and evaporated to almost dry, then 1 ml concentrated  sulfuric 

acid (VWR, Leicestershire, UK)  was added and diluted to 100 ml by deionized water to 100 

ml. phosphorus in extracts was determined colorimetrically using the ascorbic acid methods. 

Extraction of available form of ammonium, nitrate, sulfate and phosphate 

Available forms was extracted using 1:1 (soil: CaCl2 0.01 M) suspensions for soils and 1:2 for 

biochar and activated carbon. 25 g of soil and 25 ml of CaCl2 0.01 M (VWR, Leicestershire, 

UK)  were mixed in centrifuge tube then  shaken for 20 h, and the slurries were centrifuged at 

4,000 rpm for 10 min and the supernatant was immediately filtered by using syringe filters 

(pore size 0.2µm, diam. 25mm), (VWR, Leicestershire, UK). 
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Nitrate, sulfate and phosphate quantification 

Nitrate, sulfate and phosphate Analysis was performed on a Dionex ICS 1000 Ion 

Chromatography system provided with conductivity detector (Dionex, Sunnyvale, CA, USA). 

The sample (5mL) of equilibrium solution was injected by a Dionex AS40 automated sampler.  

The separation was performed on a Ionic pac AS14A analytical column (250m m * 4 mm i.d) 

(Dionex, Sunnyvale, CA, USA). The Ion Chromatography was held isothermally at 20°C with 

8.0mM Na2CO3/1.0 mM NaHCO3 solution as the move phase  (flow rate of 1 mL min
-1

, initial 

pressure 1800 psi ). Instrumental qualification was calibrated using standard NO2, NO3, and 

PO4 at a three point calibration. 

Ammonium quantification 

Ammonium determination was carried out using an ammonium reagent kit (Merck no. 

1.4752.002, Merck, Darmstadt, Germany) and a Spectroquant Nova 60 photometer (Merck, 

Germany). The sample of supernatant solution (5 ml) was put into test tube, and 0.6 ml of 

sodium hydroxide buffer solution and 0.5 g of EDTA was added then after 5 min of shaking 3 

drops of sodium nitroprusside indicator was added. The concentration of ammonium was read 

on a Spectroquant Nova 60 photometer. 

Soil electrical conductivity (ECe) 

Soil electrical conductivity was carried out using a 1:1 (soil: deionized water) suspension. 20 

g of soil and 20 ml deionized water were mixed in centrifuge tube then shaken for 3 h, and the 

slurries were centrifuged at 3,000 rpm for 5 min, then the electrical conductivity was 

measured by a EcoSense EC300 conductivity meter (VWR, Leicestershire, UK).  

 Soil pH 

Soil pH was carried out using a 1:1 (soil: CaCl2 0.01 M) suspension. 20 g of soil and 20 ml of 

CaCl2 0.01 M (VWR, Leicestershire, UK) were mixed in centrifuge tube then  shaken for 3 h, 

and the slurries were centrifuged at 3,000 rpm for 5 min, then the pH was measured by a  

Jenway 3020 pH-meter (Jenway , Staffordshire, UK). 

 

Result and discussion  

Effects of material type on nutrient sorption 

The effects of soil, biochar and activated carbon on the sorption of nitrate, phosphate and 

ammonium are shown in Fig 1. The ability of activated carbon and biochar to sorb ammonium 

ions was very high. For example, the maximum amount of ammonium adsorbed ( ) by 

activated carbon was 90,100 µg g
-1

, while  of biochar was 20,000 µg g
-1

 (Table 1) and 

the maximum amount adsorbed by soil was significantly lower at 272 µg g
-1

. Moreover,  

of activated carbon for phosphate was slightly higher than  the  sorption  capacity of biochar.  

Soil had  the lowest phosphate sorption capacity (Fig 1. b). The  values were 5740 µg g
-1

, 

3080 µg g
-1 

for activated carbon and biochar and 134 µg g
-1  

for sandy soil. Maximum amount 

of nitrate adsorbed by activated carbon was 700 µg g
-1 

,  whereas it was 193 µg g
-1

 for biochar. 

This value was 0.0 µg g
-1 

in soil. The high ability of activated carbon and biochar to adsorb 

ammonium ions may be attributed to high surface area and high pH value (Table 2) which 

increases negative charges on the surface area of particles and colloids. The addition of 

biochar or activated carbon to sandy soil enhanced sorption of nitrate, phosphate and 

ammonium. Effects of biochar and activated carbon sorption results are consistent with those 

of Mizuta et al. (2004) and Iyobe et al. (2004). However, the maximum amount adsorbed was 

higher compared to these amounts from some published study (Ding et al., 2010, Kastner et 
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al., 2009). These differences can be  explained  in  part  by  the  differences  in  surface  area  

of  biochar  used,  type  of feedstock material and pyrolysis temperature. The effects of 

biochar-amended soil and activated carbon-amended soil on the sorption isotherms of nitrate, 

phosphate and ammonium are shown in Fig 2. The maximum ammonium amount adsorbed 

( ) of biochar-amended sandy soil was 793 µg g
-1

, while  of activated carbon-

amended sandy soil was 370 µg g
-1

 (Table 1). Moreover, the sorption capacity of activated 

carbon-amended soil for phosphate was slightly higher than the sorption capacity of biochar-

amended soil (Fig 2b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Sorption isotherms of soil (▲ …), biochar  (♦  …) and activated carbon (● …) for ( a) 

nitrate, (b) phosphate and (c) ammonium.  
 

a 

b b 

c 
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The  values were 192 µg g
-1 

and 168 µg g
-1 

for activated carbon-amended soil and 

biochar-amended soil respectively. Maximum amount of nitrate adsorbed by activated carbon-

amended soil was 31 µg g
-1

, while  of biochar-amended soil was 25 µg g
-1

 (Table 1).  

 

Table 1. Langmuir sorption isotherm parameters of sandy soil, biochar and activated carbon 

Materials 

Nitrate Phosphate 

Ammonium 

 

Deionised 

water 

 

CaCl2 Solution 

qmax 
(µg g -1) 

  K  
( ) 

 qmax 

(µg g -1) 

  K  
( ) 

  qmax 
(µg g -1) 

  K  
( ) 

 qmax 
(µg g -1) 

  K  
( ) 

Sandy soil 0 0 134 0.91 272 0.046 220 0.021 

Biochar 193 0.91 3080 0.29 20000 0.012 4370 0.036 

Activated carbon 700 0.59 5740 0.20 90100 0.001 7900 0.007 

Sandy soil & 2% 

biochar 
25 0.14 168 0.63 793 0.008 270 0.016 

Sandy soil & 2%  A. C. 31 0.18 192 0.37 370 0.033 170 0.028 

 
 

Table 2. pH value in different sorption experiment solutions 

Materials 

Nitrate Phosphate 
Ammonium 

 

Blank 

 

20 mg l 
-1

 

Deionised 

water 

Deionised 

water 

Deionised 

water 

CaCL2 

Solution 

Deionised 

water 

CaCL2 

Solution 

Sandy soil 8.33 8.31 8.57 8.07 8.53 8.01 

Biochar 8.90 8.72 9.34 8.57 8.70 8.28 

Activated carbon (AC) 8.92 8.70 7.33 7.39 7.81 7.21 

Sandy soil & 2% biochar 8.27 8.24 8.27 7.85 8.57 7.93 

Sandy soil & 2% AC  8.49 8.48 9.01 8.10 8.71 8.04 

 
 

Effects of calcium chloride on ammonium adsorption 

The competition between ammonium, phosphate and nitrate and other cations and anions  in 

soil solution for negative charges on surface areas  and its effect on sorption capacity was 

simulated by competition between ammonium and calcium chloride. The effect of 

competition between ammonium and calcium ions on the sorption isotherm of ammonium is 

shown in Fig 3 and Fig. 4 by comparing the sorption isotherm of ammonium in calcium 
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chloride solution and ammonium in deionized water.  As is shown, the adsorbed mass of 

ammonium was significantly decreased in experiments that used calcium chloride solution for 

all types of materials. Therefore,  was reduced. For example,  of activated carbon 

was decreased by  91.2 %  in  calcium chloride solution treatment (Table 1). It was decreased 

from 90,100 ug g 
-1

 in deionised water treatment to 7900 ug g
-1

 in calcium chloride solution. 

Biochar, sandy soil and sandy soil & 2% biochar or sandy soil & activated carbon had same 

trends with different percentages of change. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Sorption isotherms of sandy soil & 2% biochar (■ ....
 
) and sandy soil & 2% activated carbon (● ....), 

for ( a) nitrate, (b) phosphate and (c) ammonium. 

 

a 

b 

c 
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Moreover the pH values in deionised water treatments are higher than those in calcium 

chloride treatments. For example, while the pH values in sandy soil treated with ammonium 

solution in deionised water was 8.53, it was 8.01 in soil treated with ammonium solution in 

calcium chloride solution. The ammonium sorption capacity reduction in calcium chloride is 

in agreement with results of  Rysgaard et al. (1999) and Hou et al. (2003), who reported 

increased ammonium desorption with increasing salinity. This change of sorption capacity 

could not only attribute to a higher competition between ammonium and calcium cations for 

negatively charged binding sorption sites on the surface area but also to decreased pH which 

decreased negative charge on surface areas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.3  Sorption isotherms of ammonium in deionised water (● ....), and ammonium in 0.01 N calcium 

chloride solution (■ ....), for sandy soil (a), biochar (b) and activated carbon (c). 

 

a 

b 

c 
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Fig. 4. Sorption isotherms of ammonium in deionized water (● ....), and ammonium in 0.01 N calcium 

chloride solution (■ ....), for sandy soil & 2% biochar ( a), sandy soil & 2% activated carbon (b). 

 

 

a 

b 
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Biochar and soil chemical and nutrients characterization  

The biochar pH and EC were 9.25±0.16 and 23,133±904 µS cm
-1 

which is high due to high 

pyrolysis temperature (800°C). At higer pyrolysis temperature all cations in the feedstock 

become oxides which increases pH and EC when the sorbent is dissolved in water (Gundale 

and DeLuca, 2006). Adding biochar to soil increased pH and EC of soils as is shown in Table 

3. For instance, the pH value of sandy soil increased from 7.43±0.04 in sandy soil without 

biochar to 7.83±0.03 and 7.99±0.02 in sandy soil with biochar (2% and 10%), respectively, 

and the pH value of loamy soil increased from 5.92±0.01 to 6.73±0.01 in loamy soil with 

biochar (10%). The effect of biochar on the level of pH and EC was depended on soil pH and 

EC properties before addition of the biochar. For example, biochar improved pH values of 

clayey loam soil, loamy soil and sandy loam soil because these soils were acid soils, while in 

the sandy soil which is alkaline applying biochar increased pH to 7.99 which may be non-

ideal for microorganisms. The EC value of loamy soil was increased from 1577±40 µS cm
-1 

to 

3290±620 µS cm
-1 

and 4313±655 µS cm
-1 

in soil with biochar (2% and 10%), respectively. 

The EC in clayey loam soil with biochar (10%) and sandy loam soil with biochar (10%) were 

higher which could have negative effects on microbial population biomass and microbial 

enzyme activity. The pH and EC results are consistent with Gundale and Deluca (2006) study 

which found that the values of pH and EC were high in the biochar made from Douglas-fire 

wood or ponderosa pine wood at 800 . The high pH and EC has been attributed to presence 

of high amount of water-soluble salts in these biochar (Gundale and Deluca, 2006). The 

increases in pH and EC of soil amended with biochar (Table 3) are also consistent with the 

results of Van Zwieten et al. (2010) and Chan et al. (2007) who reported higher pH and EC 

increases in the biochar amended soils due to high liming value which can effectively 

ameliorate soil acidity. Total nitrogen and phosphate contents of biochar and its effects on 

total nitrogen and phosphate contents of soils with biochar are presented in Table 3. Total 

nitrogen and phosphate contents of biochar were 2.21±0.21% and 2300±110 µ  g
-1

, 

respectively. Total nitrogen and phosphate contents of biochar are not very high due to the 

biochar being made from wood for which nitrogen and phosphate contents tend to be low 

(Singh et al., 2010) and the biochar was produced at 800°C at which temperature nitrogen 

may be lost by volatilization (Knoepp et al., 2005; DeLuca et al., 2009). Adding biochar to 

soil increased total nitrogen from 0.45±0.07 % in sandy soil without biochar to 0.61±0.02 % 

and 1.25±0.19 % in sandy soil with biochar (2% and 10%), respectively, and total phosphate 

increased from 35.5±4.6 µg  g
-1

 in sandy soil without biochar to 40.3±8.2 µg  g
-1

 

and 73.4±12.1 µg  g
-1

 in sandy soil with biochar (2% and 10%), respectively. Total 

nitrogen and phosphate contents of our biochar was higher compared to Singh et al. (2010) 

who reported that total nitrogen and phosphate contents of biochar made from Eucalyptus 

saligna wood at 550  were 0.26 % and 665 µg  g
-1

. This is likely the result of 

differences in nitrogen and phosphate contents of feedstock material.  
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Table 3. Chemical properties of biochar and soils 

 pH EC Total nitrogen Total phosphate 

- µS cm
-1

 N %-N µg  g
-1

 

Biochar 9.25±0.16 23,133±904 2.21±0.21 2300±110 

Sandy soil (SS) 7.43±0.04 675 ± 81 0.45±0.07 35.5±4.6 

SS & 2% biochar 7.83±0.03 1601±49 0.61±0.02 40.3±8.2 

SS & 10% biochar 7.99±0.02 3503±110 1.25±0.19 73.4±12.1 

Clayey loam soil (CL) 5.70±0.02 3424±1183 0.863 66.5 

CL & 2% biochar 6.17±0.05 5585±300 n.m. n.m. 

CL & 10% biochar 6.62±0.05 7045±113 n.m. n.m. 

Loamy soil (LS) 5.92±0.01 1577±40 0.736 46.8 

LS & 2% biochar 6.34±0.03 3290±620 n.m. n.m. 

LS & 10% biochar 6.73±0.01 4313±665 n.m. n.m. 

Sandy loam soil (SL) 5.58±0.02 2378±102 0.717 102.2 

SL & 2% biochar 6.08±0.04 4679±32 n.m. n.m. 

SL & 10% biochar 6.51±0.04 8033±1150 n.m. n.m. 

n.m.: not measured     

 

The effects of adding biochar and contact period on readily available nitrate, ammonium, 

phosphate and sulphate in amended soils are presented in Table 4. Available nitrate, 

ammonium, phosphate and sulphate contents of biochar are 0.65±0.09 µg  g
-1

, 1.3±0.1 µg 

g
-1

, 5.26±0.57 µg  g
-1 

and 8320±25 µg  g
-1 

respectively. The values of 

nitrate and phosphate are lower in comparison with total nitrogen and phosphate which agrees 

with Singh et al. (2010) and Chan and Xu (2009) results. Adding biochar to soils actually 

reduced available forms of nitrate and phosphate. For example, available nitrate was 

decreased from 33±2 µg  g
-1 

in sandy soil to 28±2 µg  g
-1 

and 24±1 µ  g
-1 

in 

sandy soil with biochar (2% and 10%), respectively, and available phosphate was decreased 

from 2.53±0.44 µg  g
-1 

in sandy soil to 0.71±0.06 µg  g
-1 

and 0.54±0.04 µg  g
-

1 
in in sandy soil with biochar (2% and 10%) respectively. On the other hand, available 

ammonium and sulphate was increased. For example available sulphate increased from 

135±0.17 µg  g
-1

in sandy soil to 454±33 µg  g 
-1

 and 1116±118 µg  g
-1 

in sandy 

soil with biochar (2% and 10%) respectively. Moreover, available ammonium was increased 

from 6.4±0.6 µg g
-1 

in clayey loam soil to 8.8±1.3 µg g
-1 

and 21.1±5.2 µg 

g
-1 

in clayey loam soil with biochar (2% and 10%). These results agree with 

observations of Lehmann et al., (2003), Bridle and Pritchard (2004), Rondon et al. (2007) and 

van Zwieten et al. (2010). These changes were variably attributed to immobilization of 

available nitrogen and phosphate because of its high C/N ratio in soil amended with biochar 

(Lehmann et al., 2003; Rondon et al., 2007) and or to increased  nitrification rates.  
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(Zackrisson et al., 1996; Ward et al., 1997; Paavolainen et al., 1998), and or to precipitation 

of phosphate as calcium phosphates as a main way to reduce the availability of phosphate in 

calcareous soils (Jalali and Ranjbar, 2010) and or to sorption of these nutrients to the biochar 

surface area (Berglund et al., 2004). Availability of nitrate, ammonium and phosphate in soil 

with or without biochar (2% and 10%) were decreased with increasing contact period between 

soil and biochar from one day to 30 days. For example, available nitrate was slightly 

decreased from 666±13 µg  g
-1

, 632±16 µg  g
-1 

and 392±130 µg  g
-1 

in clayey 

loam soil without or with biochar (2% and 10%) respectively to 612±13 µg  g
-1

, 572±17 

µg  g
-1 

and 317±60 µg  g
-1 

respectively. Furthermore, availability of phosphate in 

sandy loam soil without or with biochar (2% and 10%) was decreased from 9.4±0.4 µg  

g
-1

, 6.1±0.4 µg  g
-1 

and 5.5±0.1 µg  g
-1 

respectively to 5.6±0.4 µg  g
-1

, 3.9±0.1 

µg  g
-1 

and 1.6±0.2 µg  g
-1 

respectively. The effect of contact period on availability 

of phosphate was higher in sandy soil due to its pH being higher, this pH can accelerate 

precipitation of phosphate as calcium phosphate (Jalali and Ranjbar, 2010), while the effect of 

contact period was lower in clayey loam soil due to their lower pH of 5.7-6.6.  

The effects of biochar application rates and contact period on shifts of readily available 

nitrogen forms from nitrate to ammonium in biochar amended soils are illustrated in Fig. . 

This figure shows the percentage of readily available nitrate and percentage of available 

ammonium (both as N) relative to total readily available nitrogen. From this figure it can be 

seen that the available form of nitrogen in biochar amended soils (2% and 10%) was shifted 

from nitrate towards ammonium, and higher shifts were observed in soils treated with 10% 

biochar. For example, the percentage of readily available nitrate in sandy soil was 70.0% of 

total readily available N, while in sandy soil with biochar (2% and10%) these percentages 

dropped to 49.7% and 29.8%, respectively (Fig. a). On the other hand, the percentage of 

readily available increased from 30.0% in sandy soil to 50.3% and 70.2% in sandy soil 

with biochar (2% and 10%), respectively (Fig. a). Although, total readily available N had 

decreased after 30 day contact time, the readily available nitrogen transformation after 30 day 

contact time had the same trend. This shift may be attributed to strong sorption of  by 

biochar rather than . 
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Fig. 5. Percentage of available form of nitrate relative to total available nitrogen;  comparing soil (■), soil 

amended with 2% biochar (■) and soil amended with 10% biochar (■). Error bars: ± 1 standard deviation 

(SD, n=3).  
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Fig. 6. Percentage of available form of ammonium relative to total available nitrogen;  comparing soil (■), 

soil amended with 2% biochar (■) and soil amended with 10% biochar (■). Error bars: ± 1 standard 

deviation (SD, n=3).  
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Conclusion  

Biochar has a high total nitrogen and phosphorus content, and affects soil electrical 

conductivity and pH. Therefore, biochar amendments may alter the chemical properties of 

amended soils. The increases in total nitrogen and total phosphorus depend on the biochar 

application rate and soil properties. Readily available nitrogen and phosphate are much lower 

in comparison with total nitrogen and phosphate. Biochar amended soil actually decreased 

readily available nitrogen concomitant with an increasing biochar application rate, because 

the sorption of ammonium and nitrate by biochar was found to be very high. Readily available 

phosphate was also decreased. This reduction is not only attributed to the high maximum 

phosphate amount adsorbed ( ) by biochar, but it is also speculated to be due to the 

accelerated precipitation of phosphate as calcium phosphate due to increases in the soil pH in 

biochar amended soil. The availability of nutrients in soil with or without biochar (2% and 

10%) was decreased with increasing prior contact period between soil and biochar from one 

day to 30 days. These reductions were variably attributed to the immobilization of available 

nitrogen and phosphate because of its high C/N ratio in soil amended with biochar, and/or to 

increased nitrification rates, and/or to increased precipitation of phosphate as calcium 

phosphates with increasing contact period. It may also have been due to the sorption of more 

of these nutrients to the biochar surface area with increasing contact period. The effect of 

contact period was higher in sandy soil due to its pH being higher, which can accelerate the 

precipitation of phosphate; the reduction in readily available phosphate was lower in clayey 

loam soil due to its lower pH of 5.7-6.0. Moreover, readily available nitrogen was shifted 

from nitrate to ammonium in biochar amended soil with an increasing contact period, which 

is attributed to the sorption capacity of ammonium being higher compared to nitrate. 

Therefore, nitrate was both more available and consumed by microbes, possibly denitrifying 

bacteria, over the contact period. An important conclusion from this work is that biochar 

amendment will not always enhance inorganic nutrient availability in soil, especially in closed 

systems such as the laboratory batches and columns investigated in this study. In the field, 

however, enhanced nutrient sorption will enhance nutrient retention in soil by reducing 

nutrient leaching with infiltrating water to groundwater, and the effect of biochar on nutrient 

availability in soil may insofar be more beneficial under field conditions.  
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 تأثير الفحم النباتي والفحم النشط على محتوى التربة من المغذيات وجاىزيتها
 خالد محمد موسي بوشناف

 ؼبرقبقسم علوم االرض والبيئة، كلية العلوم، جامعة ا
 

 الملخص
% علي اساس الوزن 10% و2% علي اساس الوزن اعباف( او تأثَت الفحم النشط )10% و2د رس تأثَت الفحم النباٌب )

اعباف( على امتصاص وجاىزية النثرات واالمونيا والفوسفات يف عدة انواع من الًتبة. اضافة الفحم النباٌب زادت احملتوى الكلي 
، مقدار الزيادة زبتلف باختالف خواص الًتبة ومعدل pH لكلي للفوسفور وكذلك زاد ت ملوحة الًتبة ومن النيًتوجُت واحملتوى ا

اضافة الفحم النباٌب. وبالرغم من ىذه الزيادة فإن زيادة الفًتة الزمنية للتالمس وخلط بُت الفحم النباٌب والًتبة يقل من جاىزية  
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%(. ىذا االلبفاض يرجع اىل امتصاص 10% و2او الًتب اؼبعاملة بالفحم النباٌب )ىذه اؼبغذيات يف الًتبة بدون الفحم النباٌب 
االمونيا والنثرات بواسطة الفحم النباٌب. باإلضافة اىل ذلك الصورة اعباىزة للنيًتوجُت تغَتت  من النثرات ايل االمونيا يف الًتب 

 اؼبعاملة بالفحم النباٌب ، ومع ذلك فإن النثرات التزال جاىزة. 
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 على بعض االفات المحلية Ricinus communis سمية مستخلصات نبات الخروع
 

 محمد علي السعيدي          السطيلعمر فاطمة 
 كلية العلوم اؽبندسية والتقنية / جامعة سبها  –قسم علوم البيئة 

 

 صخالمل
بخمس مذيبات عضوية ناتو مكو من نباتات البيئة المحلية بالمنطقة استخلصت  Ricinus communisنبات الخروع 

اظهرت النتائج انو يحتوي قد متدرجة القطبية )الهكسان ، االثير ثنائي االيثيل ، الكلوروفورم ، االسيتون ، االيثانول(. و 
الذي يؤثر على التنقس  ricinoleic acid  ،Digitoxin ، الرسينينىي ( مركب وكانت المركبات الرئيسية 75على )

فعالية عالية تجاه العديد من المسببات المرضية لالنسان والحيوان ذو  من ابرز مكوناتو عتبرالذي ي senolومركب 
كما تتميز ىذه   ، ومانعة للتغذيةاوقاتلة اباالضافة الى فعاليتها تجاه الحشرات وغيرىا من االفات كمواد طاردة ، والنبات 

خنفساء الدقيق الحمراء ويرقة البعوض  :االفاتبعض على ىا . تم اختبار تأثير المركبات بإنخفاض سميتها للثدييات
بذور الخروع سجل سمية تجاه خنفساء الدقيق الحمراء وكان التركيز لااليثر  لثنائي ايثيان مستخلص حيث وجد  .والمن

وراق الخروع فاعلية عالية المستخلص االيثيلي اظهر الو ، % 80بلغت  الموتنسبة ب /لترملجم 1.0صف القاتل للن
مستخلص أوراق الخروع بثنائي ، % 100موت نسبة بو  /لترملجم 1.0ن التركيز القاتل للنصف ه يرقة البعوض وكاتجا
 ن التركيزوقد كا. %100موت نسبة ب ملجم/لتر 0.3للمن وكان التركيز القاتل للنصف عالية االيثر كان ذو سمية  لأيثي

 تملجم/لتر. اعلى معدال 2.32تركيز فعالية مع التبرة واقل فعالية تثبيطية عالية لألفات المخذو /لتر ملجم 148.48
، وىذه تزداد طرديا مع زمن  خنفساء الدقيق الحمراءفالبعوض ثم حشرة المن  اتيرقبين الموت للحشرات المختبرة كان 

 .التعرض
 

 المقدمة :
أل إن طرق التنقية والًتكيب واػبصائص ا تسلسل األضباض األمينية للريسُت والسموم اؼبشاهبة. ((Funast et.al., 1978حدد 

،  ((Stripe et.al., 1985) ، )Olsnes et.al., 1982الفيزوكيميائية للريسُت والسموم اؼبشاهبة ًب وصفها من قبل 
Barbieri et.al., 1980) )، Lappi et.al., 1978)وأوضح .) Fander, 1984) )ذبعل بذور اػبروع خطرة اليتعوامل ال 

 (بذور)جم (/ريسُت) ملجم 0ؿبتوى بروتُت الريسُت السام واؼبرتفع يف البذور حيث يبكن عزل ،  شكلها ولوهنا اعبداباؼبتمثلة يف 
( إن (Endo et.al., 1987كما أوضحت الدراسات الالحقة اليت قام هبا . مقاومة الريسُت لإلنزيبات اؽباضمة باالضافة اىل

 وذبدر اإلشارة إىل إن إسم الريسُت إقًتحو السلسلتُت معا. للخليةيتطلب اخًتاقها داربيث ببتيمن النيالريسُت يتكون من سلسلت
(Still., 1889)  ضاف سبكن عزؽبا من بذور اػبروع. وأؼبادة عالية السمية(Saxena et. al.,  1989)  عن سلسلة _ب زبتص

دخول سلسلة _أ واليت فعل بعض اإلنزيبات  وىو يعٍت باأللتصاق على غشاء اػبلية لتسهيل األبتالع اػبلوي عبزيء الريسُت
 ا ما يؤدي إىل إزاحة جزيء األدنُت وبالتايل يؤدي يف النهاية إىل تقصَت الربوتُت.ذوى RNA ،  N–glycosidaseوربديدا 
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لسلسلة وميكانيكية ا، آلية الفعل السام للريسُت وميكانيكية السلسلة _ ب وفيما يتعلق بالدخول على ذلك بعد تعرف العلماء 
 Muldoon & Stols, 1994)  )Rauberمثل  آخرونعلق و  (.(Endo et al., 1987 هموما يتعلق بالسمية النهائية من _أ

& Heard, 1985)) قام بينما . على حدة ظبية الريسُت مقارنة بالكثَت من السموم األخرىRobertus, 1991) )قارنة ظبية دب
 َتية فيما يتعلق بآلية دخول وقتل اػبلية اغبيوانية.السموم البكتانواع  اؼبادة مع بعض ىذه

 
 المواد والطرق: 
جد النبات يف أغلب اؼبناطق او تيو  EUPHORBIACEAEإىل الفصيلة السوسبية  Ricinus communis :ينتمي نبات اػبروع

راسيمية عليها نتؤات شائكة ،  . وىو نبات شجَتي وحيد اؼبسكن ، أوراقو راحية مفصصة و أزىاره ؾبتمعة يف نوراتاللييب اعبنوب
(. صبعت العينات ونظفت وجففت مع 0050يزىر النبات طوال السنة ، والبذور مبططة وسطح القصرة هبا مزركش )القاضي ، 

 النباتالتقليب اؼبستمر لتهويتها منعا لتعفنها ًب قطعت ألجزاء صغَتة وطحنت وحفظت يف ظروف جافة. استخلصت مكونات 

 وؼبدة ؼبنع تفاعلها مع الضوء يف زجاجة بنية اللوناؼبذيب  من مل 1000 يف النبات مسحوق من جم 250 أخذب النقع بطريقة

الراشح يف   وضع ، الًتشيح ورق عرب النباتية اؼبستخلصات الصلبة بًتشيح اؼبواد من التخلص وًب مع الرج بُت اغبُت واألخر يومُت
،  0735،  3723الًتاكيز التالية  . حضرتوزن اؼبادة اعبافة اؼبستخلصةوحسب  ، عالبارد وتركيزه لتبخَت اؼبذيب كأس معقمة

 اؼبادة اعبافة ، من مناسبة كمية وذلك بأخذ نوع من اؼبستخلصات ملجم/لًت لكل 095795،  9739.،  2.703،  05717
( مغلفة سم 30×25×15وضعت يف أحواض بالستيكية )و  ةزراعيف مياه صر مصبع بيض البعوض من  (.3113)عفيفي ، 

لغرض و  %.01غذيت البالغات على ؿبلول سكري و  )طبَتة +لبالة الطحُت(بعلف الَتقات اػبارجة ، غذيت  بقماش التول
أيام من بزوغها على دم ضبام وًب متابعة الَتقات غبُت ًب عزؽبا يف اطباق  9-2اإلناث بعد  تض غذيو البياؼبزيد من اغبصول على 

(. صبعت أفراد خنفساء الدقيق اغبمراء واؼبن ، Mohsen and Mehdi., 1989يف كل طبق حسب )عشرة يرقات وبواقع بًتي 
يف ثالثة  لكل تركيزمستخلص كل لتتالئم مع بيئة اؼبعمل. اختربت عشرة افراد من كل حشرة بالتقييم اغبيوي لأجيال منها يت ربو 

صة خبنفساء الدقيق اغبمراء واؼبن بالًتاكيز اؼبختربة من كل البيئة الغذائية اػبا ةملاعمكررات لكل معاملة وذلك من خالل م
ساعة من اؼبعاملة ، وحسبت الًتاكيز القاتلة  07،  3.،  95،  39،  7،  2،  0مستخلص. وًب عد االحشرات النافقة بعد 

لغازي يف جهاز كروماتوجرافيا ا ة من كل مستخلصعينحقن باالضافة اىل  اؼبستخلص.كل للنصف لكل افة مقابل  
 للتعرف على مكونات العينة )اؼبركبات الكيميائية( لكل مستخلص. GC/MS السائل/مطياف الكتلة

 
 
 

 النتائج والمناقشة :
مستخلص لبذور اعلى من حيث كانت اوزان مستخلص ا)أجزاء اػبروع(  وزن اؼبستخلصتبُت ( 0النتائج اؼببينة يف اعبدول )

اعطى االوراق مع أما  ، جم05797اؽبكسان مع ن للبذور اوز االوكانت اعلى . اليثانولامستخلص االوراق لكل اؼبذيبات ماعدا 
 جم . 0073االيثانول مستخلص 
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 االوزان المستخلصة لنبات الخروع : :(1جدول )

 

 بذور أوراق انًذيباث

 7720 18.46 اانهكسان

 2.91 16.38 األٌثر

 7.61 12.19 كهىروفىرو

 10.9 10.22 األسٍخىن

 11.2 10.4 ٌثانىلاأل

 
 

 : الًتكيب الكيميائي
 ، Beclo ethasone ، Colchicin، Digitoxin ة:بات ؼبستخلص اؽبكسان كانت متشاهبمرك ةالنتائج ان ستاظهرت 

Gamabufotaline  ، Gibberellic acid  ،2،5 :واالسيتون-Cyclohexadiene- 1،4-dioe،2،6-bis1،1-

dimethyl ، كبات ثالث مر  :وااليثانولGibberellic acid الزيوت الطيارة والًتبينات ي الرئيسية ى ةوكانت اجملموع
 . Digitoxinمن ابرز مكوناتو ، الذي يعترب Gibberellic acid  ،senolوالرسينُت و مركب ، والقلويدات 

 
 

 : الخروعمكونات كل مستخلص لبذور واوراق نبات (: 2جدول )
 اوراق بذور المذيبات

 الهكسان

Beclomethasone Colchicine 
Digitoxin Gamabufotalin 

Gibberellic acid 
Retinal،9-cis- 

Benzen،2-methyl-1،3-dinitro- 
Gibberellic acid 

Hydrazinecarboxylic acid phenylmethyl 
ester 

1،1Biphenyle،2-methyl- 

Cyclohexene،1-methyl-4-(1-

methylethlidene 

Prednisolone acetate 

N،N-Bis(2-hydroxyethl)-2-

aminoethanesulfonic acid 

Hydrocortisone Acetate 
Prednisone 

Vitamin A aldehyde 
Gamabufotalin 

4-Pyridinamine 

Vobassan-17-oic acid ،4-demethyl-3-

oxo-methyl ester 

2،5-Cyclohexadiene-1،4-dione،2،6-

bis(1،1-dimethyethyl) 
1-Tetradecanol 

Tetracosane 

Diethyl phthalate 
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 االيثر

Senool 

Tetradecane 
17 ȼ -Methyltestoserone 

1H-Tetrazole 

6-Chloroindole 

Phenol،2،4،6-trinitro- 

Aldosterone 

Ricinoleic acid 
Hydrocorisone Acetate 

 كلوروفورم

Hydrazinecarboxylicacid،phenylmethyl 

ester 

N،N-Bis(2-hydroxyethl)-2-

aminoethanesulfonic acid 

Dibenzylketoxime 

senool 

3-Cyclohexene-1-acetaldehyde،c،4-

dimethyl 

 

Hydrocortisone Acetate 

LIncomycin 

Methotrexate 
Gamabufotalin 

1،1-Biphenyl،2-nitro Biotin 
1-Butanamine 

Colchicine 

Beclomethasone 

Rescinnamine 

1،3- 

Cyclopentadiene،1،2،3،4-tetrachloro-

5،5-dimethoxy- 

Prrgn-4-ene-3،20-dione،11-hydroxy-

(11 ȼ)- 

 اسيتون

2،5-Cyclohexadiene-1،4-dione،2،6-bis(1،1-dimethyethyl) (2) 

Benzenamine،،N-phenyl- 
1،3-Cyclopentadiene-1،2،3،4-

tetrachloro-5،5-dimethoxy- 
Phenol،2،3،5،6-tetramethyl 

Scopoletin 

Dibenzylketoxime 

Colchicine 
Benzenamine،4،4-N-methylenebis[2-

chloro- 
1-Acenaphthenol 

2-Propenal 

Gamabufotalin 
Eicosane 

Pendnisone 

Digitoxin 

 ايثانول

Gibberellic acid Senool 
Beclomethasone 

3-Cyclohexene-1-acetaldehyde،c،4-

dimethyl 
Benzenamine،،N-phenyl 

Stirifos 

Ricinoleic acid 

Acetamicid،2،2-dichloro-N-(-

hydroxy-c-( hydroxymethyl)-p(-

methylsulfonyl)-D-thero 
Sec-Butyl nitrite 

Bufotalin 

1،3-Butanediamine 
Hydrocortisone Acetate 

Digitoxin 
Colchicine 

Gamabufotalin 
Tetradecane 
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 كونات كل مستخلص لنبات الخروع :تصنيف م(: 3جدول )

 انًسخخهص
 االيثاَىل االسيخىٌ كهىروفىرو االيثز انهكساٌ

 بذور أوراق بذور أوراق بذور أوراق بذور أوراق بذور أوراق

 سيىث طيارة وحزبيُاث

 *   *     **** *** حربٍناث احادٌت وثنائٍت

  ** *    *    حربٍناث

 * ***  *  **** ** * ** **** سخٍروالث

 جهيكىسيذاث

  *  **      * سخٍروٌذٌت

      *     انثراكٍنىنٍت

        * * *** صابىنٍت

 *  *      *  فٍنىنٍت

 * *** * ** * ***** **  ** ** انكانىيذاث-قهىيذاث 

      *     يحفشاث االَشيى

      *     اييُاث

    **       انكيم انذهيذ

   *        ىنييزكب اروياحي كح

 يف اؼبستخلص ات*. عدد اؼبكون
 

 المستخلصات على بعض االفات :سمية اختبار 
 خنفساء الدقيق -

االيثر ثنائي ايثيل يتضح أن مستخلص بذور اػبروع ب( حبث LD50)( سبثل قيم الًتكيز القاتل للنصف 9يف اعبدول )واردة القيم ال
 ملجم/لًت 071وكان الًتكيز القاتل للنصف  ساعة من اؼبعاملة 07،  3.ث عقب سجل ظبية عالية ذباه اغبشرة موضع البحقد 

مسستخلص من ان ( 3115 عبدالرضبن وآخرون، ، Schaafsma, 1990) ما وجده % وىذا يتفق مع51 بلغت موتنسبة بو 
( حيث 1)جدول ػبنفساء الدقيق  ؼبستخلص اوراق اػبروعوكذلك اغبال بالنسبة  اوراق اػبروع لو تأثَت قليل على األفات اؼبخزونة.

ساعة من اؼبعاملة ومستخلص  3.،  95،  39ساعة ومستخلص كلوروفورم بعد  7 ذو فاعلية بعدجد ان مستخلص االيثيلى و 
وبنفس الفًتة كان مستخلص اؽبكسان واؼبستخلص  ساعة اظهرت فاعلية عالية ذباه اغبشرة موضع البحث. 07 بعداؽبكسان 

 .(3115الرضبن وآخرون، عبد؛  Schaafsma, 1990)وىذا يتفق مع  ة للحشرة لكل الفًتات اؼبختربةليااليثيلي اقل فاع
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 قيم التركيزات القاتلة للنصف لمستخلص بذور الخروع لخنفساء الدقيق:(: 4جدول )
 

 ساعت 96 ساعت 72 ساعت 48 ساعت 24 انًذيباث

 9179 5775 00571 35.70 انهكسان

 071 73. 7175 3.971 راإلٌثٍم إٌث ثنائً

 71. 0170 3173 .717 كهىروفىرو

 07173 05172 30170 2.175 اسٍخىن

 01971 05170 05173 32179 إٌثانىل
 

 
 :قيم التركيزات القاتلة للنصف لمستخلص اوراق الخروع لخنفساء الدقيق(: 5جدول )

 

 ساعت 96 ساعت 72 ساعت 48 ساعت 24 ساعاث 6 انًذيباث

 771 03177 07172 31772 - انهكسان

 - - - - - داي إٌثٍراإلٌثر

 7579 3173 1171 30071 - كهىروفىرو

 01770 01971 07171 - - اسٍخىن

 01172 05370 31171 37172 37277 إٌثانىل

 
 يرقة البعوض: -

لية عالية ذباه اغبشرة اظهرفاع االيثيلي( 7)جدول توضح قيم الًتكيز القاتل للنصف حيث أظهرت إن مستخلص اوراق اػبروع 
وصلت  موتنسبة بو ملجم/لًت  071وكان الًتكيز القاتل للنصف  ساعة من اؼبعاملة 07،  3.،  95 ، 39 عقب. موضع البحث

فاعلية عالية ذباه اغبشرة  اػبروع اظهر لبذور الكلوروفورمإن مستخلص النتائج ايضا أظهرت كما  (..اعبدول ، ) %011 اىل
موت  ونسب /لًتملجم 0.6ساعة من اؼبعاملة وكان الًتكيز القاتل للنصف  96،  72، 48 ، 24موضع البحث عقب 

 (.8اعبدول ، )% 100
 

 قيم التركيزات القاتلة للنصف لمستخلص أوراق الخروع ليرقة البعوض:(: 6جدول)
 

 ساعت 96 ساعت 72 ساعت 48 ساعت 24 ساعاث 6 انًذيباث

 975 7071 - - - انهكسان

 071 777 0379 1075 - إلٌثرداي إٌثٍرا

 079 0170 5.7.1 0.171 - كهىروفىرو

 7270 01572 07175 0.073 - اسٍخىن

 071 079 370 3579 01971 إٌثانىل
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 قيم التركيزات القاتلة للنصف لمستخلص بذور الخروع ليرقة البعوض:(: 7جدول)
 

 ساعت 96 ساعت 72 ساعت 48 ساعت 24 ساعاث 6 ساعاث 3 ساعت 

 770 1371 1371 - - - - انهكسان

 070 075 371 0777 05171 - - داي إٌثٍراإلٌثر

 177 072 79. 1.71 01771 07070 0.377 كهىروفىرو

 071 071 370 973 1772 0.272 33779 اسٍخىن

 09579 01179 01570 - - - - إٌثانىل

 
 اؼبن :حشرة  -

بلغ الًتكيز القاتل للنصف ، حيث يز القاتل للنصف ؼبستخلص أوراق اػبروع قيم الًتكتبُت ( 5النتائج اؼببينة يف اعبدول )
 .%011اؼبوت نسب  توكان ساعة من اؼبعاملة 39الفًتات اؼبختربة عقب خالل ملجم/لًت  172االيثر ثنائي ايثيل ستخلص ؼب

 ة ظبية من البذور على االفات اؼبدروسةأظهر أعلى فاعلي االيثرثنائي ايثيل ل( 0)جدول أن مستخلص االوراق ايضا النتائج تبُت 
 ومركبات ومكونات اروماتية أو عطرية مواد على اؼبستخلصات ىذه على احتواء ذلك ويعزى. وذلك عقب كل فًتات اؼبعاملة

 الحتواءه يعود اردب النبات ؽبذا التاثَت السام ان. اؼبختربة اغبشرة على التاثَت يف عالية فعالية ذات مركبات علىو  طيارة وزيوت ةالفاتي

 الفعالة اؼبركبات لتحلل نتيجة ذلك بعد الكفاءةتقل و  تثبيطية فعالية ؽبا واليت كالقلويدات القاتل التاثَت يف قابلية ذات مركبات على

 عند النبات أنسجة مع اؼبركبات ىذه تداخل بسبب أو،  اؼبختلفة البيئية العوامل بسبب ردبا و، ا اعبزء ىذا يف اؼبستخلص يف

  الداخلية. األنسجة يف توغلها لو أو مالمستها
 

 قيم التركيزات القاتلة للنصف لمستخلص أوراق الخروع لحشرة المن:(: 8جدول)
 

 انًذيباث
 انخزكيش انقاحم نهُصف خال ل فخزاث انًعايهت

 ساعت 96 ساعت 72 ساعت 48 ساعت 24 ساعاث 6 ساعاث 3 ساعت

 .07 370 70. 3173 - - - انهكسان

 - - - 172 073 0170 9177 داي إٌثٍراإلٌثر

 575. 01173 05370 - - - - كهىروفىرو

 75. 1571 01171 0.973 05770 - - اسٍخىن

 075 979 7970 - - - - إٌثانىل

 : قيم التركيزات القاتلة للنصف لمستخلص بذور الخروع لحشرة المن(: 9جدول )
 انًذيباث

 اث انًعايهتانخزكيش انقاحم نهُصف خال ل فخز

 ساعت 96 ساعت 72 ساعت 48 ساعت 24 ساعاث 6 ساعاث 3

 173 177 071 0270 9279 011079 انهكسان

 079 771 9371 07171 - - داي إٌثٍراإلٌثر

 073 070 7170 01775 0.270 - كهىروفىرو

 5772 01071 00173 اسٍخىن

 

370 07. 073 

 0170 0372 09179 01073 - - إٌثانىل
 

ن اعلى نسبة موت تبعا للمذيبات كان مستخلص االيثيلي ٍب مستخلص كلوروفورم ٍب مستخلص اؽبكسان انتائج الرت اظه
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،  ملجم/لًت 095795مستخلص اإليثر وأخَتا مستخلص األسيتون. وإن أفضل الًتاكيز سجلت اعلى نسبة موت كان ف
ملجم/لًت. وأن أفضل الًتكيز كان  3723 ،جم/لًت مل 0735 ،ملجم/لًت  05717، ملجم/لًت  2.703 ،ملجم/لًت  9739.

ملجم/لًت. وكما تبُت أن العالقة طردية أي كلما زاد الزمن زاد  2.703ملجم/لًت واقل نسبة موت لًتكيز  095795الًتكيز 
حشرة ،فلة حشرة اؼبن من شجَتة الد،معدل اؼبوت لالفات. وتبُت إن اعلى معدل اؼبوت للحشرات اؼبختربة كان لَتقة البعوض 

خنفساء الدقيق اغبمراء. تبُت من خالل نتائج العالقة بُت اؼبذيبات واؼبستخلصات النباتية وكان األكثر إهبابية مستخلص االيثر 
% وأخَتا  2972مستخلص كلوروفورم  ،%  2177مستخلص اؽبكسان  ،%  .917مستخلص اإليثانول ، %  1375

 يعودملجم/لًت.  3723ملجم/لًت وأقل تركيز  095795ج ان أفضل تركيز نتائال%. تبُت من  3773مستخلص األسيثون 

 وزهنا فيخفض الغذائي التمثيل عملية تؤثرعلى اليت كالقلويدات واعبليكوسيدات  الكيميائية للمواد االفات حساسية اىل السبب
Singh and Chauhan, 1983)) .عالقة طردية اي كل ما زاد الزمن ونالحظ من النتائج اؼبستخلصات النباتية مع الزمن أن ال

%  1977غبشرة اؼبن وصلت موت زاد معدل اؼبوت. من خالل النتائج تبُت ان اعلى نسبة موت وأوراق اػبروع كان أعلى معدل 
 السمية عالية فعالة مواد على وبتوي النو%. 0277% ، واخَتا خنفساء الدقيق اغبمراء وصلت  .957، يرقة البعوض كانت 

 ياسر اؽبام ، )السوداين مع يتفق ظبية وىذا أقل فعالة مواد على احتوت فقد االخرى النباتات باؼباء أما ؽبذا ذابت قطبية صفة وؽبا
وقد يعزى سبب عدم اغبساسية للًتاكيز يف إهنا كانت غَت كافية إلحداث التأثَت ، وقد يرجع ذلك إللبفاض تركيز اؼبواد . 2000)

أظهرت النتائج للعالقة مابُت . (3111وجد إن حساسية االفات تزداد بزيادة الًتاكيز. )ؾبيد.اخرون ،  الفعالة قي ىذه الًتاكيز إذ
 يف الفعالة اؼبواد تراكم بسببو ذلك . لالفات اؼبختربةاؼبوت الًتكيز والزمن أن العالقة طردية بُت الًتاكيز والزمن على معدالت 

أظهرت العالقة مابُت الًتكيز و االفات أكثر معدل . (0000. اخرون ، الربيعي)يتفق مع  وىذا ىالكها اىل فيؤدي اؼبستخلصات
. % 977% ، واخَتا خنفساء الدقيق اغبمراء كانت  07722حشرة اؼبن وصلت  % ، 9277اء لَتقة البعوض وصلت افن

 ,Singh and Chauhan، اؼبدروسة النباتات يف الفعالة اؼبركبات نوعية يف االختالف اىل اؽبالكات يف نسب التباين ىذا ويعزى

% ، ٍب حشرة  3070أظهرت نتائج العالقة مابُت الزمن واالفات إن اعلى معدل افناء لَتقة البعوض حيث وصلت . ((1983
 % . 573% ، واخَتا خنفساء الدقيق اغبمراء سجلت  2071اؼبن وكانت 
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 تقييم ري نباتات الحلبة والثوم بمياه الصرف الصحي المعالجة 
 امنة خير صابر             محمد علي السعيدي

 ية، جامعة سبها، ليبيا.قسم علوم البيئة،  كلية العلوم اؽبندسية والتقن
 

 
 صخالمل

ليبيــا مــن الناحيــة الفيزيوكيميائيــة باإلضــافة إىل  -ت ىــذه الدراســة تقيــيم تــأثَت ميــاه الصــرف الصــحي اؼبعاعبــة ؼبدينــة ســبها ســتهدفأ
 عــدم ذبــاوز يــاه الصــرف الصــحي اؼبعاعبــةالفيزيوكيميائيــة ؼبنتــائج الإمكانيــة اســتخدامها يف ري نبــاٌب اغبلبــة والثــوم . حيــث أظهــرت 

حيـث  (جم/لـًت 31)البوتاسـيوم اغبـدود الليبيـة وقـد ذبـاوز يف الزراعـة. للميـاه اؼبسـتخدمة للحدود اؼبسـموح هبـا  معايَت منظمة الفاو
بنبات اغبلبـة يف الًتب اؼبزروعة قبل وبعد الزراعة االس اؽبيدروجيٍت ض قيم اإن البفايضا نتائج الجم/لًت. بينت  011سجل تركيز 

اإليصالية الكهربائية واؼبواد الذائبـة قيم ض االبفو  بنبات الثوم.اؼبزروعة يف الًتب  (1719 – .173)بُت ما و  (1790 – 1729)
كيز كل من اؼبادة ا ع تر ا ارتفبينما لوحظ اؼبزروعة بنبات اغبلبة. منها بتلك يف الًتب اؼبزروعة بنبات الثوم حيث كانت اعلى  ، الكلية

 اػبلــط التدتاســيوم والكالســيوم واؼباغنيســيوم يف الــًتب بعــد ريهــا دبيــاه الصــرف اؼبعاعبــة خاصــة عنــد معــالعضــوية والصــوديوم والبو 
الكربونـات يف الـًتب اؼبزروعـة بنبـات اغبلبـة تراكيـز أما بالنسبة لاليونـات السـالبة فقـد ارتفعـت  .% مقارنة بالشاىد1.% ، 011

% 31ارتفعت عند اؼبعاملة قد الثوم فبأما يف الًتب اؼبزروعة  .%11 ، 31 اػبلط التدمعمع ( ملجم/لًت 17139 ، 1715)
(. وارتفع تركيز البيكربونات يف الًتبة اؼبزروعة بنبات اغبلبـة بعـد ملجم/لًت 17123% )011( وعند اؼبعاملة ملجم/لًت 17107)

وم فارتفعــت عنــد الًتاكيــز ( علــى التــوايل بينمــا يف نبــات الثــملجم/لــًت 17195،  17123% )011% ، 31الــري عنــد اؼبعاملــة 
( ملجــم /لــًت. وارتفعــت الكربيتــات مــع صبيــع اؼبعــامالت يف الــًتب 17199، 17199،  17139% دبعــدل )1.،  11،  31

اؼبزروعــة بنبــات اغبلبــة والــًتب اؼبزروعــة بنبــات الثــوم بعــد ريهــا دبيــاه الصــرف الصــحي. أمــا بالنســبة للكلــور فــارتفع كــذلك يف صبيــع 
( ملجم/لـًت ويف نبـات الثـوم عنـد اؼبعاملـة 27.19% )011ب اؼبزروعة بنبـات اغبلبـة وكـان أعالىـا عنـد اؼبعاملـة اؼبعامالت يف الًت 

( مقارنــة بعينــات الشـاىد. أمــا مــن ناحيـة تــأثَت ىــذه اؼبيـاه علــى عمليــة اإلنبـات فنجــد أن ميــاه الصــرف ملجم/لـًت 37.1 % )11
ر نباٌب اغبلبة والثوم أكثر من تأثَت مياه الري العادية وكان ذلك واضحا من خالل الصحي اؼبعاعبة كان ؽبا تأثَت كبَت يف إنبات بذو 

طــول الســاق ومســاحة وعــدد األوراق يف كــال النبــاتُت مقارنــة بالنباتــات الناميــة يف معاملــة الشــاىد . وكــان بشــكل كبــَت علــى نبــات 
ـــر منـــو علـــى نبـــات الثـــوم . ويف اؼبعـــامالت  % ودبعـــدل ) 1% ، 11فضـــل مـــن اؼبعاملـــة % أ31% ، 1.% ، 011اغبلبـــة أكث

ســم( يف نبــات الثــوم علــى التــوايل . أمــا عــدد األوراق  1715،  1790،  0731ســم( يف نبــات اغبلبــة و) 079،  079،  0792
يف  3ســم 371، 272ورقــات يف نبــات الثــوم ودبســاحة  3، 2% لنبــات اغبلبــة و1.% ، 011ورقــات عنــد اؼبعــامالت  2فكــان 

 يف نبات الثوم . 3سم 375،  0751نبات اغبلبة )
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 المقدمة
تعاين من العجز ، و شحيحة اؼبياه  تلك اليت توصف بأهناقاحلة و القاحلة أو شبو الناطق اؼبتقع معظم مساحة وطننا العريب ضمن   

 ،يـة االقتصـادية واالجتماعيـة يف اؼبوازنة اؼبائية نتيجة زيادة االحتياجات اؼبائية الناذبة عن زيادة عدد السكان وتنامي متطلبات التنم
لعربية ونسبة حملدودية فرص تنمية اؼبوارد اؼبائية التقليدية وتدىور كميتها ونوعيتها نتيجة الضغط على اؼبوارد اؼبائية احملدودة )اؼبنظمة ا

زداد كميـــات اؼبيـــاه ومـــع زيـــادة عـــدد الســـكان والنمـــو االقتصـــادي يـــزداد اســـتخدام اؼبيـــاه ، تـــ . (3111، للتنميـــة والزراعـــة اػبرطـــوم
تشــكل ميــاه . و  (3103 ،)منظمــة اجملتمــع العلمــي العــريب . بعــد معاعبتهــا اؼبســتخدمة فبــا هبعــل إعــادة اســتخدامها ضــرورة ملحــة

 ،)اؼبركـــز العـــريب لدراســـة اؼبنـــاطق اعبافـــة واألراضـــي القاحلـــة الصـــرف الصـــحي اؼبعاعبـــة مصـــدرا ىامـــا لـــري احملاصـــيل الزراعيـــة اؼبختلفـــة
تســتعمل ميــاه الصــرف الصــحي يف ؾبــاالت متعــددة منهــا ري احملاصــيل الزراعيــة واستصــالح األراضــي الصــحراوية  حيــث(. .311

األظبـاك وبعـض األغـراض الصـناعية   وري اغبدائق واؼبالعب واؼبنتزىات ورش الشوارع وكسح اؼبراحيض ويف األغراض الًتفيهيـة وتربيـة
االســتعمال األوســع ؼبيـاه الصــرف الصــحي يف استصــالح األراضــي وريهــا وىــذا يعطــي يكمــن اؼبيــاه اعبوفيــة ، و  وتغذيــةكميـاه التربيــد 

بدائل كثَتة ومرونة يف اختيار طرق ودرجة اؼبعاعبة . فاستصالح األراضي ال يتطلب معاعبة كاملة ، كما أن درجـة اؼبعاعبـة اؼبطلوبـة 
اػبضراء حـول الطـرق واؼبنشـآت اؼبدنيـة اؼبختلفـة ويف لري األراضي زبتلف حسب نسجة الًتب ونوع احملصول ويف مشاريع األحزمة 

تنميـة أشـجار و يـاه يف ري اؼب ىـذه يبكـن االسـتفادة مـنكما   . (3117تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر وغَتىا )السروى، 
وقـد  (.Elssaidi،  2005ات )الغابات وري احملاصيل اليت ال تؤكل طازجة كالبذور الزيتية والنباتات مغطاة الثمـار كـاؼبواحل واللوزيـ

، يف اسًتاليا وفرنسا وأؼبانيا واؽبند والواليات اؼبتحدة يف أواخر القرن التاسع عشـر  بدأ استعمال اؼبخلفات السائلة يف الزراعة عموماً 
اطق القاحلة وشبو العشرين سنة اؼباضية حدث انتعاش كبَت يف االىتمام باستعمال اؼبخلفات السائلة يف ري احملاصيل يف اؼبنخالل و 

ؼبيـاه السـطحية اث يـالقاحلة نتيجة قلة موارد اؼبياه البديلة وللحاجة لزيادة اإلنتاج احمللـي مـن اؼبـواد الغذائيـة مـع احملافظـة عليـو مـن تلو 
 ، الزراعـة ؿباولة لتقليل استنزاف مصادر اؼبياه التقليدية خاصـة اؼبسـتخدمة يف ويف ،.  واعبوفية واغبرص على إعادة تدوير اؼبغذيات

وكذلك لتقليل اآلثار البيئيـة  ،% من االستهالك اؼبائي الكلي يف الزراعة  02 - 71معظم دول العامل تستهلك مابُت   إنحيث 
العديـد مــن البلــدان بوضــع معـايَت بيولوجيــة بالغــة الصـرامة إلعــادة اســتخدام اؼبخلفــات شــرعت  للـتخلص مــن ميــاه الصـرف الصــحي

 0003، اعبـيالينو  .005تدوير العناصر واؼبـادة العضـوية )النعيمـى، عادة اقتصاديا ووسيلة ال تعترب حالً ث ، حي السائلة اؼبعاعبة
زاد اســـتخدام ميـــاه الصـــرف الصـــحي يف الزراعـــة خـــالل العقـــدين اؼباضـــيُت وبصـــورة كبـــَتة نظـــرا لزيـــادة . (0001،واعبـــيالين وخليفـــة

توي مياه الصرف الصحي على رب. و ية موارد اؼبياه اؼبتاحة يف معظم دول العامل اؼبساحة الزراعية وكذلك الكثافة السكانية مع ؿبدود
وخــواص  ،عـدد مــن العناصــر واؼبعــادن الــيت بعضــها يكــون مفيــدا للنبــات والًتبـة وكــذلك اغبيــوان واإلنســان حســب نوعيــة ىــذه اؼبيــاه 

( 3119وقــد وجــد )خواجــة ، (Lazararova & Bahri , 2005).والظــروف اؼبناخيــة والعمليــات الزراعيــة اؼبتبعــة   ،الًتبــة 
تأثَتات على اػبواص الكيميائية للًتب اليت رويت دبياه الصرف الصـحي اؼبعاعبـة حيـث أدى الـري هبـا إىل زيـادة معنويـة يف قـيم كـل 

ين وؿبتواىـــا مـــن مـــن األس اؽبيـــدروجيٍت والتوصـــيل الكهـــريب وؿبتـــوى الًتبـــة مـــن اؼبـــادة العضـــوية والنيًتوجـــُت الكلـــي والنيًتوجـــُت اؼبعـــد
الفوسـفور والبوتاسـيوم واغبديــد واؼبنجنيـز واػبارصــُت والنحـاس والكــادميوم والرصـاص والنيكــل والكـروم وذلــك لكـل مــن نـوعي الًتبــة 
الطينيـة واعبَتيــة ومقارنــة بتلــك الـيت رويــت دبيــاه عذبــة . ويف نفـس الدراســة أظهــرت نتــائج قـيم كــل مــن األس اؽبيــدروجيٍت والتوصــيل 

قـام العديـد مـن و  ي والنيًتوجـُت اؼبعـدين واالمونيـا والنـًتات والنيًتيـت والفوسـفور الكلـي لعينـات ميـاه الراشـح زيـادة معنويـة .الكهربائ
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ومــن تلــك الدراســات مــا قــام بــو  ،علــى إنتاجيــة احملاصــيل اؼبختلفــة الصــرف الصــحي اؼبعاعبــة يــاه مالبــاحثُت بدراســة اثــر اســتخدام 
Mandi & Abissy (2002) وKoura et al,. (2002)    وAL-Lahham et al,. (2003)  و Munir & 

Mohammed (2004 )  وLopez et al,. (2006) ( 3117، وبــدور ) ثــر ميــاه الصــرف الصــحي علــى أحيــث درســوا
علـى طـا باالضـافة إىل الـذرة العلفيـة )أبوسـبعُت( والبطا، أشـجار الزيتـون والربسـيم  اػبـس، الطمـاطم ، ، البطـاطس  ؿباصـيل الـذرة

التوايل . وقد أوضحت نتائجهم صبيعـا زيـادة يف إنتاجيـة احملاصـيل اؼبدروسـة عنـد اسـتخدام ميـاه الصـرف الصـحي مقارنـة دبيـاه الـري 
إىل استنتاجات وتوصيات بتعزيز معاعبة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها يف الزراعـة ؼبـا ؽبـا مـن أنبيـة  واتوصل كما  . العادية

وكــذلك زبفيـف التلــوث البيئـي النــاتج مــن  ،يف اؼبـوارد اؼبتاحــة ويف زيـادة كميــة احملصـول وتــوفَت األظبــدة الكيميائيـة  يف تـدارك الــنقص
يعتمد استخدام مياه الصرف يف الزراعة بشكل كبَت على و  عند إتباع الطرق الصحيحة يف اؼبعاعبة واالستخدام. ،الصرف الصحي 

 ،Murryوأكــد )( ، 0009لًتبــة باإلضــافة إىل مراحــل عمليــات اؼبعاعبــة )العــامري، نوعيــة ميــاه الصــرف اػبــام ونــوع وتركيــب ا

تلــوث النباتــات يف الًتبــة بالعناصــر الثقيلــة لكــن ذلــك يتوقــف علــى ســلوك ل( أن اســتخدام ميــاه الصــرف الصــحي قــد يــؤدي 2003
مــن اؼبعــادن الثقيلــة بــاختالف أجــزاء كمــا ىبتلــف ؿبتــوى النبــات  العنصــر وخصــائص الًتبــة وميــاه الصــرف الصــحي ونــوع احملصــول .

 ; 0003اعبـيالين ،  ; Reddy and Dunn، 1984النبـات ، فمحتـوى األوراق مـن اؼبعـادن الثقيلـة أعلـى مـن البـذور والثمـار )
Brady and Weil، 1999 كما وجد أن تركيز الرصاص والنيكل والكوبالت يف جذور القمح أعلى مـن األوراق ولكـن تركيـز . )

 Mondiوجدو  ، ( Jin Qian et. al 1996تساوي بُت األوراق واعبذور لسرعة نقل النحاس من اعبذور إىل األوراق )النحاس م

& Abissy (2000)  ؿبتوى ؿبصول الربسيم اؼبروي دبياه الصرف الصحي من اؼبعادن الثقيلة كان يف اغبدود اؼبسموح هبا مـن  إن
حشيشـة الربمـودا اؼبزروعـة  إن AL-Solaimanai & Hashim (2004). كمـا وجـد  ((WHOقبـل منظمـة الصـحة العاؼبيـة 

على جانيب وادي عرنة الذي يصرف فيو اػبارج من ؿبطة معاعبة مياه الصرف الصحي دبدينة مكة اؼبكرمة احتوت على نسبة عالية 
ي عـدد ال بـأس بـو مـن ( بـر .000يف سوريا أوصت دراسـة قـام هبـا كـل مـن )شـليب وغـزال ، من العناصر الصغرى وكذلك السامة.

 Eucalyptusتتحمـل ىـذه الظـروف مـع ريهـا دبيـاه الصـرف الصـحي دون أي ضـرر علـى سـبيل اؼبثـال منهـا  أنـواع األشـجار الـيت

and Camaldulensis   شـجري حـزام مشـروع يف العمـل 3111كانت مطابقة لنــمو يف مــدينة حلب . ويف مصر بدأ يف العـام 

 ألف 111 حوايل بو يزرع مًت كيلو مائة بطول  مدينة القاىرة واألكاسيا حول والسرو والكازورينا الكافور أشجار يتكون من أخضر

 ، اغبيـوي للوقـود اؼبنتجـُت واؽبوىوبـا اعباتروفـا زراعـة يف التوسـع اؼبعاعبـة . كمـا ًب الصـحي الصـرف ميـاه مـن لالسـتفادة وذلـك شـجرة
 على عالوة والسرسوع األفريقي واؼباىوجٍت والتوت العلف وسورجم دورنتا البيضاءوال اعبنة وعصفور البلدي والورد الكتان على الوةع

تبلـغ كميـة اؼبيـاه اؼبعاعبـة  حيـث ، ميـاه صـرفؿبطة ؼبعاعبـة  10(. ويف اعبزائر يوجد 3111)مركز حبوث اإلسكان والبناء ، الزيتون
يف مشـال اعبزائـر حبـوايل  3131ستعملة اؼبتوقع حبلـول عـام يقدر حجم اؼبياه اؼبو  من الكمية الكلية للمياه اؼبستعملة. % 33نسبة 

/السـنة يبكـن زبزينهـا يف سـدود السـتخدامها مباشـرة لـري 2وىذه الكمية اليت تقدر حبوايل بليون مـًت . /السنة2بليون مًت 170.5
ألغـراض الزراعـة منـذ عقـود .  إعادة استخدام اؼبياه اؼبسـتعملة ( ويف اؼبغرب يتم 3110) صديـق ،قطع األرض الصغَتة واؼبتوسطة 

. ويتوقع أن 0001يف عام  2مليون مًت  2.1إىل حوايل  0071يف عام  2مليون مًت  95وقد زادت كمية اؼبياه اؼبستعملة من 
 اؼبيـاه اسـتخدام السـودان سبـت دراسـة  تـأثَت -ويف اػبرطـوم  . 3131حبلـول عـام  مكعبمليون مًت  011تصل ىذه الكمية إىل 

 بعض على باػبرطوم اغبزام األخضر منطقة يف حبثية بتجارب بعض احملاصيل والقيام إنتاج على اؼبعاعبة التقليدية واؼبياه  غَت التقليدية
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   7.8-3.1  (اؼبعاعبـة حيـث ارتفـع إنتـاج الـذرة مـن الصـحي الصـرف دبيـاه سـبعُت( والـيت رويـت  )أبـو العلفيـة الـذرة احملاصـيل
أن اؼبملكـة العربيـة  (AL-Mogrin ،  2003) ( . وذكـر3117)بـدور، اؼبعاعبـة الصـحي الصـرف دبيـاه ريـو ىكتـار( عنـد/طـن

% مــن االســتهالك 51، كمـا أن القطــاع الزراعــي فيهـا يســتهلك مـا يقــارب مـن  السـعودية  مــن الـدول الفقــَتة جـدا يف مــوارد اؼبيـاه
ميــاه الصــرف الصــحي اؼبعاعبــة تعتــرب مصــدرا  مائيــا % مــن تلــك اؼبيــاه ، لــذلك فــان 51اؼبــائي وتكــون اؼبيــاه اعبوفيــة غــَت اؼبتجــددة 

ميـــاه الصـــرف اؼبملكـــة متجـــددا غـــَت تقليـــدي يبكـــن أن يســـاىم يف تقليـــل االعتمـــاد علـــى مصـــادر اؼبيـــاه غـــَت اؼبتجـــددة . وتســـتخدم 
ة. ويبلـغ إنتـاج زراعة احملاصيل أو اؼبسطحات اػبضـراء يف عديـد مـن اؼبنـاطق مثـل الريـاض ومكـة اؼبكرمـة واؼبنطقـة الشـرقييف الصحي 

. وتنـتج مدينـة مكـة  فقـط 2مليـون م .30، يسـتخدم منهـا  سـنة/2م ليـونم 7.9اؼبملكة مـن ميـاه الصـرف الصـحي مـا يقـارب 
 اسـتخدام بدايـة وترجـعاغبـج والعمـرة يـتم صـرفها يف وادي عرنـة. أيـام  /يـوم 2ألـف م 031يـوم تصـل إىل /2ألـف م 51اؼبكرمـة 

 مدينـة يف للمعاعبـة ؿبطـة أول إنشـاء ًب اؼباضـي ، حيـث مـن القـرن السـتينات بدايـة إىل يف ليبيـا الصـحي الصرف مياه معاعبة تقنيات

عضـوية  كأظبـدة اؼبنشـطة اغبمـاة مـن الصـلبة ، والبقايـا األعـالف إنتـاج يف أساسـا اؼبعاعبـة اؼبيـاه . حيـث تسـتخدم 1963 عـام طـربق
يــــاه الصــــرف الصــــحي اؼبعاعبــــة ؼبدينــــة ســــبها مــــن الناحيــــة تقيــــيم م(. وهتــــدف ىــــذه الدراســــة اىل 3115،  )الســــعيدي وآخــــرون

 .ٌب اغبلبة والثومنبا وإنتاج يف ريها الفيزيوكيميائية ، باإلضافة إىل إمكانية استخدام
 

 المواد والطرق
 منطقـةالًتبـة مـن صبعـت فيمـا  ،ليبيـا  -دينـة سـبها دبالصـرف الصـحي معاعبـة ميـاه صبعت مياه الصرف الصـحي اؼبعاعبـة مـن ؿبطـة 

األس  يســـت قـــيمقحيـــث  .مـــرزق  – مـــن منطقـــة وادي عتبـــةفجمعـــت الثـــوم وفصـــوص  اغبلبـــة، أمـــا بـــذور وادي الشـــاطئ  -بـــراك 
، باإلضـــــافة إىل أيونـــــات الصـــــوديوم ،  TDSاألمــــالح الكليـــــة الذائبـــــة وحســـــبت م ̊̊ 31اإليصـــــالية الكهربائيـــــة عنـــــد و اؽبيــــدروجيٍت 
)الرصـــاص ، الكـــادميوم ، الكـــروم ، النحـــاس ، والعناصـــر الثقيلـــة  الفوســـفات،  ورايـــد، الكل اؼباغنيســـيوم، الكالســـيوم  البوتاســـيوم ،

 mm 20فيمـا جففـت الًتبـة ىوائيـاً يف اؼبعمـل وغربلـت خـالل منخـل  لعينات مياه الصـرف الصـحي . اغبديد(، النيكل ، الزنك 

mesh .   حســـبأجـــري التحليـــل اؼبيكـــانيكي للـــًتب اؼبزروعـــة ٍب (Singh, 1990 )الًتبـــة ذات نســـجة رمليـــة ســـلتية  وكانـــت ،
قـدرت اؼبـادة العضـوية بطريقـة األكسـدة فيمـا .  (AOAC, 1975لًتبة بطريقة االسطوانة حسبما ورد يف )لقدرت السعة اغبقلية و 

 ,EDTA الكالسيوم واؼباغنيسيوم بطريقـة اؼبعـايرة مـع . كما قدرت تراكيز(Walkley, 1947بثنائي كرومات البوتاسيوم حسب )

0.01N  اشــف و باســتخدام الكE.B.T ،Murexid   جهــاز قيــاس امتصــاص فقــدرت باســتخدام العناصــر الثقيلــة ، أمــا تراكيــز
. بينمـا  (Standard Methods, 1975ورد يف )( حسـبما Atomic absorption spectrophotometer)الطيف الـذري 

 ,.Franson, et alحسب ) (Flame photometer) جهاز مطياف اللهبباستخدام البوتاسيوم و الصوديوم قيس تركيز أيوين 

(.  Richards, 1954الكلورايـــد بطريقـــة اؼبعـــايرة )و  والكربيتـــات الكربونـــات والبيكربونـــات أيونـــات كـــل مـــن  قـــدرتو  .(1995
أحـواض لكـل نـوع نبـات دبكـررين لكـل معـدل  01كيلوجرام( من الًتبـة ، ودبعـدل   2حوض بالستيكي وبتوي وزن ) 31استخدم 

%( )مياه الصرف الصحي : اؼبياه اعبوفية( باإلضافة اىل الشاىد اؼبروي باؼبياه اعبوفية . زرعت  011،  1.،  11،  31) خلط
لــًت وعلــى فًتتـــُت كــاًل حســب معــدل اػبلـــط  3بــذور/فص لكـــل معاملــة ، ٍب رويــت صبيــع اؼبعـــامالت دبعــدل  01النباتــات دبعــدل 

 سة أسبوعيا ؼبدة أربع أسابيع من الزراعة . اؼبستخدم . وأخذت قياسات اؼبتغَتات اؼبدرو 
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 النتائـج والمناقشـة
إن اســـتخدام اؼبيـــاه يف الـــري هبـــب أن يراعـــي معـــايَت جـــودة اؼبيـــاه اؼبســـتخدمة يف الزراعـــة ، وتشـــمل صـــفات اؼبيـــاه الـــيت ؽبـــا صـــلة    

تعتمد على الظروف اؼبناخية وخـواص الًتبـة الفيزيائيـة  باإلنتاجية وجودة احملاصيل واحملافظة على إنتاجية الًتبة والبيئة ، وىذه اؼبعايَت
 وصل للنتائج التالية :تومن خالل ىذه الدراسة ًب ال .(FAO, 1992الكيميائية ودرجة ربمل النبات )و 

 :مياه الصرف الصحيالخصائص الفيزيوكيميائية ل
اؼبدروســة ؼبيــاه الصــرف الصــحي اؼبعاعبــة مل تتجــاوز  ( قبــد أن اػبصــائص الفيزيائيــة0مــن خــالل النتــائج الــواردة يف اعبــدول رقــم )   

أمـا بالنسـبة للخصـائص الكيميائيـة مل تتجـاوز اغبـدود اؼبسـموح هبـا مـن قبـل  .FAO, 1992اغبـدود اؼبسـموح هبـا مـن قبـل منظمـة 
تائج اؼبوضحة يف ملجرام/لًت. كما تظهر الن 31باستثناء عنصر البوتاسيوم والذي ذباوز اغبدود الليبية وىي  FAO, 1992منظمة 

( تراكيز العناصـر الثقيلـة يف ميـاه الصـرف الصـحي والـيت كانـت ضـمن اغبـدود اؼبسـمو هبـا ، باسـتثناء عنصـر النيكـل 3اعبدول رقم )
 ملجرام/لًتFAO, 1992 (173 . )ملجرام/لًت( ذباوز اغبدود اؼبسموح هبا من قبل منظمة  711.)

الصحي اؼبعاعبة والقادمة من ؿبطة تنقية مياه الصرف الصحي دبدينة سبها ، وكذلك  درست اػبواص الفيزوكيميائية ؼبياه الصرف   
تأثَت ىذه اؼبياه على أنبات بذور نبـات اغبلبـة والثـوم بعـد ريهـا دبعـامالت ـبتلفـة مـن ىـذه اؼبيـاه ، وبينـت النتـائج جاىزيـة ىـذه اؼبيـاه 

باستثناء تركيز االيصالية الكهربائية   FAOهبا للزراعة من قبل منظمة الــللري وذلك ألهنا مل تتجاوز اغبدود الفيزوكيميائية اؼبسموح 
(mS/cm 171( واليت ذباوزت اغبدود اؼبسموح هبا للزراعـة )mS/cm 2 كـذلك تركيـز عنصـر البوتاسـيوم ذبـاوز اغبـدود الليبيـة ، )

 ملجم/لًت.  011ملجم/لًت ووصل الًتكيز إىل  31اؼبسموح هبا يف الزراعة وىي 
،  FAO( قورنت دبنظمة الـــ3115لنسبة للعناصر الثقيلة يف اؼبياه كانت بناًء على دراسات سابقة أجراىا )السعيدي وأخرون ، با 

فيمـا عـدا عنصـر النيكـل ، حيـث ألبفـض بعـد ري الًتبـة  FAOوىي بصفة عامة مل تتجاوز اغبدود اؼبسموح هبا من قبل منظمـة الــــ
 (3م دبياه الصرف الصحي . )اعبدل رق

 

 يائية لعينات مياه الصرف الصحي المستخدمة في الزراعة  وكيم(: الخصائص الفيز 1جدول رقم )
 FAO, (1992) الحدود المسموح بها القيم الوحدة المتغيرات 

ائية
فيزي

ص ال
صائ

الخ
 

Ph - .75. 771 – 579 
EC mS/cm 1791 2711 

TDS mg/l 755 3111 
SAR - 5.04 0711 

الك
ص 

صائ
الخ

ائية
يمي

 

 K البوتاسيوم 

mg/l 

 مواصفات ليبية  25 011
 Na 95730 011  الصوديوم

 Ca 051 911 الكالسيوم 
 Mg 3.11 71.0الماغنيسيوم 

 Cl 3770 01.0      الكلور
 PO4 17190 2171  الفوسفات

 NO3 3793 2171   النثرات
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 نات مياه الصرف الصحي المستخدمة في الزراعة  في عي كيز العناصر الثقيلةا (: تر 2جدول رقم )

 mg/lالتركيز  العناصر
 الحدود المسموح بها

FAO 1992 

 Cu 0.00 0.20            النحاس

 Cd 0.02 0.01           الكادميوم

 Zn 1.73 2.00               الزنك

 Ni 7.05 0.20              النيكل

 Pb 2.63 5.00            الرصاص

 Fe 0.00 5.00              الحديد

 Mn 0.00 0.20            المنجنيز

 B 0.51 3.00             البورون

 Cr 0.07 0.10الكروم              

 3115اؼبصدر: السعيدي وأخرون ، 
 خواص التربة : 

% .  وتظهـر  20793يـة سـلتية ، ذات سـعة حقليـة تبُت من خالل نتـائج التحليـل اؼبيكـانيكي للًتبـة اؼبزروعـة أن الًتبـة كانـت رمل
( اػبصائص الفيزيوكيميائية للًتبة اؼبزروعة قبل وبعد عمليـة الـري دبيـاه الصـرف الصـحي ، حيـث 3النتائج اؼبوضحة يف اعبدول رقم )

%( 11نــد )ع 1729يالحــظ البفــاض يف قــيم االس اؽبيــدروجيٍت بعــد الــري ومــع صبيــع اؼبعــامالت حيــث تراوحــت ىــذه القــيم بــُت 
%( يف الًتبــة 011عنــد ) 1719%( و31عنــد) .173%( يف الــًتب اؼبزروعــة بنبــات اغبلبــة ، وبــُت 1.،  31عنــد ) 1790و

 0713و  1705بُت  تاؼبزروعة ب الثوم . كذلك اغبال بالنسبة لقيم االيصالية الكهربائية واليت ألبفضت بعد عملية حيث تراوح
mS/cm  0712و 1705 % وبـُت1.،  011عند اؼبعامالت mS/cm  للـًتب اؼبزروعـة بنبـات 11،  31عنـد اؼبعـامالت %

%( 1.ملجم/لـــًت ) 1770%( و011ملجم/لــًت ) 1772اغبلبــة والثــوم وعلــى التـــوايل . أمــا اؼبــواد الذائبــة الكليـــة فًتاوحــت بــُت 
بالنسبة للًتب اؼبزروعة بالثوم %( 11ملجم/لًت ) 1777%( و31ملجم/لًت ) 1772بالنسبة للًتب اؼبزروعة بنبات اغبلبة ، وبُت 

% للًتبــة  .027،  0977. كمــا ارتفــع تركيــز اؼبــادة العضــوية بعــد ريهــا دبيــاه الصــرف الصــحي حيــث وصــل أعلــى ارتفــاع ؽبــا إىل 
،  011% للًتبـــة اؼبزروعـــة ب الثـــوم عنـــد اؼبعـــاملتُت  0775،  .337% ، و1.،  011اؼبزروعـــة بنبـــات اغبلبـــة عنـــد اؼبعـــاملتُت 

لبفاض الكربـون العضـوي يف الًتبـة ا% . ولوحظ 03779التوايل مقارنة بنسبة اؼبادة العضوية للًتبة قبل عملية الري  % وعلى1.
%( وبُت 011) 1701%( و 31) 1709النسب ما بُت  تاؼبزروعة بنبات اغبلبة عنو يف الًتبة اؼبزروعة بنبات الثوم حيث تراوح

%( . أمـا 1711زروعـة بنبـات اغبلبـة والثـوم وبالًتتيـب مقارنـة بالشـاىد )%( لكل من الًتب اؼب011) 0723%( و31) 1790
بالنسبة للخصائص الكيميائية اؼبدروسة فأظهرت النتائج ارتفاع تركيز عنصر البوتاسيوم بعد عملية الري ومع صبيع اؼبعامالت ، ومع 

ملجم/لًت( . كذلك  2729رنة بًتكيزه يف عينات الشاىد )الًتب اؼبزروعة بنبات الثوم أعلى منو مع الًتب اؼبزروعة بنبات اغبلبة مقا
ىـو اغبــال مــع تركيـز الصــوديوم الــذي زاد يف االرتفــاع مـع صبيــع اؼبعــامالت اؼبسـتخدمة مــن ميــاه الصــرف الصـحي اؼبعاعبــة مــع الــًتب 

م الــذي وصــل أعلــى % صــرف صــحي أكثــر مــن الــًتب اؼبزروعــة بنبــات الثــو 1.،  11اؼبزروعــة بنبــات اغبلبــة وخاصــة عنــد اؼبعاملــة 
  % صرف صحي .11تركيز لو يف اؼبعاملة 

أمـا بالنســبة لعنصــر الكالســيوم فأعطـت صبيــع الًتاكيــز اؼبســتخدمة مـن ميــاه الصــرف الصــحي اؼبعاعبـة ارتفــاع لعنصــر الكالســيوم بعــد 
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كيـز عنصـر اؼباغنسـيوم عنـد الًتكيـز عملية الزراعة ، ولكنهـا أعلـى يف الـًتب اؼبزروعـة بنبـات الثـوم منـو بنبـات اغبلبـة . كـذلك ارتفـع تر 
% أعلـى تركيـز لـو مقارنـة بًتكيـز 11% صرف صحي معاعبة عند زراعة نبات اغبلبة ، بينما مع نبات الثوم فأعطى الًتكيز  011

صـرف عينات الشاىد )قبل الـري( . فيمـا بينـت النتـائج عـدم احتـواء الًتبـة علـى الكربونـات ولكـن بعـد عمليـة الزراعـة والـري دبيـاه ال
ملجم/لًت صرف صحي  11ملجم/لًت ) 17139اغبلبة ودبعدل  تالصحي اؼبعاعبة ارتفاع معدل الكربونات يف الًتب اؼبزروعة بنبا

% صــرف صــحي معاعبــة( ، أمــا مــع الــًتب اؼبزروعــة بنبــات الثــوم ارتفــع معــدل الكربونــات عنــد  31ملجم/لــًت ) 1715معاعبـة( ، 
ـــًت ، واؼبعاملـــ 17107% صـــرف صـــحي معاعبـــة(  31اؼبعاملـــة )  17123% صـــرف صـــحي معاعبـــة( وبًتكيـــز  011) ةملجم/ل

 1.ملجم/لًت وارتفـع ىـذا الًتكيـز عنـد اؼبعاملـة  17139ملجم/لًت . وتواجدت البيكربونات يف الًتبة الشاىد )قبل الري( ودبعدل 
، بينمــا يف الــًتب اؼبزروعــة بنبــات ملجــرام/لًت( يف الــًتب اؼبزروعــة بنبــات اغبلبــة  17195% ) 011( ، ًتملجــرام/ل %17123 )

ملجـرام/لًت( مقارنـة بالشـاىد .   17199% ) 1.ملجرام/لًت( ،   17199% ) 11الثوم ارتفع تركيز البيكربونات عند اؼبعاملة 
اىد كـــذلك بينـــت النتـــائج إن تركيـــز الكربيتـــات زاد يف الـــًتب اؼبزروعـــة واؼبرويـــة دبيـــاه الصـــرف الصـــحي اؼبعاعبـــة مقارنـــة بـــالًتب الشـــ

ملجــرام/لًت(. النتــائج كــذلك أوضــحت ارتفــاع عنصــر الكلورايــد يف الــًتب اؼبزروعــة بنبــات اغبلبــة ومــع صبيــع اؼبعــامالت   17107)
 11% ماء صرف صحي معاعبة وعلى التوايل ، أمـا يف الـًتب اؼبزروعـة بنبـات الثـوم فأعطـت اؼبعاملـة  31،  11،  1.،  011

ب الشاىد % وبالًتتيب مقارنة بًتكيزه يف عينة الًت  31،  011،  1.الري تلتها اؼبعامالت % أعلى تركيز للكلورايد بعد عملية 
( ، حيث 3110( تركيز العناصر الثقيلة يف الًتبة بناًء على دراسة قام هبا الدرمون )4يبُت اعبدول رقم )ملجرام/لًت(. و   17137)

ـــقورنــت الًتبــة قبــل وبعــد الزراعــة يف بعــض العناصــر الــيت ًب ح  FAOســاهبا والــيت مل تتجــاوز اغبــدود اؼبســموح هبــا مــن قبــل منظمــة الــ
 للًتب اؼبروية دبياه الصرف الصحي .

 
 : )%( حسب معدالت الخلط المروية ةللترب  وكيميائيةالفيزي (: الخصائص3جدول رقم )

 الثوم الحلبة  الشاىد الوحدة المتغيرات
25 50 75 100 25 50 75 100 

 20793 ةالسعة الحقلي
pH - 6.62 1790 1729 1790 1727 173. 1720 1729 1719 

EC mS/cm 0705 1700 0711 0713 1705 1705 0712 0710 0713 
TDS mg/l 702703 1779 1779 1770 1772 1772 1777 1779 1771 
OM 

% 
03779 379 179 027. 0977 .711 0970 0775 337. 

OC 1711 1709 1721 1751 1701 1790 1750 1705 0723 
Na 

mg/l 

09735 3571. 377.5 31711 11711 30793 2.711 32730 00779 
K 2799 170. 1713 170. 0711 9795 7701 9795 27.0 

Ca 17711 .3 307 311 915 391 991 391 351 

Mg 95711 0073 0073 39 95 077 07723 077 39 
CO3 1711 17115 0.024 0.00 0.00 0.016 0.00 0.00 0.032 

HCO3 17139 0.02 0.016 0.032 0.048 0.024 0.044 0.044 0.008 
SO4 17107 03751 03751 03751 03751 03751 03751 03751 03751 
Cl 17137 17509 17009 170.9 127.19 17.19 37.19 07909 17029 
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 (mg/l) للترب المدروسة كيز العناصر الثقيلةا (: تر 4جدول رقم )

 الحدود المسموح بها بعد الزراعة قبل الزراعة عناصرال
FAO 1992 

 Cu 372. 07.1 7-51            النحاس

 Cd 1772 1735 1717-070          الكادميوم

 Zn 5722 7717 0.-031              الزنك

 Ni 30790 097.1 9-11             النيكل

 Pb - - 01-59          الرصاص

  - - Fe             الحديد

 Mn - - 51-0211          المنجنيز

  - - B            البورون

 Cr - - 077 – 3070الكروم             

 (3110اؼبصدر : )الدرمون ، 
 

 :استجابة النباتات المدروسة للري بمياه الصرف الصحي المعالجة 
طول الساق لنبات اغبلبة والثوم خالل مرحلـة األنبـات ، حيـث نالحـظ مبـو ( 5تبُت النتائج الواردة يف اعبدول رقم ) طول الساق:

(، يليـو 3سـم 0792% ) 011الساق بزيادة فًتة الري دبياه الصرف الصحي . أعلى ارتفاع لساق نبـات اغبلبـة كـان عنـد اؼبعاملـة 
 170سـاق يف عينـة الشـاىد )وعلـى التـوايل مقارنـة بطـول ال 3سم 0702،  079،  079% وبطول  11،  1.،  31اؼبعامالت 

% ، يليها اؼبعامالت  011( عند اؼبعاملة 3سم 0731( . أما يف نبات الثوم فوصل متوسط طول الساق كأعلى مبو لو إىل )3سم
وعلـى التـوايل مقارنـة بنمـو السـاق لـنفس النبـات يف عينـة  3سـم 1790،  1711،  1715% ودبتوسطات مبو  1.،  11،  31

 ( ، وىذا دليل واضح على أنبية اؼبغذيات اؼبتواجدة يف مياه الصرف الصحي اؼبعاعبة . 3سم 1732الشاىد ودبعدل )
كما تظهر النتائج الواردة يف نفس اعبدول عدد األوراق لنبات اغبلبة والثـوم خـالل مرحلـة األنبـات ، حيـث نالحـظ   عدد األوراق:

دبعدالت ـبتلفة من ميـاه الصـرف الصـحي اؼبعاعبـة ، وكانـت تـأثَت  وجود اختالف يف عدد ومساحة األوراق للنباتُت قبل وبعد ريها
الري واضح على أوراق نبات اغبلبة مقارنة  بنبات الثوم من خالل وجود أعلـى عـدد لـألوراق وأكـرب مسـاحة لـألوراق لنبـات اغبلبـة 

%  011أوراق( تليها اؼبعامالت  2.5% أعلى عدد من األوراق لنبات اغبلبة ودبعدل ) 1.مقارنة بنبات الثوم . وأعطى الًتكيز 
%)ورقتُت( لكل منهما مقارنة بعدد األوراق يف معاملة الشاىد )ورقتُت( . فيما كان أعلى عـدد لـألوراق  11،  31أوراق( ،  2)

% ودبعـدل )ورقتـُت( لكـل منهـا  1.،  11،  31أوراق( تليها اؼبعامالت  2%صرف صحي معاعبة دبعدل ) 011عند اؼبعاملة 
 ة بعدد األوراق يف عينة الشاىد )ورقة واحدة( .مقارن

% ميـاه صـرف 011،  1.تبُت النتائج أيضاً زيادة يف مسـاحة األوراق وخاصـة عنـد نفـس الًتكيـزين السـابقُت ) مساحة األوراق:
هـــا ( تلي3ســـم 2731% ودبعـــدل ) 1.صـــحي( وعلـــى التـــوايل ،    حيـــث كانـــت أكـــرب مســـاحة ألوراق نبـــات اغبلبـــة عنـــد اؼبعاملـــة 
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( مقارنــــة دبســــاحة الورقــــة يف الشــــاىد 3ســــم 3701% ) 31( ، 3ســــم 3721% ) 11( ، 3ســــم 3711% ) 011اؼبعــــامالت 
% ، يليهـا اؼبعـامالت 011( عنـد اؼبعاملـة 3سـم 375( . فيما كانت مساحة الورقـة يف نبـات الثـوم )3سم 0731ولنفس النبات )

 وبالًتتيب . (3سم 0793% ) 11( ، 3سم 0751% ) 1.( ، 3سم %379 ) 31
 

 ، عدد ومساحة األوراق في نبات الحلبة والثوم  طول الساق( يبين : 5جدول رقم )
 

 الثوم الحلبة المجموع الخضري
1 31 11 .1 011 1 31 11 .1 011 

 طول الساق )سم(

 1755 1721 1751 17.1 0.1 175 172 170 071 173 األسبوع األول

 072 1795 1797 1777 0.2 071 079 170 071 170 األسبوع الثاين

 072 173 172 179 0.3 1.9 075 .07 077 170 األسبوع الثالث

 1.5 0.6 0.4 0.5 0.3 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 األسبوع الرابع

 0731 1790 1711 1715 1732 0792 079 0702 079 170 المتوسط

 عدد األوراق
 2 3 3 3 0 2 9 3 3 3 األسبوع الثاين

 2 3 3 3 0 2 2 3 3 3 الرابعاألسبوع 

 2 3 3 3 1 2 271 3 3 3 المتوسط

 (3مساحة األوراق )سم
 371 173 170 371 0.2 373 270 070 370 071 األسبوع الثاين
 270 271 37.1 375 0.3 370 279 375 373 071 األسبوع الرابع

 375 0751 0793 379 0.25 3711 2731 3721 3701 0731 المتوسط 

 
وجو عـام يبكـن القـول أنـو يبكـن إعـادة اسـتخدام ميـاه الصـرف الصـحي اؼبعاعبـة يف اؼبزروعـات بشـكل عـام وذلـك ؼبـا تضـيفو ىـذه وب

،  0055اؼبيــاه مــن عناصــر وقــيم غذائيــة للًتبــة ومنهــا للنباتــات اؼبرويــة هبــا ، وىــذا يتوافــق مــع العديــد مــن الدراســات مــنهم )عــواد، 
 دبيـاه ريهـا ( الـيت أشـارت إىل إن مـاء الصـرف اؼبعـاجل يرفـع مـن إنتـاج احملاصـيل عنـد3115، السـعيدي وأخـرون،  3117بـدور، 

اؼبعاعبة مقارنة بريها دبياه الري العادية. كما أشاروا إىل أن الري دبياه الصرف الصحي اؼبعاعبة يرفع من نسـبة اؼبـادة  الصحي الصرف
ًتبة الفيزيائية ، حيث تعترب سببا يف رببب الًتبة وتكوين البناء الثابت . العضوية يف الًتبة واليت تعمل بدورىا على ربسُت خواص ال

وبالتايل ردبا ستزيد ىذه اػبواص من ارتفاع السعة التبادلية ؼبثل ىذه الًتبة النسجة اػبشنة ، خاصة وأن ىذه الًتبة صنفت على أهنا 
علـى أن ارتفـاع قيمـة السـعة التبادليـة بعـد الـري   (Mengeal, 1986)% . وىـذا مـا أكـده  9ترب رملية خشنة ذات نسبة طُت 

يعترب مؤشر جيد فيما ىبص تغذية النبات. كذلك لوحظ من خالل النتائج اؼبتحصل عليها أن تأثَت مياه الصرف على مبو اجملمـوع 
اً علـى مبـو نبـات اغبلبـة منـو اػبضري اهبابيا مع نبات اغبلبـة والثـوم وتزايـد مـع الزيـادة يف تركيـز ميـاه الصـرف اؼبعاعبـة ، وأكثـر وضـوح

 على مبو نبات الثوم .
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 : المراجـع
 اػبرطوم  –(: "إعادة استخدام مياه الصرف الصحي يف زراعة احملاصيل " . أكاديبية السودان للعلوم 3117بدور، اؽبام منَت )

العربية الزراعة واؼبياه باؼبناطق اعبافة يف الوطن العريب ( :  استعمال مياه اؼبعاعبة وـبلفاهتا الصلبة يف الزراعة 0003اعبيالين ، عبد اعبواد )
29:02 – 1.  . 

(: امتصاص اؼبعادن الثقيلة بواسطة اػبضروات وؿباصيل النجيلة اؼبروية دبياه اجملاري اؼبعاعبة وذبمع 0001اعبيالين عبد اعبواد وخليفة ميلود )
 . 20 – .3البيئة . سبها . يناير ىذه العناصر يف الًتبة ورقة مقدمة للمؤسبر األول لعلوم 

. رسالة ماجستَت مقدمة وإمكانية االستفادة منها يف مدينة مرزق"مياه الصرف الصحي  تقييم(: 3110) عبدالسالم أبوبكر،  الدرمون
 لقسم علوم البيئة . كلية العلوم اؽبندسية والتقنية . جامعة سبها . ليبيا .

 الصرف الصحي وتشغيل احملطات . دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع . القاىرة . مصر . ( : معاعبة مياه3117السروى ، أضبد )
(: إعادة استخدام مياه الصرف الصحي يف األغراض 3115السعيدي، ؿبمد على ، عائشة رمضان ؿبمد ، عبد السالم ؿبمد اؼبتناين )

   3115/ 00/ 21طرابلس  –ؼبعاعبة الصناعية. ورشة العمل الوطنية حول استعماالت مياه الصرف الصحي ا
 (: الواحة األخَتة "مواجهة ندرة اؼبياه" ، ليبيا للنشر والتوزيع واإلعالن.0009العامري، ابوبكر )

الًتب السائدة يف اؼبناطق اعبافة  (: أثر استخدام مياه الصرف الصحي اؼبعاعبة واغبمأة على بعض3113العمروين ، خالد ؿبمد موسى )
 . ليبيا . عمر اؼبختار. جامعة  اؼبوارد الطبيعية وعلوم البيئةفة . رسالة ماجستَت مقدمة لقسم علوم البيئة . كلية والشبو اعبا

  ( : أنبية استعمال اؼبياه اؼبعاعبة يف الزراعة وتأثَتاهتا البيئية..311اؼبركز العريب لدراسات اؼبناطق اعبافة واألراضي القاحلة "أكساد" )
 اؼبصدر (: " دراسة استخدام مياه الصرف الصحي يف اإلنتاج الزراعي يف الدول العربية".3111ة للتنمية الزراعية اػبرطوم )اؼبنظمة العربي

 (: األظبدة وخصوبة الًتبة . وزارة التعليم العايل والبحث العلمي . جامعة اؼبوصل . العراق . .005النعيمي ، سعد اهلل قبم )

(: تأثَت الري دبخلفات الصرف الصحي السائلة على بعض خصائص األرض الكيميائية 3119اىيم )خواجة ، نادر ضبدي ؿبمد إبر 
واغبيوية ومبو بعض احملاصيل اؼبنزرعة . رسالة مقدمة الستفاء درجة اؼباجستَت يف العلوم الزراعية )علوم األراضي واؼبياه(: جامعة 

 اإلسكندرية . مصر .
( :االستفادة من مياه الصرف الصحي يف زراعة األشجار اغبراجية واػبشبية . اؼبركز العريب .000)شليب ، ؿبمد نبيل ،غزال عبد اهلل 

 ..000لدراسات اؼبناطق اعبافة واألراضي القاحلة .ؾبلة الزراعة واؼبياه باؼبناطق اعبافة يف الوطن العريب ، العدد السابع عشر 
زبفيف آثاره وإدارة اؼبياه من اجل تعزيز األمن الغذائي يف مشال أفريقيا، األمم (: أفضل اؼبمارسات ؼبنع اعبفاف و 3110) صديق ، اضبد

اؼبتحدة ، اللجنة االقتصادية ، اؼبركز اإلمبائي دون اإلقليمي لشمال أفريقيا ، االجتماع السادس عشر للجنة اػبرباء اغبكومية 
  3110آذار مارس  07 -02الدولية ، طنجة ، اؼبغرب ، 

 (: " استخدام مياه الصرف الصحي" قسم وقاية النبات يف كلية الزراعة جامعة اؼبلك سعود .0057اج ،)عز الدين الفر 

 ( التسميد وخصوبة الًتبة ، وزارة التعليم العايل و البحث العلمي ، جامعة بغداد..005عواد ، كاظم مشحوت )
(: الكود اؼبصري الستخدام مياه الصرف اؼبعاعبة يف ؾبال 3111مرانية )وزارة اإلسكان واؼبرافق واجملتمعات الع -مركز حبوث اإلسكان والبناء

 الزراعة .
 (: استخدام مياه الصرف الصحي يف الري "ملتقى العلماء واألطباء واؼبهندسُت العرب .3103منظمة اجملتمع العلمي العريب )
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Abstract 

       In this present study Benghazi Lake or 23
rd

  of July Lake is considered as the major 

environmental and ecological problematic as results of several contaminations. A Success 

isolated of Rhodotorula strain from Benghazi Lake by three tested media of solid and broth, it 

cultivated for 2-4 weeks. The results are shown that it has highly degradable of crude oil and 

their derivatives reached about of 70-80 % during 1-2 weeks, while it has degraded to 

exhausted fuel oil of 95% for 7-10 days. The observations of two media 1, and 2 had visibility 

differences, whereas  the examination by light Microscope were closed similarity, due to the 

structure of slimy capsulated; it may be enhanced to the production of biosurfactant. A 

solubility test is confirmed that the ball shaped formation of medium 2 has structured of 

viscosity and biogases.  So this study has shown that a novel strain of Rhodotorula sp is 

promising to use in the bioremediation for the degradation of petroleum, their derivatives and 

exhausted fuel oil.  

 

Keywords: Exopolysaccharide (EPS), Crude Oil, Exhaust Oil, Potato Dextrose Agar (PDA). 

 

1 Introduction 

                                                                                                    
        Benghazi Lake or 23

rd
 July Lake is considered as a nice viewing to the tourist in the 

second largest city of Libya. Nowadays this lake is one of the major environmental and 

ecological problematic as results of several contamination sources such as  industrial wastes, 

chemical wastes, hospitals wastes, plastics wastes, as well as petroleum or their derivatives  

has released  amount of drain of pollutions to waters  [http ://www. lenntech. com/ abstracts / 

2265 / pollution – of – water – resources – from – industrial – effluents - a-case –study – 

Benghazi - Libya]. Indeed the most important influential problem that rises from these 

pollutants was contaminant by sewage sludge comes from different sites of origin 

[http://www.aljazeera.net/news/pages/ca27c7d7-bbf8-460e-bfbe-4b747bb4e919].      

      Therefore this lake is became as a harmfully causative agent have too many ecosystem 

and environmental problems somewhat effect to humans, animals, plants or other natural 

components of ecosystem (Elhassadi, 2008).  Unfortunately the dangers pollutants to the 

people in such as that a releasing of worst odors, its similar to smell of spoiled eggs that 

indicated releasing to the poison gas of hydrogen disulfide.  So almost those people have 

dominant accommodation on street Jamal Abd El- Nasser or around this area in Juliana region 

mailto:*thoriyaalsharif@gmail.com
http://www.aljazeera.net/news/pages/ca27c7d7-bbf8-460e-bfbe-4b747bb4e919
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extension of Benghazi Lake their health will be exposed in high risk by these pollutant 

circumstances (Abdulsamad and Elbabour , 2013). Although in recent years the process of 

bioremediation have applied by microorganisms to remove pollutants hence it depends on 

their growth rates, resist or adapt to the most environmental, biological, chemicals or 

physicals variables that those have exposed. Most researchers have looked for the best famous 

species general known such as bacteria, fungi or yeast (Minegishi et al., 2006). It could be 

grown at high growth rate and adapted to any unusual conditions, such as high temperatures, 

toxic chemical compounds e.g., petroleum, or its derivatives (de Cássia et al., 2007). So many 

of the previous studies confirmed that there are different types of bacteria for example : 

Pseudomonas sp, Rhodococcus sp, Mycobacterium sp, Xanthomonas sp, and Alcaligenes sp 

(Abari et al , 2012). 

       Foght et al., in 1989  have been reported on the utilization of crude oil by pure bacterial 

strains of Acinetobacter calcoaceticus RAG-1 and Pseudomonas sp. HL7b. Such yeasts 

strains of Candida sp, and Rhodotorula sp also have possesse the ability of biodegradations to 

the hydrocarbons e.g. petroleum and their derivatives due to the pathway of enzymatic 

feedback (Das and Chandran, 2011).   In addition to Shailubhai et al. in 1985 have reported 

the degradation of oil sludge by pure strains of Rhodotorula rubra and Pseudomonas 

aeruginosa. Recent studied were reported by Haggag, and Bempelou in 2013 indicated that 

the a strain of Rhodotorula glutinis have ability to break down pesticides, and it used to as a 

biological control in the environment, and also has been a high production capacity for 

effective compounds as antibacterial agent  and  antifungal agent. Then the aim in this 

purpose study is searched for the solutions that help Libyan government to reducible levels of 

pollutions for Benghazi Lake by isolated some highly biodegradable organism for petroleum 

compounds, or their derivatives, and exhausted fuel oil.                 
  

2   Material & Methods   

      

2.1 Samples Collection and Isolation 
        Samples are collected from different locations of Benghazi Lake, as shown in Figure (1); 

such as places of the flow sewage that opens into the Lake, areas within the Port take around 

of place at anchor of ships and samples collected from the center of the lake as well.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure (1) described the location of 23
rd

 July Lake in Benghazi City 
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2.2  Cultivated on Tested Agar Media  

             
      Before starting the laboratory work should be removed of large impurities parts by 

filtrations. The filtration of collected samples are cultured directly by sterile loop on three 

tested agar media, and then incubated on room temperature for 1-2 weeks. These media 

composition are as follows:  

Medium (1): This consists of 1 liter of double ionized distilled water and added these 

components of Mg SO4. H2O,  1 g/L ; CaCl2.5H2O, 0.02  g/L ; KH2PO4, 1 g/L ; Na NO3,  1 

g/L; and 1.5%, of agar  and the final  addition is  crude oil (1%) or its derivatives.     

Medium (2): It consists of agar (1.5%), double ionized of distilled water 1 liter and final 

addition is crude oil (1%) or its derivatives. 

Medium (3): It consists of agar (1.5 %), double ionized of distilled water 1 liter and final 

addition is exhausted fuel oil (1%).  

2.3  Study of  Rhodotorula sp Growth Rate and Biodegradation for Crud oil  

 

      The same media compositions are used as in the previous without added the agar (1.5%).  

Sterilization the broth media by autoclave, the concentration inoculums of 10
6 

- 10 
8
 (culture 

aged of 24 - 48 hours) were prepared and added the amount of 10 ml⁄100 ml for each of three 

broth media. After inoculated it, put three tested media broth in shaker of 150 - 200 rpm at 

room temperature for 1- 4 weeks. To be measured of all readings for the optical density by 

using Spectrophotometer (wavelength of 600 nm). Any  microscopically observations should 

be recorded by using a camera.   

                                                                                                                                                                 

2.4  Microscopically Examination                                                                                      
            

      Microscopically examination using by Light Microscope and direct slide preparation are 

recognized the morphology of cells, colonies, colony color, buds and vegetative cells. It also 

should be used the camera for each Microscopically examination to observe the crude oil 

degradation steps during 24hours for the three tested media of batch culture.   

                                                                           

2.5  Chemical Tests  
                                                                                                        

2.5.1  Assimilation Sugar Test:  By using broth basic media consists of reagent red with adding 

different types of 2% sugars such as sucrose, lactose, and glucose (Cheesbrough, 1984).  

2.5.2   Urease test:   By using procedures in Cheesbrough (1984) . 

2.5.3  Potato Dextrose Agar Cultured: it should be grown the colonies on PDA medium and 

studied the morphological characterization such as   colony shape, color, size, and so on. 

 

 

2.6  Solubility Test    
    This test is applied on ball shape that formed during cultivation batch for medium (2). By 
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putting three balls on a clean slide and added drops of water, and crude oil, in respectively 

those are compared with a ball as a control (without any adding). Leave for more than half an 

hour to see the observations that it will be happened.          

 

3  Results  

  

3.1   Isolated of Rhodotorula strain on Three Tested Media   
     A successes isolated of Rhodotorula strain have ability to growth significantly on  three 

tested media of solid or broth during 24-72 h. The colonies characterized were circle, orange 

bright color, with a smooth surface and wavy at the end of edge. On aerobically condition, 

this strain could be assimilated of glucose and non assimilation either for lactose or sucrose, 

beside that it could be breakdown of a urea by an enzyme of Urease (Tien et al, 2008, and 

Mokhtari et al, 2011). Microscopically examination of the cell shape was observed ovoid 

multinucleated vegetative cells connected by bud or more, as shown in Figure 2 (a-d). The 

yeast cell surrounded by a slimy capsulated may have been component of Exopolysaccharide 

( figure 2-d).  

 

                                               
a                                                           b                                                       c                                                 d  

 

Figure (2):  it`s showed that  a ;  Rhodotorula sp urease test positive.   b; Rhodotorula  sp. grown on agar medium 

(1) during 24-48h.  c; Rhodotorula sp. grown on 48h on PDA, d;  Rhodotorula sp. capsulated cell by light 

microscope . 

 

3.2  Growth  Rate and Biodegradation to petroleum and exhausted oil                 
                The optical density and degradation of petroleum compounds and exhausted oil 

measurements showed that the lag phase of the culture in both media 1and 2 were very 

slow slope at  120 hrs of the culture age , as in figure (3). The exponential phase for both 

tested media (1and 2) extended to about 15 days; in this phase it already degraded the 

amount of crude oil compounds. The degradation rate was about 70-85%.of final batch 

culture aged which is in stationary phase, as in figure (4). Whereas, a lag phases in a 

medium 3 was a fastest slope from 48-72 hrs of the batch culture age.  An exponential 

phase was become about 7days, while the stationary phase entered after 10 days. The 

Rhodotorula have to be the highes t degradable rate of exhausted oil, it reaching more than 

95% through in 10 days. 
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                                Figure (4): it showed the final cultivation of Crude oil degradation for 1&2 media.   

 

 

3.3   Microscopically Examination of Crude oil on Tested media 

  

       The most important observations that appeared in a medium (1) were aggregates to air 

bubbles that those most likely to foam or soap bubbles which have floating and arrangements  on 

the surface of glass edge, as shown in Figure (5). The medium texture was a viscosity, this 

viscosity increases with the time period and cultivation.  Otherwise a huge different observations 

of a medium (2) that it seemed to be aggregate of many ball shaped, with brownish color floating 

on the surface and it has a viscosity texture of a medium.  it also has a viscosity inside the ball 

contents. These ball will be exposure by similar happened to the soap bubbles during put the 

cover slide due to the gases content, as shown in Figure 6 (a and b).  
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Figure (5): a-c; in medium (1) heavy aggregations of air bubbles with produced dark brown viscously 

substances c; camera zoom in high power 10X times microscopically observations of a medium (1): d-g; 

Rhodotorula sp. grown after 24h, Capsulated formation and starting to degrade the crude oil. 

 

a 

c 
f g 

b e 

g 

a d 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure ( 6) : a; the observation s of ball-shaped in medium(2).  b; transferred the ball shaped on clean slide 

for microscopically examination c; Solubility test:       Control;      added crude oil;    added water  

 

 

a b 

 

c 

 

 

a 
b 

c 

 
 

 

      Actually the direct Microscopically examination of both media (1), and (2) have showed the 

same observations of degradation processes of crude oil which it was starting during 

Rhodotorula strain was grown and multiplication exactly within 24-48 hours. Furthermore the 

main important role playing of  these degradation processes were capsulated that can be 

produced in heavy amounts of slime materials it will be given a viscosity of the medium. 

     The observations of exhausted oil in a medium 3 were completely different, Rhodotorula 

strain could be multiplication and grown rapidly in this component, with formed creamy color, 

and more turbidity of the medium, the dissolving of exhausted oil amount compound 

approximately completely, it also that confirmed with a microscopically observations, as in 

figure(7).  
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Figure(7): a-d; the degradation of Exhausted Fuel oil started after 48 h by Rhodotorula sp ;  in ―d‖ it  

a g 

a b c d 

e f g 

h g f e 

 
 

3.5  Results of Solubility Test  
      The results of solubility were emphasized that there is no any dissolving to the products 

when put the drop of crude oil but it have disappeared the air bubbles formation  after 30 minutes 

leave as shown in figures 6(c) and 8(A); this formation stile remained until more than 5 days. 

Whereas the microscopically observations of solubility test by adding water are going to more 

dissolving to the viscosity components than other tested with crude oil figure( 8:A and B). 
                                          A                                                                       B                                  

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 
 

     

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure (8): Microscopically observations of ball shaped forming in a  me dium 2, A; solubility 

test by crude oil dissolved to the gases and slime stile formation; B, direct test  to a  ball 

shaped formation in a medium 2 compared with‖ A‖, air bubbles and slime component with 

dark brown  substances.                                                                                     
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4   Discussion     

 
      The main important results in this present study particularly in this Lake have highly 

pollutant by microbial contamination. In fact this pollution  indicated to flow of highly 

accumulative quantity of swage wastes through in Benghazi Lake so that it would be caused 

of dangerous epidemic infections to human(Elhassadi, 2008). It can also  be caused harmful 

affected on animals, plants and their environmental components. Therefore, this present study 

give attention to Benghazi people especially who have doing activity in this lake ; for 

example they like to hunting or swimming should be  prohibited and  avoid it due to recorded 

high risk in polluted water (Abdulsamad and Elbabour,  2013) . 

        In addition to this work  have interesting obtained of high rate of crude oil degradation 

by Rhodotorula isolated strain, according  to results of both media (1 and 2), and it has got 

also very high rate degradable to exhausted oil in medium (3). This was nearly similar to the 

findings of many investigators concerning of R. aurantiaca grown with Candida that have 

highly degradation rate of petroleum and derivatives may reached to 93%, (de Cássia et al., 

2007). Rizzo in 2008 also obtained the higher biodegradation levels by Rhodotorula glutinis 

and Nocardia nova reached of 98.8% with bioaugmentation in liquid medium. Although it did 

not has any reports in previous study that showed the ability of Rhodotorula species to 

degradable of  exhausted oil or any other vehicles fuel, but some species in this  genus such as  

Rh. glutinis and Rh. rubra could stile possibly be used for the removal or detoxification of 

diazinon  residues on tomatoes (Bempelou,  2013).    

      Actually the growth curve of Rhodotorula sp indicated that have very slow slope of log 

phase in both media ( 1 and 2), this may be due to enzymes responsibility when initial 

degradable attack (Cappello et al, 2010). So, the Light microscopically observations showed 

that during cell growth of exponential phase the slime substances were produced increasing 

amount continue parallel to the timing of batch culture, this is agreed with Ibrahim et al in 

2012 when emphasizes that the exopolysaccharide concentration paralleled the cell growth of 

Rhodotorula glutinis can be continued to increase after the onset of the stationary phase. So 

an increase in the viscosity of culture medium due to the increases accumulated in 

exopolysaccharide production(Abari et al, 2011). This is agreed with Goutx et al , in 1987 that 

indicated to some microorganisms cannot produce biosurfactant but is still able to degrade oil 

substrates effectively via formation of extracellular or cell membrane-bound bioemulsifiers 

e.g. exopolysaccharides in some bacterial strains also have ability to tolerate and degrade 

aromatic hydrocarbons because it has exopolysaccharides (EPS), biosurfactant and 

peroxidase(Abari et al, 2012). 

 

         This result also  agreed with the previous study by Shailubhali  et al., (1985 ) that 

established the bacteria Ps. Aeruginosa could be  cultivated with R. rubra  and it have 

production of biosurfactant due to the capsulated component of Exopolysaccharide and their 

ability to produce enzymes., because of the nature chemical component of the yeast cell wall, 

which is composed of 30-60 % sugars, 20 % of fat, and 30% of protein. And the components of 

these sugars are from Glucans and manans have ability to dissolve in water (Huang, 2008). 

Then the reason of ball shaped solubility in water due to the homogenous composition of many 

polysaccharides that mixture with other compounds. This is also evidence to the disappearance 

of some viscosity composition through three days leave.  

      Furthermore the bioremediation of microorganisms to degrade of petroleum in the nature so 
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far have variability applications inside the laboratory, because of there are homogenous 

adaptations between the environmental components with microorganisms. So there are too 

many complexity variable factors in somewhat mechanical, physical, chemical, and others have 

exposed influentially continuous on microorganisms those might be affected during 

degradations happened.  

     The experiment processes that have used in the laboratory, it’s difficult to apply by exactly 

control conditions because of the ecological circumstances. Perhaps this strain has highly 

efficiency of degradation rate to petroleum and their derivative inside the laboratory that does 

not necessary meaning it will be occurred in the same percentage in the environment. Therefore 

as concluded the results there are many factors could be affected in ability of this degradation 

such as temperature, media composition, dissolving oxygen, rotation of shaker, as well as the 

microbial ability of enzymes that make degradation and its adaptation to their environmental 

changeable this is agreed with [Aber et al, 2012]. 

  

  

 6  CONCLUSION  

      

     Consequentially one solution that we propose on the state of the attention and care of it is 

problem of pollutants to help our government in which to treated this Lake as soon as possible 

with backfilling the lake completely to avoid this problem and embankment the sewage sludge 

and emendation the recycle of swage. So  Rhodotorula strain is promised as a highly 

biodegradable organism to use in further study of the bioremediation and biosurfactant 

production.   
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Abstract 
        In this study, crude methanolic extracts of six algal species, two chlorophyta 

Enteromorpha linza and Codium tomentosum , three  phaeophyta Padina 

pavonica ,Sargassum vulgare and Cytociera sp. and one rhodophyta Gelidium sesquipedale, 

collected from the east coast of Tripoli, were evaluated for antimicrobial activity against four 

species of bacteria, two gram positive Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis and two 

gram negative Escherichia coli and Salmonella typhi , and two fungal species Aspergillus sp. 

and Penicillum sp.. Most of the extracts showed a significant antimicrobial against all four 

bacteria species. Among tested algae, green algae namely Enteromorpha linza exhibited the 

highest antibacterial activity, meanwhile the most effective algal extract against the two 

fungal species was the red algae Gelidium sesquipedale. 

The study showed that the residual content of the dry matter of these algal samples were 

varied andthe highest was obtained from the brown algae  S. vulgare . 

key words :Algal Phytochemicals extracts, antibacterial, antifungal 

 

1. Introduction 
       Marine algae species have been used in a wide range of usual remedies as they provide a 

fine source of antimicrobial analysis. Many metabolites are isolated from algae and have 

shown to posses bioactive components that exhibit biochemical and antimicrobial properties 

(Sreenivasa et.al 2009) (Arunkumar et.al 2005). They are rich sources of bioactive 

compounds such as carotenoids, proteins, essential fatty acids, vitamins and minerals. there 

has been increasing interest in secondary metabolites in seaweeds, these metabolites include 

flavonoids which are widely distributed in plants. Reports between 1977 and 1985 showed 

that more than 1700 compounds been described from marine organisms, and 48% of these 

compounds were of algal origins ( Ito and Hori 1989). A study showed that the green algae 

Caulerpa scalpelliformis contains 12 elements and compounds (Simpson and Hayes 1958). It 

is known that flavonoids and other secondary metabolites are produced under stress of 

microbial infection. 

         In this study algal samples of six species collected from Tripoli shore, 2 green, 3 brown 

and one red, were subjected to extraction of their phytochemical compounds. The crude 

extracts were tested for the presence of secondary metabolites, namely, antheraquinones, 

tannins, saponins, coumarins, terpenoids, flavonoids and alkaloids. The crude extract will be 

tested of their effect as antibacterial and antifungal on some samples of positive and negative 

bacteria as well as on samples of fungi. 
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2. Materials and methods 
2.1- Collecting and processing of algal samples 

     The fresh algal species were collected from the coastal area of Tripoli on the 15th of June 

2014. The samples were collected and thoroughly washed with distilled water to get rid of 

holdfast and epiphytes. The water was drained off from the samples and spread on blotting 

paper to remove the excess water and then shade dried. The dried material was crushed in an 

electric mixer to obtain coarse powder, and they were stored in darkened containers to prevent 

sunlight. 

 

2.2- Preparation of crude extracts 

        Extracts were prepared by soaking 5g of coarse powdered material in 50 ml of methanol 

(99 %) with intermittent shaking. after 48 hours, the extract were filtered by a filter paper 

( No.1). The organic extracts were concentrated using rotary evaporator till solvent free by 

evaporation at 40 C
 o

.  

The percentage of yields was calculated as follows: 

 

                             

 

2.3- Phytochemical analysis 

        Phytochemical screening determines the biologically active compounds that are present 

in these genera samples under study. All extracts were tested for the presence of different 

phytochemicals namely, alkaloids, tannins, flavonoids, saponins, terpenoids, coumarins and 

anthraquinones.(Fadeyi et.al 1989), (Abulude 2007).  

2.3.1- Test for alkaloids 

        For alkaloids, the test was carried out by subjecting 1g methanolic extract in 10 ml 1% 

HCl , boiled, filtered and Mayer
'
s reagent was applied. 

 

2.3.2-  Test for tannins 

        The test was carried out by subjecting 1g of the algal coarse powder in 10 ml of 99% 

methanol, then evaporated by the rotary evaporator till nearly dry, and then about 10 ml of 

NaCl (0.9%) warm solution was added , then divided in two portions each in a test tube. 

Adding to the first one a few drops of gelatin (1.0 %), and to the other test tube was added a 

few drops of FeCl2 . If the gelatinous residue was formed then the test is positive. In the other 

tube, if the solution turned blue, dark blue, green or dark green in colour, then the test is 

positive. 

2.3.3- Test for flavonoids 

        5 ml of dilute ammonia solution were added to a portion of the crude extract followed by 

addition of concentrated H2So4. A yellow colouration will be observed if flavonoid is present. 

The presence of flavonoids can be detected by adding a few drops of concentrated HCl  to 

5ml of the extract with fragments of Mg in the test tube, the solution will turn pink-red if the 

test is positive. 

 

1.3.4- Test for saponins 

      Crude extract is mixed with 5 ml of distilled water in a test tube and shaken vigorously. 

The formation of stable foam is an indication of the presence of saponins. 
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2.3.5- Test for terpenoids 

      5 ml of the extract were mixed with 2 ml of chloroform and 3 ml of concentrated H2 So4 

were carefully added to form a layer. formation of a reddish brown colour is an indication of 

the presence of terpenoids. 

2.3.6- Test for coumarins 

      For coumarins detection, a piece of filter paper was moistened in NaOH and placed and 

kept on the top of test tube containing a boiling crud extract. If the filter paper showed any 

yellow fluorescent under UV light , is an indication of positive presence of coumarins. 

2.3.7-  Test for anthraquinones 

      By the addition of 10 ml of KOH (0.5N) to 1g of the algal coarse powder, then add 1 ml of 

hydrogen peroxide (0.5%), then left for 5 minutes in a boiling water bath, after that 1 ml of 

acetic acid (pH = 5) and 5 ml of toluidine were added, then shake the solution in a separation 

funnel for a while, two layers will be formed, separate the upper layer and add to it 4 ml of 

KOH (0.5 N), a red colour will form if anthraquinones are present. 

2.4. Anti-microbial activity test 

      Bacteria and fungi cultures were obtained from department of microbiology University of 

Zawia, these bacteria was two gram positive Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis, and 

gram negative Escherichia coli and Salmonella typhi, while the fungi species were 

Aspergillus sp. and penicillum sp . The crude extracts of the seaweeds were subjected to 

microbial assay in vitro by " the hole-plate diffusion method " . Using sterile cork borer 8mm 

wide well was made on each plate. The sterile nutrient agar plates and potato dextrose agar 

were prepared and inoculated with respective bacterial and fungal cultures. A volume of 100 

µl of the six different extracts were introduced to respective wells and allowed to diffuse for 

30 minutes.  The plates with bacteria were incubated at 37 C
0
 for 24 hours, while the plates of 

fungi were incubated at 25 C
0
 for 48 hours, the results were recorded at two periods, after 24 

hours and 48 hours. After incubation the inhibition zones formed around the holes were 

measured. considering the clear zone greater than 10 mm as positive results.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3-Results and Discussion 
3.1 Crude extract 

      The percentage of the crude extracts were determined for each algae and the most amount 

of crude was extracted from the brown algae Sargassum vulgare with a percentage of 79% 

and the least was Enteromorpha linza which was less than 60%, the others were Padina 

pavonica 71%, Gelidium sesquipedale 70%,Cystoseira sp. and Codium tomentosum 65% . 

3.2-Phytochemical analysis 

        The purpose of this process is to detect the presence of bioactive compounds which 

might have antimicrobial potency. The presence of  alkaloids, tannins, saponins, flavonoids, 

terpenoids,antheraquinones and coumarins was investigated and it is shown in [ Table 1].  
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Table  1 Preliminary phytochemical screening of crude extracts of red , brown and green algal 

species 

                      Alkaloids    tannins    saponins    flavonoids    terpenes   antheraquinones     coumarins      

                                                                              chlorophyta 
E. linza                    +                -                +                 +                      -                     +                     - 
C. tomentosum     +                ++            ++                 +                       +                    -                     - 
                                                                              phaeophyta 
Cystoseira sp.       +                +                 -                 ++                    +                      -                   - 
S. vulgare              +               ++               +                 ++                   +                      -                    - 
P. pavonica           -                +                 +                  -                     +                      -                    - 
                                                                                rhodophyta 
G. sesquipedales  +               +                  -                  +                      -                      -                   - 
 
++ ve:  moderate, + ve : poor , - ve : absent 

 

Alkaloids were present in all algal species except  Padina  pavonica , and all in poor amounts. 

Tannins were present in moderate amounts in two alga, Codium tomentosum and Sargassum 

vulgare, and three of them showed poor amounts, Cystoseira sp., P. pavonica and Gelidium 

sesquipedales , while one tested negative Enteromorpha linza. For saponins only one species 

C. tomentosum showed moderate presence, while E. linza, S. vulgare and P. pavonica, tested 

poor, and the rest were tested poor. Flavonoids were present in moderate amounts in two alga 

Cystoseira sp., and S. vulgare, three had poor amounts, E. linza, C. tomentosum and G. 

sesquipedales. While P. padina tested negative. Test for terpenoids proved either negative as 

in E. linza and G. sesquipedales, or poor in the rest of species. For antheraquinones only 

proved to be found in E. linza in poor amounts. Tests for comarins proved negative for all 

species. These results were in agreement with previous studies which showed presence of 

these bioactive compounds in most of marine algae. (Wang et.al 1998) , (Guven et.al 2010). 

3.3- Anti-bacterial activity of the crude extract 

Table 2. Anti-bacterial activity of methanol marine algae extracts. 

_________________________________________________________________________ 
Inhibition zone in mm 

__________________________________________________________________ 

TG                                    Gram positive                                                           Gram negative 

  ___________________________________________________________________________ 

                                      Staphylococcus aureus   Bacillus subtillis         Escherechia coli    salmonella typhi 

___________________________________________________________________________ 

  C      C.tomentosum            10 ± 0.0                               10 ± 0.0                       23± 0.0                24±0.0 

              E. linza                       22                                      12                             30                           22 

    P         S.vulgare                    -                                        10                             30                           24 

               P.pavonica                 -                                          -                              21                           24 

               Custoseira sp.            17                                       25                              -                            20 

     R        G.sesquipedales         12                                       10                             30                          21    

___________________________________________________________________________________ 

   TG= taxonomic group, C =  chlorophyta, P = phaeophyta, R = rhodophyta. 
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Table 2 shows the inhibitory effect of crude extracts on bacteria species been used in this 

study. The algal methanolic   extracts displayed different degrees of anti-bacterial activities 

against different bacteria. C. tomentosum, E. linza and G.sesquipedales were active against all 

tested bacteria, these results were in agreement with other reports (Alghazeer et.al 2013). 

While other algal extracts showed no activity against some tested strains of bacteria. 

3.4-Anti- fungal activity of the crude extracts     

Table 3. Anti-fungal activity of methanol algal extracts 

___________________________________________________________________________ 

Growth inhibition zone in mm 

___________________________________________________________________________ 

  TG                                      Aspergillus sp.                                       Penicillum sp. 

___________________________________________________________________________ 

                                  After 24 hours     After 48 hours     After 24 hours     After 48 hour 

     C        C.tomentosum        32.5 ±0.0      30 ±0.0                      -                            10 ± 0.0 

                E.linza                    20.5               20                              -                                13 

      P        S.vulgare                20                  20                              -                                12 

                 P.pavonica             23.5               22                              -                                10 

                 Cystoseira sp.        22.5               25                               -                               14 

        R       G.sesquipedales     33.5               35                               -                              15 

___________________________________________________________________________ 

    TG= taxonomic group, C=chlorophyta, P=phaeophyta, R= rhodophyta 

       All crude extracts of the algal species under study showed inhibitory effect on  

Aspergillus sp.at 24 and 48 hours,  while inhibition did not happen at 24 hours in case of 

Penicillum sp. . However, the inhibition was greater in case of Aspergillus sp., than that of the 

case of Penicillium sp.. The inhibition effect of algal species was varied and the highest was 

crude extract of G.sesquipedales. 

Conclusion 

       In conclusion, the results indicate that the algal species under study represent a rich 

source of phytochemical compounds, which have a significant capacity of antimicrobial 

activities, therefore screening of their natural products will be of great interest and further 

studies should be taken under consideration. 
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 الملخص
من الطحالب البحرية اليت ًب ذبميعها من  أنواع 6يف ىذه الدراسة ًب إستخالص اؼبواد الكيمونباتية بإستخدام اؼبيثانول من       

 tomentosumو Enteromorpha linzaشاطئ طرابلس. الطحالب كانت من اػبضراء وعددىا إثنان ونبا 
Codium   والبنية وعددىا ثالثة ونباPadina pavonica   وSargassum vulgare و Cystoceira sp. 
إختبار ىذه اؼبستخلصات على أربعة أنواع من البكتَتيا إثنتان من . ولقد ًب  Gelidium sesquipedaleوطحلب أضبر 
و    Escherichia coliوإثنتان سالبة اعبرام   Bacillus subtilisو  Staphylococcus aureusاؼبوجبة اعبرام 

Salmonella typhi   وًب اإلختبار أيضا على نوعُت من الفطرياتAspergillus sp.    وPenicillum sp.  . 
كان لو    E. linzaوقد بينت النتائج تفاوت عملية تثبيط مبو كل من البكتَتيا والفطريات باؼبستخلصات  وأن الطحلب األخضر 

لو األثر األكرب على تثبيط مبو   Gelidium sesquipedaleاألثر األكرب على تثبيط مبو البكتَتيا، وأن الطحلب األضبر
ستخلصات تتباين يف نسبتها من الوزن اعباف لطحالب الدراسة حيث كان أعالىا يف الفطريات.  كما بينت الدراسة أن اؼب

 .  S. vulgareطحلب 
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Abstract 

Production of energy resource while minimizing the waste is one of the best ways for 

sustainable energy resource management practices. Application of Microbial Fuel Cells 

(MFCs) may represent a completely new approach to wastewater treatment with production of 

sustainable clean energy. The increase in energy demand can be fulfilled by Microbial Fuel 

Cell (MFC) in future. In recent years, researchers have shown that MFCs can be used to 

produce electricity from water containing glucose, acetate or lactate. Studies on electricity 

generation using organic matter from the wastewater as substrate are in progress. Waste 

biomass is a cheap and relatively abundant source of electrons for microbes capable of 

producing electrical current outside the cell. Rapidly developing microbial electrochemical 

technologies, such as microbial fuel cells, are part of a diverse platform of future sustainable 

energy and chemical production technologies. In the present investigation to study the two 

waste water samples, municipal waste water from nearby area of Guntur (AP.) and Dairy 

waste from Guntur (AP.) were used as substrate in Microbial Fuel Cells (MFCs) to generate 

electricity. Along with electricity generation the MFCs can successfully helps in treating same 

sewage samples. The parameters like pH, TS, TSS, TDS, BOD and COD were analyzed for 

all the four samples. The COD removal efficiency of the MFCs was analyzed using standard 

reflux method. All the MFCs were efficient in COD removal. 50%, 75%, 85% COD removal 

was observed after 10, 15, 30 days respectively of operation of MFCs with municipal waste as 

substrate. 

Keywords: Microbial fuel cell, COD, Muncipal wastes, Dairy industry, Bioelectricity 

production. 

http://www.nagarjunauniversity.ac.in/deptdet.asp?id=1036
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 تقييم الخصائص النوعية لمياه سد وادي غان باستخدام تقنيات االستشعار عن بُعد
 

 2اؼبربوك عبد القادر السنوسي،  1أضبد اؽبادي البحري
 yahoo.comah_albhra@مصلحة اؼبساحة.  1

 yahoo.comaalsossi_10@عضو ىيئة تدريس كلية اؽبندسة / جامعة طرابلس.  2
 

 ـــــــــخصالملـــــــ
يهـــــدف ىـــــذا البحـــــث إىل إمكانيـــــة اســـــتخدام  تقنيـــــات االستشـــــعار عـــــن بعـــــد يف الدراســـــات اؼبائيـــــة ؼبـــــا ؽبـــــذه التقنيـــــة مـــــن ميـــــزات 
وتــــــوفَت اعبهــــــد واؼبــــــال،  ونظــــــرًا ألنبيــــــة حــــــوض وادي غــــــان يف ســــــد جــــــزء مــــــن الطلــــــب اؼبتزايــــــد علــــــى اؼبيــــــاه وخصوصــــــا باؼبنــــــاطق 

لـــــة  إلمكانيـــــة  اســـــتخدام تقنيـــــة االستشـــــعار عـــــن بعـــــد  يف إدارة ىـــــذا اؼبـــــورد مـــــن خـــــالل  احمليطـــــة بـــــو، تـــــأٌب ىـــــذه الدراســـــة كمحاو 
دراســـــة التغـــــَتات الـــــيت قـــــد تـــــؤثر علـــــى  اػبصـــــائص النوعيـــــة ؼبيـــــاه الســـــد، واقـــــًتاح  اغبلـــــول الواجـــــب القيـــــام هبـــــا للتقليـــــل مـــــن ىـــــذه 

 الظاىرة. 
ت اؼبيدانيــــة ؼبنطقــــة الدراســــة قــــد سبــــت علــــى مــــرحلتُت اعتمــــدت ىــــذه الدراســــة علــــى العمــــل اغبقلــــي واؼبكتــــيب حيــــث كانــــت الزيــــارا

وأخـــــــــــــــذت العينـــــــــــــــات مـــــــــــــــن حبـــــــــــــــَتة الســـــــــــــــد، باإلضـــــــــــــــافة إيل إســـــــــــــــتخدام البيانـــــــــــــــات الفضـــــــــــــــائية اؼبتحصـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن 
ـــــــــد HRVIRوبيانـــــــــات مـــــــــن اؼبتحســـــــــس) (Landsat5)( العائـــــــــدة للقمـــــــــر الصـــــــــناعي MSS,TMاؼبتحسســـــــــات) ( العائ

ــــــــــــات اؼبعاعبــــــــــــ SPOT4)للقمــــــــــــر الصــــــــــــناعي ) ــــــــــــات أجريــــــــــــت عملي ة الرقميــــــــــــة للمرئيــــــــــــة باســــــــــــتخدام برنــــــــــــامج معاعبــــــــــــة اؼبرئي
(8.7ERDAS لصــــــور األقمــــــار اؼبـــــــذكورة متمثلــــــة يف عمليـــــــة التحســــــُت اؼبكــــــاين، وتكـــــــوين مرئيــــــات الـــــــدمج، مــــــن خـــــــالل  )

م مركبــــــات اغبــــــزم الطيفيــــــة إلهبــــــاد العالقــــــات التوافقيــــــة بــــــُت قــــــيم التحاليــــــل اؼبعمليــــــة واؼبعلومــــــات الفضــــــائية وربديــــــد أفضــــــل اغبــــــز 
( إلنتـــــاج خريطـــــة مـــــن اؼبرئيـــــة الفضـــــائية مبينـــــاً عليهـــــا 9.1ArcGisالطيفيـــــة ؽبـــــذه الدراســـــة  وبعـــــد ذلـــــك ًب إســـــتخدام  برنـــــامج )

مواقــــــع التغــــــَت يف درجــــــة األلــــــوان الــــــيت تعكــــــس طبيعــــــة شــــــدة االنعكاســــــية الطيفيــــــة، حيــــــث ًب إهبــــــاد إحــــــداثيات ىــــــذه اؼبواقــــــع و 
و اعتمــــــــاًدا علــــــــى ذلــــــــك يبكــــــــن ربديــــــــد  ERDASريــــــــق برنــــــــامج معاعبــــــــة اؼبرئيــــــــات (، عــــــــن طPixelمعــــــــامالت اؼبرئيـــــــــــــــــــة ) 

 القيم العددية اليت من خالؽبا نستطيع أن نقيم اػبصائص النوعية للمياه يف أي مكان من البحَتة.
كانــــــت لقـــــد بينـــــت الدراســـــة إن وجـــــود العكـــــارة يف اؼبــــــاء مـــــرتبط بعالقـــــة عكســـــية مـــــع القــــــيم العدديـــــة ؼبعـــــامالت اؼبرئيـــــة، بينمـــــا   

ـــــذي  ـــــاين  ال ـــــائج يف النطـــــاق الث ـــــد ســـــجلت أفضـــــل النت ـــــة، وق ـــــة ؼبعـــــامالت اؼبرئي ـــــًتات والقـــــيم العددي ـــــز الن ـــــُت تركي ـــــة ب العالقـــــة طردي
ـــــًتات  ودرجـــــة العكـــــارة 0.68µm  – 0.61) يبتـــــد طولـــــو اؼبـــــوجي ضـــــمن الفـــــًتة مـــــن (، وبنـــــاءاً عليـــــو  يبكـــــن ربديـــــد تركيـــــز الن

 الستشعار عن بعد من خالل ربليل النطاق الثاين.لدراسة  اػبصائص اؼبائية بواسطة تقنية ا

mailto:ah_albhra@yahoo.com
mailto:aalsossi_10@yahoo.com


  

  املعلقات



امعة ا�سمرية ا
س�مية                           الج
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا           

2015ديسمبر  15-17       

  

788   |  

 

Pollution caused by dental clinic wastes 

 
 

Hussein M. Abuzgyaia 

Removable Prosthodontics Department 

Faculty of Dentistry, Al Asmaryia Islamic University 

Zliten – Libya  
 

Abstract 

Dental (Medical) waste has been defined as all wastes generated from health care or health 

related facilities. The waste generated from the dental hospital are of various materials, sizes, 

shades and shapes and are therefore regarded as heterogeneous. There are dental liquid wastes 

such as X-ray (developer and fixer) wastes and other chemicals and drugs generated within  

the  dental facilities  in  general.  The  waste  can  also  be  in  form  of  solid generated from 

the diagnosis, investigations and treatment of human beings.  

     Dental waste has been demonstrated to contribute significantly to pollution of the 

environment if poorly treated and that it can lead to cross-infection risks such as deadly HIV 

and Hepatitis among others heavy metals such as Chromium, Cadmium and Amalgam are 

frequently generated from the dental hospitals and are known to be hazardous. These metals 

have been known to cause diseases in humans such as liver, kidney and respiratory damage by 

Chromium while cadmium may cause kidney disorders and lung cancer . 

     The proper and standardized management of dental waste will assist in controlling health 

risks among humans and safe environment. These are the main reasons for proper managing 

of dental waste to render such non-infectious /hazardous. It is the sole responsibility of 

generators of (dental) waste to dispose them adequately and so it is for the handlers as well. 

    This  paper therefore  aims  at  sorting,  characterizing  and  quantifying  wastes  generated  

in clinics of a dental hospital. This is with a view to providing information on waste 

classification in dental hospitals in developing nations. It is expected that such information 

will aid sustainable dental waste disposal in the clinics of a dental hospital. 

Key words: Dental waste, hazardous waste; solid waste, new model, waste management. 
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  تلوث البحار واألنهار باألدوية والمشتقات الصيدالنيةالمخاطر البيئية والصحية ل

  

  الطاھر إبراھيم الثابت

 طرابلس ليبياأستاذ ورئيس قسم علم ا�مراض، كلية التقنية الطبية، جامعة طرابلس، 

 

  الملخص

نها الزيادة يف استهلك الدواء من قبل الدول أزداد خالل العقود املاضية تصنيع الدواء يف العامل بشكل ملحوظ لعدة أسباب م
زيادة الوعي الصحي لدى األفراد واحلكومات باإلضافة  واتمعات بإختالف أعراقها، والزيادة املستمرة يف عدد السكان مع

هذه  لسهولة يف احلصول على تكنولوجيا التصنيع جعل العديد من الدول النامية تنخرط يف هدا اال بسبب ما ينتج عن
  العمليات من أرباح مالية كبرية.

كل هذه األسباب سامهت يف وجود كميات ضخمة وخمتلفة من األدوية واملشتقات الصيدالنية املوجودة يف كل الدول بدون 
استثناء سواء الفقرية أو الغنية، ويف كل األماكن يف الصيدليات واملستشفيات والبيوت واألسواق وكذلك احملالت التجارية، 

اإلضافة لذلك ومع كل سنة يتم تصنيع عدد جديد من األدوية وتسويقها ليتم تداوهلا بني الناس وتدفع الشركات املبالغ الضخمة ب
لرتوجيها، البعض من تلك األدوية آمن والبعض خطري والبعض ال نعرف تأثرياا على صحة األفراد وجنهل ضررها على البيئة على 

  ملدى القصري كذلك.املدى البعيد وأحيانا على ا
يف اآلونة األخرية ظهرت عدة دراسات وأحباث أثبتت بدون شك حدوث تلوت للمسطحات املائية مبختلف أنواعها  من حبار 
وأار وحبريات بكميات وتراكيز خطرية من األدوية (املسكنات واملضادات احليوية وأدوية العالج الكيماوي) واملشتقات الصيدالنية 

اد جتميل) كل ذلك بسبب سوء تعاملنا عند التخلص من تلك امللوثات اخلطرية واليت ستتسبب خبالل كبري يف النظم (هرمونات ومو 
  واألحياء الذي تقطن هذه البيئة. البيئية وأضرار ال حصر هلا على اإلنسان 
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  التعقيم باالوزون لمياه الشرب المعبأة
  

  حممد طلحة الشوكاح  ، مفيدة حممد العيساوي

 mohamedtalha02@yahoo.co.ukالبحوث النووية .  مركز

  

  الملخص
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  30َأَفَال يـُْؤِمُنوَن ) األنبياء/ اْلَماء ُكل َشْيٍء َحي  ِمنَ  َوَجَعْلَنا (
من اهم العناصر اليت املاء اهم عنصر للحياة على الكرة االرضية وهو اكثر املواد توفرا على ارض البسيطة ويف باطنها وكما انه   

ر حيتاجها االنسان يف حياته اليومية وتعددت مصادر املياه الطبيعية منها املياه اجلوفية ومياه االمطار  وبتطور احلياة البشرية وانتشا
يات للمياه امللوثات الكيميائية والبكتريية واحليوية استوجب العمل على تنقية املياه بوسائل عدة ومعاجلتها بإضافة بعض الكيماو 

للقضاء على هذه امليكروبات الضارة لالنسان وكذلك ابتكار تقنيات لتصفية هذه املياه من بعض مكوناا للتقليل من وجودها 
للتناسب مع لوازم الصحة البشرية واهتمت الدول بوضع مواصفات لتحديد كمية العناصر اليت ميكن ان يستفيد منها االنسان وال 

عناصر لتدمري وقتل البكترييا الضارة منها الكلور وغاز االوزون. وظهرت العديد من الشركات لتنقية املياه تضره واضافة بعض ال
نتائج الدراسة ان التحاليل   ومعاجلتها للتناسب مع استعمالت الصحة العامة هذه دراسة لتقييم املوجود من املياه بالسوق احمللي.

ان مصادر املياه بعض هذه الشركات املياه اجلوفية وبعضها مياه الشبكة العامة  للمكونات الكيميائية على معدل معني رغم
  واختالف االحواض املائية اجلوفية.

توجد بعض الشركات متحصلة على عالمة اجلودة العاملية وهلا معاملها للتحليل ومراقبة انتاجها للماء وبعض منها  االخر عبارة 
  عن حمل. 
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Record of Breeding sea birds  Sterna albifrons and Sterna hirundo in the 
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Abstract 

Study of endangers species of sea birds is a part of biodiversity to determined the area of 

Farwa Lagoon as marine protected area in the Western Libyan region. In 2013 recorded 

nesting site of sea birds for Sterna hirundo (Common tern) and Sterna albiforns ( little tern) in 

Western area of Farwa Lagoon Between Libyan and Tunisian Border. Four monitoring visited 

in 8 June to 8 July 2013. The First  recorded of  breeding of Sterna species in 1998,the small 

Island  called Ras Etalga and ELgotia. where recorded 105 Eggs in 85 nest for Sterna hirundo 

and Sterna albiforns  in the Western Elgotaia island, and 11 nest in small island its called 

Elgoutaia Eastern  with 17 Eggs for  Sterna albiforns  species   .We recommended for more  

Management and protect used to increase the breeding numbers and reproductive success of 

the species in the Farwa marine protected area in Future .  

 

  بالشاطئ الغربي من ليبيا  Sterna albifrons and Sterna hirundoتسجيل تعشيش    

  

  الملخص
خاصة يف احملميات البحرية حيث تأتى هذه الدراسات التفصيلية للتعرف على من ضمن هذه الدراسات دراسة الطيور البحرية و 

مت تسجيل  2013التنوع البيولوجي يف حممية حبرية فروه  اليت تقع يف اجلزء الغريب من ليبيا بني احلدود الليبية والتونسية . يف 
.من خالل ثالث زيارات  Sterna albifrons and Sterna hirundoتعشيش لنوعني من الطيور البحرية املهددة باالنقراض 

عش جبزيرة صغرية تسمى القطعايا الغربية للنوعني  85بيضة يف  105وسجل    2013يوليو  8يونيو إىل  8ميدانية بداية من 
 يف القطعايا الشرقية . ومت وضع توصيات للعمل على إدارة ومحاية   Sterna albifronsبيضة لطائر  17عش حتوى  11وسجل 

 هذه املناطق حلماية وزيادة تعشيش هذه الطيور البحرية املهددة باالنقراض مستقبال .
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  دراسة ميدانية لمكب قنفودة، إدارة النفايات الصلبة بمدينة بنغازي
  

  نجية أحمد عبد السالم قجام

  قسم العمارة واإلنشاء، املعهد العايل للمهن اهلندسية، مصراتة

  

  الملخص
يل التعرف علي إدارة النفايات الصلبة باملدنية واألسلوب الذي تتبعه يف عمليات النظافة العامة من حيث هدفت هذه الدراسة إ

اجلمع والنقل والتخلص النهائي، ومن خالل الدراسة اتضح أن املدينة تقوم ذه املهمة عن طريق جهاز محاية البيئة الذي قام 
ل الزيارات امليدانية ملعظم أحياء وشوارع املدينة مت مالحظة الكميات اهلائلة من بتقسيم املدينة إىل أربعة مناطق للنظافة، وخال

م أن 2003النفايات الصلبة املرتوكة دون أي اعتبارات صحية وبيئية، ولقد كشفت دراسة سابقة أجريت علي مدينة بنغازي عام 
  0.85فان متوسط إنتاج الفرد يف املدينة يصل إيل كجم وعلية 1.2معدل اإلنتاج للفرد الواحد يف اليوم خالل فصل الصيف بلغ 

طن / شهر، يصل  24000طن / يوم بواقع  800كجم ومبعلومية عدد السكان يف املدينة تكون كمية النفايات املنتجة حوايل 
بقية يتم طن / يوم إيل مصنع السماد العضوي مبنطقة القوارشة لتحويلها إيل مساد عضوي، أما الكمية املت 180منها حوايل 

  التخلص منها بالطرق التقليدية مبكب قنفودة .
يف هذه الدراسة مت استخدام مصفوفة ليوبولد وهي من أكثر الطرق الرائدة يف عمليات تقييم األثر البيئي حيث تتضمن 

ئج مقرتحات خبري الصحة املصفوفة عرض وإبراز اآلثار البيئية لعناصر املشاريع وقياس قوا وأمهيتها،ومن خالل نتائجها وكذلك نتا
باإلضافة إيل النتائج املعملية واإلحصائية للعينات اليت مت أخذها حول املكب اتضح أن مكب ،  Dr.Tom Hollالعاملية 

قنفودة مل يعد صاحلاً الستخدامه للتخلص من النفايات وعلية مت وضع مقرتح ملكب منوذجي ملدينة بنغازي مطابق للمواصفات من 
  لردم واملادة العازلة .حيث عمليات ا
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  دراسة تأثير تغذية الحيوانات على األعشاب البحرية المتراكمة على الشواطئ الليبية

  

  صالح الطائر، ، عادل سعيدة
  قسم اإلنتاج الحيواني) -( جامعة طرابلس ، قسم التقنيات الحيوية)  -( جامعة الزيتونة

  

  الملخص
ت احليوية جنوب طرابلس ملعرفة إمكانية استخدام األعشاب  البحرية اليت يقذفها أجريت هذه الدراسة يف مركز حبوث التقنيا

البحر األبيض املتوسط على طول الساحل اللييب واليت تقدر باآلالف األطنان سنويا  يف تغذية احليوانات حيث أجريت 
ا مخس حيوانات  اموعة األوىل ) من ذكور املاعز احمللي قسمت إىل أربع جمموعة كل جمموعة 20التجربة على عدد (

% تنب شعري) واموعة الثانية تغذت على علف مركز + علف 100الشاهد تغذت على  علف مركز + علف خشن(
%تنب 25% أعشاب حبرية) واموعة الثالثة تغذت على علف مركز + علف خشن(50%تنب شعري+50خشن(
% أعشاب حبرية) حيث مت 100لى  علف مركز + علف خشن(% أعشاب حبرية) واموعة الرابعة تغذت ع75شعري+

تقطيعها لقطع صغرية وخلطها جيدًا حىت حيدث جتانسا للمخلوط واستمرت التجربة ملدة ستة أسابيع ومت دراسة كل من 
يف الكرش وقد أظهرت النتائج عدم وجود  (PH) الزيادة يف وزن للحيوانات ومعدل استهالك العلف واألس اهليدروجيين

فروق معنوية يف اموعة األوىل والثانية والثالثة بينما كانت هناك فروق معنوية بني اموعة األوىل والثانية مقارنة مع اموعة 
  الرابعة يف العوامل املدروسة.

ومن خالل النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة تبني انه باإلمكان استخدم األعشاب البحرية بنسبة علف 
% أعشاب حبرية)  بصورة آمنة 75%تنب شعري+25% أعشاب حبرية) وكذلك  علف خشن(50%تنب شعري+50خشن(

وبنفس النتائج اموعة األوىل الشاهد بينما استخدام األعشاب البحرية بدون خلط مع تنب الشعري كانت احليوانات اقل 
م األعشاب البحرية خملوطة  مع تنب الشعري حيث استهالكًا واستساغة مقارنة مع اموعات األخرى لذلك ينصح باستخدا

ان استخدامها يقلل من تكلفة اإلنتاج وكذلك يساعد على التخلص من الكميات اهلائلة اليت خترج من البحر خالل فصلي 
  اخلريف والشتاء وبتايل تقليل من التلوث البيئي للشواطئ الليبية.



امعة ا�سمرية ا
س�مية                           الج
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا           

2015ديسمبر  15-17       

  

794   |  

 

 عدوا فقيرا معالجة الكثبان الرملية لتكون صديقا غنيا، ال
 حسن على عبد الحق الصغير

  أسيوط جامعة – الهندسة كلية -  والفلزات التعدين قسم
  النفط قسم – صبراته هندسة كلية – الزاوية بجامعة معار

  

  الملخص
 من محدود سكانها الخضرة، عدد تدعم التي القليلة األمطار هطول مع قاحلة أرض هو اليابسة مساحة ثلث من يقرب ما

 أو مليئة بالرمال باردة، أو حارة تكون قد جافة، فهى. بالصحارى تسمى القاحلة تلك المناطق. ن والحيواناالنسا
 .والحصى الصخور من شاسعة مساحات

 السكك وتقطع والقرى اآلبار وتغطي الزراعية، األراضي على تزحف التجوية، شكلتها التي المتحركة، الرملية الكثبان
 كبير جزء تعرض بسبب سنوية كخسائر الدوالرات من المليارات عشرات تسبب المتحركة لرمالا هذه. والطرق الحديدية

 للتصحر األرض من
 أيضا ولكن البشر، ضد الرملية الكثبان من المستمر الخطر لوقف فقط ليس إيجابية، خطوة هو المقترح المشروع هذا

 ومستقبل السيليكون، لعنصر وفير مصدر هي الرملية ثبانالك. واماكنها الكثبان رمال من اقتصادية منتجات على للحصول
 الزجاج، مثل الصناعات، من العديد في رئيسي كعنصر الرمل يدخل. ولإللكترونيات النانو، تكنولوجيا لعالم مشرق
 إلى تتحول التربة إضافات قليل من مع والرمال...  وسباكة المعادن الرمل، والطوب الشمسية، الطاقة خاليا لوحات
 .اقتصادية بيئية نباتات فيها تزرع أراضي

 :في مجاالت متخصصة إن مجموعة
 الرملي الكثيب بيانات لتحديد والمساحة األرضية الخرائط، ورسم الصناعية، األقمار صور 
 الكثيب الرملي مكان عن الجوية األرصاد بيانات 
 الرملي الكثيب مكان وحول داخل الجيوفيزيائي، التنقيب بيانات 
لرمل  األمثل االستعمال لتحديد ،... ،XRF: مثل باألجهزة المفحوصة العينات من الرملي، الكثيب تبيانا 

 تحليل العينات تائج لبيانات الكثيب وفقا
 الرملي الكثيب مكان من وبالقرب داخل المياه بيانات تحليل 
 الرملي الكثيب المتحرك من السطح لتثبيت جزء ومؤقتة وسريعة طرق جديدة 

 االقتصادية االستخدامات لتحديد الجغرافية المعلومات نظم وحدة فى معها التعامل أعاله سيتم جمعها يتم التي اتالبيان
 البيئيين، الالجئين ماليين حياة إلنقاذ المقترح ماسة هذا لتنفيذ مثل العالمية إن الحاجة، لرمل الكثيب والمكان المثلى

  .لآلخرين المعيشة مستوى وتحسين
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  البيئية في ليبيا وجهودها في مواجهة المشكالت البيئيةاألوضاع 

  محمود أحمد عمر الكبـير 
  الجامعــة األسمريـة اإلسالميــة، كليــة اآلداب زليـــتن، قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية

  

  الملخص
فرتة ليست بالبعيدة نتيجة الكثري من املشكالت اليت مل تعهدها منذ  –يف اآلونة األخرية  –أصبحت البيئة تعاين 

لسلسلة من التغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، املتسارعة اليت شهدا اتمعات، مثل التصنيع، ووسائل اإلعالم 
واالتصال املختلفة، واألنشطة اخلدمية واإلنتاجية...اخل، وجاءت يف مقدمة هذه املشكالت مشكلة التلوث البيئي، واليت أحدثت 

  قاً كبرياً للباحثني والسياسيني واالقتصاديني واالجتماعيني وغريهم.قل
بيد أن قضية التلوث البيئي تبدو أكثر إحلاحًا يف دول العامل النامي نظرًا لنقص اإلمكانيات التكنولوجية واملادية 

لسكان، بل واألكثر من ذلك، فمازالت والثقافية، وضعف املوارد املادية فيها، وعجزها عن توفري االحتياجات األساسية لغالبية ا
هذه اتمعات تعاين من تدين مستويات اخلدمات االجتماعية والصحية، وتكدس السكان يف األحياء الشعبية املختلفة، وانتشار 

األساسية  املناطق العشوائية املتخلفة، خاصة يف املناطق احلضرية، فضًال عن قلة الدراسات اليت تكشف عن مصادر التلوث ومنابعه
  ومشكالته وأحجامه اليت وصل بعضها إىل أرقام قياسية عاملية، مما يهيئ املناخ للتلوث البيئي على نطاق واسع.

وإدراكاً ألمهية البيئة وضرورة احلفاظ على مقوماا يف مواجهة املشكالت العديدة اليت تؤدي إليها خطط وبرامج التنمية 
اعية متنوعة ويف ظل تلك اجلهود اليت بذلت وال تزال تبذل يف ليبيا سعيًا إىل التطور والتقدم الشاملة من حتوالت اقتصادية واجتم

  ورغبة يف التوصل إىل حلول تلك املشكالت. –التكنولوجي، واليت بطبيعة احلال أجنز بعضها على حساب تدهور البيئة 
يب، بتحديد أبرز مشكالت التلوث البيئي، وتتحدد مشكلة البحث يف أن هناك مشكالت تلوث عديدة يف اتمع اللي

وتتبع مصادرها، وآثارها االقتصادية واالجتماعية على اتمع، وذلك يف ضوء اجلهود اليت تبذهلا الدولة الليبية من خالل مؤسساا 
املؤسسات وكيفية مواجهتها  البيئية يف مواجهة تلك املشكالت واآلثار املرتتبة عليها، والوقوف على طبيعة املعوقات اليت تواجه تلك

  للتقليل من تأثريها على أدوارها يف محاية البيئة.
وتكمن أمهية البحث يف أن البلدان النامية ومنها ليبيا تعاين من مشكالت بيئية متعددة نامجة بصفة أساسية عن 

اللييب وقلة الوعي البيئي عن املشكالت التحوالت االقتصادية واالجتماعية وخطط وبرامج التنمية الشاملة اليت يشهدها اتمع 
  البيئية وآثارها على تنمية اتمع وتقدمه.

ونظراً ملا للبيئة من أمهية كمحيط ومؤثر حيوي وفعال يف حياة أفراد اتمع ميكن من خالهلا تشكيل سلوكهم مبا يزيد من 
ار إىل مشكالت التلوث البيئي يف اتمع اللييب أبرزها إنتاجهم ومساعدم على إحداث التنمية والنهوض باتمع وتوجيه األنظ

  ومصادرها واآلثار املرتتبة عليها.
وعليه فإن حماولة إلقاء الضوء على اال البيئي كمحيط اجتماعي يف اتمع اللييب يصبح أمرًا غاية يف األمهية ملا قد 

من أضواء أكثر تفصيًال على هذه الظاهرة وجوانبها املختلفة،  يصاحبه من آثار ونتائج خمتلفة، هذا إىل جانب ما يلقيه البحث
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  األمر الذي رمبا يؤدي إلثارة آفاق جديدة ويربز أسئلة جديدة مما ينتج فرصاً ملناقشتها من قبل الباحثني واملهتمني يف هذا اال.
ملشكالت البيئية اليت تتعرض هلا البيئة الليبية . حماولة التعريف على األوضاع البيئية يف ليبيا وأبرز وأهم ا1ويهدف البحث إىل:

  آلثاره وزيادة الوعي البيئي ذه املشكالت.
. التعرف على اجلهود اليت تبذهلا الدولة الليبية يف مواجهة املشكالت البيئية مع إبراز أهم الصعوبات واملعوقات اليت تواجهها 2

  الدولة يف مواجهة املشكالت البيئية.
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وقود على انبعاث الملوثات البيئية الناتجة من محطة التوليد للشركة الليبية للحديد تأثير نوع ال

  والصلب مصراتة
  2 سليم محمد حبريشة ،  1 ستار جابر العيساوي

   sattarjaber@yahoo.com  مصراتة-كلية التقنية الصناعية  
       salimhibrisha@gmail.comفرع مصراتة- ةاألكاديمية الليبي   

  

  الملخص
إن أغلب حمطات التوليد يف الوطن العريب يرتكز عملها على ضمان احملافظة على أفضل أداء وأعلى كفاءة حرارية للغاليات دون 

قود ومها الغاز الطبيعي والزيت النظر جبدية على مستوى انبعاث الغازات امللوثة للبيئة. يف هذا البحث مت دراسة تأثري نوعني من الو 
الثقيل ومها النوعان املستخدمان يف حمطة توليد الشركة الليبية للحديد والصلب يف مصراتة، حيث اتضح الفرق الكبري بني استخدام 

الوحدات،  الغاز الطبيعي عن الزيت الثقيل، حيث تزداد االنبعاث مع ازدياد نسبة استخدام الوقود الثقيل، خاصة عند تشغيل كافة
وقد يعود السبب الرئيسي الستخدام الزيت الثقيل باحملطة إىل عدم وفرة الغاز الطبيعي يف الظروف احلالية، مع استخدام نسبة 

) تكون انبعاث ثاين MW 60% من غاز طبيعي وعمل وحدة توليد واحدة فقط بقدرة (30% من الزيت الثقيل إىل 70
) قد تصل   MW 400الساعة وعند عمل كافة وحدات التوليد اخلمسة بقدرة (  طن يف 44.1732أكسيد الكربون حبدود 

ضعف، ولو مت استخدام الغاز فقط  6.667طن بالساعة أي بزيادة مقدارها 294.488كمية انبعاث ثاين أكسيد الكربون إىل 
ساعة الواحدة كحد أدىن طن بالساعة. قد تصل تكلفة ضريبة االنبعاث بال 219.56تقل نسبة االنبعاث بشكل كبري إىل 

يورو بالساعة الواحدة للغاز الطبيعي فقط. إن هذه النسب كانت قياسية لعدم وجود  5005يورو للوقود املخلوط و  6714
قراءات دقيقة لالنبعاث مسجلة لدى الشركة ومع تقادم وحدات التوليد قد تضرب هذه القيم مبعامالت تكبري تزيد من حجم 

استخدام الزيت الثقيل خاصة مع عدم إجراء أي معاجلات واقعية للبيئة ااورة للمحطة. إن استمرار العمل  املشكلة اليت تسببها
  بالزيت الثقيل له تأثريات كبرية على البيئة احمليطة بامع خاصة على الغطاء النبايت واإلنساين على حد سواء.

الغازات، تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون.كلمات مفاتيح: محطات التوليد، الوقود، البيئة، انبعاث   
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  إعادة تدوير مخلفات مواد البناء لحماية األثر السلبي على البيئة العمرانية

  مدينة الخمس مثاال للدراسة
  2عبد السالم حممود الرفاعى،  1لطفي على حممد سنان

  Lutfi.libyan@gmail.com ، جامعة املرقب-كليه اهلندسة،  قسم اهلندسة العمارة والتخطيط العمراين - 1
                                            rifai_abdussalam@yahoo.com ،  جامعة املرقب- كلية اهلندسة،  قسم اهلندسة املدنية - 2
                                       

  الملخص
اليت م اتمعات اإلنسانية بشكل عام . و ليبيا   إن تأثري خملفات البناء على البيئة العمرانية أصبح اليوم من املواضيع

كجزء من هذه اتمعات تسعى للحصول على بيئة نظيفة حتافظ على حياة اإلنسان و ترقى إىل مستوى الدول املتحضرة بيئيا و 
و حيث شهدت ليبيا  جيل. دذلك بسن معايري و قوانني بيئية تصل باإلنسان إىل تكوين ثقافة بيئية تتوارثها األجيال جيال بع

سواء تلك الناجتة من  -تطورا عمرانيا كبريا يف العقود املاضية منذ الستينات من القرن املاضي، فيمكن القول أن خملفات البناء 
 أصبحت –عمليات البناء نفسها أم من هدم املباين اليت انتهى عمرها االفرتاضي و حتتاج إما إىل إعادة ترمي أو هدم و إعادة بناء 

ُتشكل مشكلة بيئية. هلذا السبب ، حاولنا يف هذه الدراسة حتديد العوامل اليت على البيئة و خاصة فيما خيص خملفات البناء، و 
حتليلها ووضع حلول مبدئية و بسيطة للحد من مشكلة تكدس خملفات البناء يف كل شارع و يف كل منطقة. و لقد مت اختيار 

بالرغم من أن هذه املشكلة هي مشكلة عامة يف كل مدن ليبيا. و لقد وجدنا أن هناك تقصري  مدينة اخلمس لدراسة هذه املشكلة
مشرتك من الفرد و الدولة فيما خيص التعامل الصحيح مع خملفات البناء. و متت التوصية باالهتمام و احلرص على اجلانب البيئي 

  لكي ال يصبح كارثيا و يصعب السيطرة عليه.
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الكيميائية للمياه الجوفية بمنطقة  و الفيزيائية الخصائص في يالصح مياه الصرف تأثير

  مدينة زليتنِ  فيالدافنية 
  

  com. E mail- alrawee1971@gmail زلينت ليبيا اإلسالميةكلية الرتبية اجلامعة االمسرية ، يراو  بوأحممد على 
  طرابلس ليبيا ة طرابلسكلية العلوم جامع  ،حممد الطاهر احملبس                            

  لية الزراعة جامعة طرابلس طرابلس ليبياك، الرتكياملربوك اشتيوى                                

  

  الملخص
غرب  يفاملياه اجلوفية  وبيئة نوعية يف البشرية والنشاطات السكانية الفعاليات نتيجة البيئي التلوث دراسة البحث تضمن

املياه  يف والكيميائية الفيزيائية الصفات اغلب قيم ارتفاع احلالية الدراسة أظهرت .مدينة زلينت يف منطقة الدافنية الواقعة
الدراسة وهى املنطقة احمليطة  منطقة وباألخص منها والفضالت املنزلية للمنازل الصحيمياه الصرف  تأثري يؤكد مما اجلوفية ،

 أن الفيزيائية اخلواص دراسة . بينت الناجتة من مدينة زلينت) حيصاللتجميع مياه الصرف  ترايبسد ك أنشئتبالبحرية (
 أن الكيميائية الدراسة بينت حني يف ا حمليا ، املسموح القصوى للحدود متجاوزة كانت الكهربائية التوصيلية معدالت

 والعسرة الذائبة جتاوزت األمالحو  ، الضعيفة القاعدية اخلواص إىل متيل متعادلة صفات متتلك  بالبحريةاحمليطة  اآلبارمياه 
وفقا للمواصفات القياسية   ا املسموح والفسفور واالمونيا القيم  والبوتاسيوم الصوديوم واملغنيسيوم و والكالسيوم الكلية

 تتجاوز مل قيم املاغنسيوم  أنلوحظ  بينما ا املسموح احلدود جتاوز قليال النيرتيت تركيز كان حني يف الليبية ملياه الشرب ،
 قيما الدراسة مواقع بعض يف بعض املعادن تركيز أظهر كما. ا وفق املواصفات القياسية الليبية ملياه الشرب  املسموح القيم

 مياه يف ا حمليا. الفضالت املنزلية املسموح عدا الكروم  كان اقل من القيم حمليا ا املسموح القصوى احلدود أعلى من
على  والزراعياملنزيل  لالستعمال صالحيتها بتدين للمياه اجلوفية  ويهدد البيئي الوضع خطورة يؤكد مما ةمعاجل بدون البحرية

   .وجه العموم
  زلينت ، الدافنية ، فيزيائية ،ملوثات كيميائية ،ملوثات بيئة :مفتاحية كلمات
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  يفية المحافظة تأثير الغازات والمخلفات النفطية على المنظومة البيئية بمنطقة الواحات وك

  على البيئة
  

  أحمد محمد بازامة.جالو
biojalo1976@gmail.com  

  

  الملخص
تعتبر منطقة الواحات من أهم مناطق انتاج للنفط والغاز في ليبيا منذ العقد الستين من اكتشاف هذا المورد الطبيعي 

  ر الدخل االقتصادي للدولة.والذي يعد مصد
ونظرًا لعدم تطبيق واتباع  المعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها للمحافظة على البيئة من قبل الشركات العاملة في 
مجال استخراج وانتاج النفط بمنطقة الواحات،،نجم عن ذلك العديد من المشاكل واألضرار على المنظومة البيئية 

  بالمنطقة.
شرات الواضحة للعيان من انتشار العديد من االمراض كالسرطانات والتنفسية والمعوية المختلفة وحاالت العقم فالمؤ 
جهاضات وتشوهات االجنة بين المواطنين بالمنطقة تعزى لالدخنة المتصاعدة المحملة بغازات سامة كثاني اكسيد واال

الكبريت وكبريتيد الهيدروجين  وثاني اكسيد النتروجين واول وثاني اكسيد الكربون من الحقول المجاورة للمنطقة بجانب 
  المخلفات  والنفايات النفطية .

ق المثلى في حقن االبار النفط واتباع الطرق التقليدية والتى نجم عنها تكون بحيرات من المياه والبرك ان عدم اتباع الطر 
المصاحبة لعمليات الفصل وهي محملة بالمعادن الثقيلة واالمالح  والمركبات العضوية والمواد الهيدروكربونية  والمواد 

ى المياه الجوفية للمنطقة وبالتالي تلوثها وتلوث التربة والمزروعات الكيماوية والمواد المشعة  والتي لها تأثير مباشر عل
والكائنات الحية الدقيقة المتواجدة بالتربة بشكل طبيعي والتي تلعب دورًا مهمًا في السلسلة الغذائية بجانب خصوبة 

  التربة.
والحيوان والنبات والدورات  ان ذلك كله يؤدي لعدم التوزان المنظومة البيئة ويؤثر بشكل عام على صحة االنسان

  الطبيعية كالماء والكربون.
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  إيجابياته وسلبياته ،) بشأن تنظيم الرعي17رؤية بيئية للقانون رقم (
  

  عائشة علي السباعي
  3338098بريد مصور  – 4839991هـ  -ليبيا -طرابلس -الهيئة العامة للبيئة

aishaalisebai@gmail.com 
  

  الملخص
ية من املوارد الطبيعية البيئية املتجددة ،وهي من العناصر اهلام اليت يعتمد عليها شرحية كبرية من املواطنني كمصدر تعد املراعي الطبيع

للرزق وحتسني ظروفهم املعيشية من خالل ممارسة الرعي ، وبالرغم من امهيتها االقتصادية والبيئية إال انه لوحظ يف العقود األخرية 
 نتيجة الرعي اجلائر و لسنوات اجلفاف املتتالية و كذلك لقصور التشريعات والقوانني وعدم تفعيلها يف تدهور حالة غطائها النبايت

  محاية هذا املورد اهلام وإدارته مبا يتناسب مع احلالة الراهنة. 
ة ، حيث وضعت أسس تنبهت العديد من املنظمات الدولية والوكاالت التابعة لألمم املتحدة إيل مشاكل استنزاف املوارد الطبيعي

م ويعترب هذا املؤمتر معلمًا يف تأريخ  1992حلمايتها واحلفاظ علي التنوع احليوي ، اتضح ذلك يف مؤمتر ريو دي جانريو يف عام 
القانون البيئي ، وذلك بفتح باب التوقيع علي معاهدتني جديدتني مها معاهدة األمم املتحدة للمتغريات املناخية ومعاهدة التنوع 

  بيولوجي اليت تسعي للمحافظة علي الطبيعة بطرق خمتلفة.ال
ال نتيجة لألوضاع السيئة اليت تعاين منها املراعي الطبيعية بليبيا بادرت الدولة إيل إصدار العديد من التشريعات والقوانني يف هذا ا

نون البيئة ، دف هذه الورقة إيل تسليط م بشأن تنظيم الرعي وهو من القوانني املكملة لقا 1985) لسنة 17منها قانون رقم (
الضوء علي خطورة تدهور املراعي الطبيعية من الناحية االقتصادية واالجتماعية  والبيئية ، واسلوب املعاجلة القانونية للمشرع اللييب 

ة ، توصلت الدراسة إيل ان هلذه املشكلة يف القانون املذكور وذلك بتحديد اإلجيابيات والسلبيات الواردة فيه من وجه نظر بيئي
النصوص القانونية غري قادرة علي مواكبة التطور االجتماعي واالقتصادي رغم العديد من االجيابيات اليت متتع ا حلماية هذا املورد 

كل الطبيعي اهلام ، خلصت هذه الدراسة إيل مقرتح للعديد من التوصيات كان من أمهها تطوير الوضع القانوين والتشريعي بش
يضمن مشاركة السكان احملليني واتباع املعيار العلمي املرجعي  يف حتديد األفعال اليت تؤثر علي املوارد الطبيعية وذلك بالتنسيق مع 

  اجلهات ذات االختصاص .
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  دراسة الوفرة النوعية للهوائم النباتية والحيوانية في المنطقة مابين الخمس إلى مصراته 
  د محزة  وفائزة حممد العجيميحممد الصي  ،مصطفى طلحة

 طرابلس / تاجوراء –مركز حبوث األحياء البحرية 
Magdaelwaleed@yahoo.com 

nazra.ma@gmail.com    

 

  الملخص
) حىت مدينة مصراته  14Eَ 41 ˚32N˚ 14قة املمتدة من مدينة اخلمس غربا (من خالل مشروع دراسة منابت اإلسفنج للمنط 

مرت، مت البدء يف مباشرة العمل احلقلي وجتميع العينات ابتداء من  50) باملنطقة الشاطئية حىت عمق E 15 22 (22 ˚32 Nشرقا 
ة للهوائم النباتية واحليوانية باستخدام عين 22ومن خالل هذه الدراسة مت جتميع  30/10/2009إىل تاريخ  2/10/2009تاريخ 

عينة باستخدام قنينة نانس لتغطية كل املنطقة املستهدفة للدراسة ومن مت حفظت يف  52ميكرون ومجعت  25شبكة اجلر 
نوع من اهلوائم  60جنس وأكثر من  52الفورمالني واستخدم امليكروسكوب املقلوب لتحليل العينات. ومن خالل النتائج سجل 

و ثنائية األسواط  Diatomsنباتية اليت متثلت يف وجود ثالثة جمموعات من اهلوائم النباتية وهي : الدياتومات ال
Dinoflagellates  و الطحالب اخلضراء املزرقةCyanobacteria . معة وجودهري للعينات ا16أظهرت نتائج الفحص ا 

رجل وبطانيات القدم واملنخريات وعديدات االشواك والريقنيات وعشريات االرجل اموعة من اهلوائم احليوانية ومنها جمدفيات اال
وصفحيات اخلياشيم فهذه اموعات السبع أكثر تواجدا يف معظم احملطات اما هلبيات الفك واحليوانات اهلدرية ومتفرعات 

  تتواجد بكميات قليلة .القرون واملزهريات واحليوانات الفنجانية وبيض ويرقات األمساك فهده اموعات 
واتضح أن هذه الدراسة تطابقت مع دراسة تصنيفية للهوائم احليوانية بسواحل تاجوراء يف وجود جماميع هوائم مثل جمدفيات 
األرجل وبطانيات القدم واملنخريات والريقنيات بوفرة ، وتطابقت هذه الدراسة ايضا مع دراسة سابقة يف منطقة قرقارش يف وجود 

جمدفيات األرجل وبطانيات القدم واملنخريات وعديدات األشواك غري أا اختلفت يف وجود متفرعات القرون بكثرة يف  جمموعات
وأوضحت النتائج وجود وفرة يف األجناس واألنواع بالعينات امعة من منطقة زلينت و اخلمس مقارنة بالعينات منطقة قرقارش

مرت ،  50ولكن عند األعماق ما فوق  2006نتائج دراسة إقليمية ملنطقة الدراسة سنة امعة من منطقة مصراته وهذا يتفق مع 
 . لذا يوصى مبزيد من الدراسات حلصر األجناس واألنواع للهوائم النباتية لنقص املعلومات يف هذا اال بالشاطئ اللييب
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اآلبار الجوفية العميقة تقدير األمالح الكلية الذائبة والتوصيل الكهربائي والكلورايد في بعض 

  المحيطة بمصنع الحديد والصلب
  

  عبد العظيم سالم مريويص، أحمد محمد القايد وأبوبكر عمران أبوختالة عبد الرحمن الصادق الضراط،
  المعهد العالي للمهن الهندسية مصراتة –قسم الهندسة المكانيكية–شعبة التقنية الكيميائية 

  
  

  الملخص
  

ويتجلى االهتمام في الدراسات المستمرة  ،ياه بشكل عام ومياه الشرب بشكل خاصيزداد االهتمام بالم

ووضع  ،وتطوير طرق الحصول عليها والبحث عن مصادر جديدة  ،والبحوث التي تسعى لتحسين نوعية مياه الشرب 

  الخطط المستقبلية لتوفير المياه .

 total dissolved solids(TDs)لذائبةاألمالح الكلية ا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تركيز

في عينات من مياه  ) - Cl( chlorideوالكلورايد ) electrical conductivity)ECوالتوصيل الكهربائي

اآلبارالجوفية العميقة المحيطة بمصنع الحديد والصلب ومعرفة مدى صالحية مياه هذه اآلبار الستخدامها كمياه للشرب 

  ). (WHOعليها بالمواصفات العالمية لمياه الشربومقارنة النتائج المتحصل 



امعة ا�سمرية ا
س�مية                           الج
المؤتمر الثاني لعلوم البيئة ، زليتن،  ليبيا           

2015ديسمبر  15-17       

  

804   |  

 

  والطرق الحديثة لالستفادة والتخلص منها النفايات البالستيكية وآثارها على البيئة واالنسان
  

 1العزيز مسعودد فتحي عب    2محمد سالمة احمد ،صالح محمد قشوط  ،محمد رشيد العود            
  مؤسسة الطاقة الذرية) 1

  بوللى العايل للمهن الشاملة القره املعهد) 2
  

  الملخص
حلجـــــم اإال أن وقلمــــا جتـــــد منتجــــا صـــــناعيا خيلـــــو مــــن أحـــــد أنــــواع البالســـــتيك  ملعاصـــــرةللبالســــتيك دور هـــــام وحيــــوي يف حياتنـــــا ا

ري مـــــن متزايــــد يف كثــــاهتمـــــام أدى إىل املتزايــــد واملــــرتاكم مــــن النفايـــــات البالســــتيكية ومــــا حتدثـــــه مــــن ضــــرر علـــــى االنســــان والبيئــــة 
يعـــــزى الضـــــرر النـــــاتج مـــــن النفايـــــات البالســـــتيكية إىل احتوائهـــــا  علـــــى مـــــواد بوليمرييـــــة ال تتحلـــــل شـــــكلة. املدراســـــة لدول العـــــامل 

مـــــواد كيميائيـــــة مضـــــافة لغـــــرض حتســـــني خصائصـــــها وكـــــذلك احتوائهــــا علـــــى بفعــــل العوامـــــل الطبيعيـــــة ســـــواء البيولوجيـــــة أو البيئيـــــة 
واع املختلفـــــة مـــــن البالســـــتيك يف العـــــامل بشـــــكل مطـــــرد منـــــذ عقـــــود يصـــــاحبه تطـــــور مســـــتمر وتقليـــــل تكلفتهـــــا. يـــــزداد انتـــــاج األنـــــ

وجيـــــد مـــــا األخـــــرى   األجـــــل قصـــــرية واملنتجـــــات مـــــن التعبئـــــة والتغليـــــف الســـــلع االســـــتهالكية إلنتـــــاجهـــــا من جـــــزء كبـــــري يســـــتخدمو 
ليبيــــــا مثــــــل البــــــوىل فينيــــــل   يفانتــــــاج عــــــدد مــــــن البــــــوليمرات  طريقــــــه كنفايــــــات. يــــــتم املنتجــــــات البالســــــتيكية يقــــــرب مــــــن نصــــــف

ــــــــوليمرات واملنتجــــــــات  ــــــــدة باإلضــــــــافة إىل عــــــــدد مــــــــن الب ــــــــدخل يف صــــــــناعات بالســــــــتيكية عدي ــــــــيت ت ــــــــني وال ــــــــويل إثل كلوريــــــــد والب
البالســـــــتيكية املســــــــتوردة مـــــــن اخلــــــــارج. الطــــــــرق التقليديـــــــة للــــــــتخلص مـــــــن النفايــــــــات البالســــــــتيكية واملتمثلـــــــة يف احلــــــــرق والطمــــــــر 

ـــــــة وظهـــــــرت وإلقائهـــــــا يف البحـــــــار واحمليطـــــــا ـــــــة والبيئ ـــــــة لطـــــــرق عـــــــدة ت تســـــــبب أضـــــــرار جســـــــيمة للكائنـــــــات احلي لـــــــتخلص حديث
ـــــــيت تشـــــــمل إعـــــــادة التـــــــدوير  ـــــــل  واالســـــــتفادة منهـــــــا وال ـــــــبعض املنتجـــــــات البالســـــــتيكية مث ـــــــديل ل ـــــــاج الطاقـــــــة واســـــــتحداث الب وانت

ـــــــت وقـــــــوانني خاصـــــــة تشـــــــريعات علـــــــى  أمهيـــــــة إقـــــــرار ناجحـــــــة يف عـــــــدد مـــــــن دول العـــــــامل التجـــــــارب ال البالســـــــتيك احليـــــــوي . دل
التوعيـــــة والـــــدور اهلـــــام بالتعامـــــل مـــــع النفايـــــات البالســـــتيكية وتشـــــجيع املســـــتثمرين يف جمـــــال إعـــــادة التـــــدوير وانتـــــاج الطاقـــــة منهـــــا و 

هــــــــذه الدراســــــــة بالتحليــــــــل تنــــــــاول أهــــــــم اجلوانــــــــب املتعلقــــــــة  ــــــــدفلحــــــــد مــــــــن خماطرهــــــــا. لالــــــــذى يلعبــــــــه املــــــــواطن يف املســــــــامهة 
أو التقليــــــل  واحلـــــد منهــــــا  والطــــــرق احلديثـــــة لالســـــتفادة والــــــتخلص منهـــــا ا علـــــى البيئــــــة واالنســـــانالنفايـــــات البالســـــتيكية وآثارهــــــب

إجــــراء اســـــتبيان حـــــول املـــــواد البالســـــتيكية شـــــاركت فيـــــه الفئـــــات  واهيــــة توعيـــــة املـــــواطن ـــــا وبالتعامـــــل الســـــليم معهـــــا . مت كـــــذلك
ــــه أنــــه يوجــــد مؤشــــر جيــــد حــــول الــــوعي  ــــدى املــــواطن مبفهــــوم البالســــتيك وأمهيتــــه وآثــــار املختلفــــة مــــن اتمــــع وتبــــني مــــن خالل ل

  خملفاته الضارة على البيئة واالنسان.
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Abstract 

This is a new applied engineering study for the possibility to monitor huge distances of  sea coast, or artificial 

river collecting water nodes against pollution in water quality by measuring network with biological early 

warning system, it is continuous and automated sea/water quality monitoring and thus makes an important 

contribution to the early detection of disasters or accidents as well as to the evaluation of hazard potentials. This 

system used for efficient control of automated sea/water quality, and continuous sea/water quality monitoring for 

twenty four hours analysis using smart stations connected over wireless computer network instead of old method 

of sample collection then lab analysis. 

The functionality of the 100% web-based multi-tier-system comprises workflows for automatic sampling and 

quality assurance, the administration and control of equipment in the measuring stations, numerous options for 

data evaluation, illustration and export as well as a notification system.  

 

Keywords: smart sensor, pollution, data network 
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  ليبيافي  الزراعي الناتجعلى  و اثرهاالتغيرات المناخية 

خالد رمضان البيدى 
)1 (

و عبدالباسط حممد محودة 
 )2(

  

 جامعة طرابلس –كلية الزراعة   –قسم االقتصاد الزراعي ) 1(
  التقنيات احليوية مركز حبوث –قسم التوثيق و االحصاء ) 2(

  

  الملخص

  
يعد القطاع  الزراعي يف مجيع الدول ركيزة أساسية للتنمية ببعديها االقتصادي واالجتماعي ويف العقود الثالثة املاضية تقدمت 

حتقيق  واملوارد  احملافظة على يعمل علىالتنوع احليوي والتوازن البيئي الذي  خالللتصبح ركيزة للتنمية ببعدها البيئي أيضا من 
التنمية املستدامة. بالتايل ال يكفي التعامل مع القطاع الزراعي مبنظور العائد االقتصادي وحده بل يتعداه إىل العوائد االجتماعية 

ية وما يرتبط ا من خماطر واثار  مثل التصحر و املناخ لتغرياتفا ،والبيئية اليت تتصل بأمن البلد وسالمة البيئة وصحة املواطنني
 على كبرية حتديات تسبب اليت الظواهر أهم من ,ور األراضي و اجلفاف وتداخل مياه البحر على املياه اجلوفية (امللوحة)تده

 االحتباس ظاهرة تكون إىل أدت واليت الكربونية، االنبعاثات يف الكبرية الزيادات يف التغريات هذه وتتمثلالكوين،  املستوى
تعتمد هذه الدراسة على  .والغذاء الزراعة قطاع خاصة واسع نطاق على املناخية التغريات بتلك تتأثر ليبيا أن والشك ، احلرارى

. و تقوم الدراسة باستخدام مناذج 2012اىل  1970للفرت من  يف ليبيا بينات ثانوية تتعلق بالعوامل املناخية و الناتج الزراعي
الغذائية و نسب االكتفاء الذايت ألهم  حجم الفجوةعلى االنتاجية الزراعية و اثر التغريات املناخية يف ليبيا  و تقييم التنبؤ ملعرفة

  احملاصيل الزراعية باستخدام سيناريوهات خمتلفة.
 من قدر اكرب إعطاء على تركزحبيث  احلالية واملائية الزراعية السياسات يف جذرية تغريات إحداث بضرورة الدراسة يتوصو  

و االهتمام بالغابات و املراعي ملكافحة التصحر و ذلك بإدخال التقنيات  الزراعية اإلنتاجية يف والنم مبعدل لإلسراع االهتمام
احلديثة و املؤسسية قبل فوات االوان . كذلك توصى الدراسة بالتوسع يف زراعة االصناف املقاومة للملوحة واحلرارة والرتكيز على 

  البحوث املتعلقة بتطوير هذه االصناف.
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Study of seawater intrusion in Tajoura area 

 

Abdel Hameed Mohamed Salem 

Atomic Energy Establishment, Tajuora, Tirpoli / Libya 

 
 

Abstract 

The aim of this study is to know the extent of sea water intrusion into ground water. Geo-electrical method was 

used to measure resistivity of subsurface layers. Field measurements were conducted using resistivity device 

with Schlumberger array. Variable electrodes were spread with maximum distance of 400 m. Readings of 18 

Vertical Electrical Soundings were taken in the area of study which has several wells that were formerly studied 

using chemical analysis method of well samples. Electrical data were analyzed and interpreted and horizontal 

and vertical sections of apparent resistivity were drawn, also contour maps of iso - resistivity lines were 

constructed . It has been clearly shown that sea water intruded into ground water in the study area. 

Keywords: Intrusion, Seawater, Geo-electrical, resistivity. 
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  الملخص

يعترب املناخ يف أغلب مناطق ليبيا ذو طبيعة جافه وصحراوية، كذلك فإن الدولة ال متلك أي مورد مائي عذب دائم 

جلوفية هي املصدر األساسي اجلريان وذلك لقلة سقوط األمطار وكذلك بسبب الطبيعة اجليولوجية للمنطقة؛ لذلك تعترب املياه ا
للمياه يف ليبيا، حيث تنقل املياه اجلوفية من املنطقة اجلنوبية ذات الكثافة السكانية القليلة ايل املنطقة الشمالية ذات الكثافة 

  السكانية األعلى.

وتنوع هذه املخزون اجلويف رمبا يكون مهددًا باالستنزاف وذلك نتيجة لتضاعف عدد السكان وازدياد حتضرهم 
أنشطتهم، مما يؤدي إىل التزايد يف طلب املياه.  يصاحب هذا التزايد يف الطلب على املياه العذبة، زيادة يف كميات النفايات واملياه 

العادمة والصرف الصناعي واليت يتم التخلص منها يف كثري من احلاالت دون معاجله أو إعادة تدوير، حيث تتسرب مكوناا عرب 

 يف الرتبة إىل طبقات املياه اجلوفية.الشقوق اليت 

مما سبق يبدأ التساؤل عن مدى اخلطورة اليت يسببها سوء التعامل مع خملفات األنشطة البشرية وسوء التعامل مع البيئة 
ًة املياه اجلوفية يف مدينة هون ومدى صالحيتها لالستعمال البشري مقارنجودة يف ليبيا. هلذا دف هذه الدراسة إىل تقييم 

وأوضحت النتائج ان كميات املواد الصلبة الذائبة يف املياه اجلوفية ذات مستوى عايل خصوصا كلما اقرتبنا  .باملواصفات القياسية
 من مركز املدينة. 

  

  ليبيا، مياه الشرب، املياه اجلوفية، املخلفات، املياه العادمة. :دالليةالكلمات ال 
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  ديد والصلب كخطوة أولى إلعادة تدويرهاتصنيف المخلفات بالشركة الليبية للح
  

  سامل مصباح الكيالين   ، ناصر أمحد أبوتركية 
  والصلب للحديد الليبية الشركةإدارة البحث والتطوير/  

  

  الملخص
لقد أولت الشـركة الليبيـة للحديـد والصـلب موضـوع املخلفـات الصـناعية اهتمامـاً كبـرياً خـالل السـنوات القليلـة املاضـية، فقامـت 
بدراسة إلمكانية االستفادة من هذه املخلفات، سواًء من خالل إعادة استخدامها كجزء من املواد اخلام للمراحـل اإلنتاجيـة داخـل 

  مصانع الشركة، أو النظر يف إمكانية دخوهلا يف صناعات أخرى كصناعة بعض مواد البناء ورصف الطرق، وغريها.
ة ومـا تشـمله مـن خطـة للتوسـع وتنفيـذ املشـاريع التطويريـة، حيـث مـن املتوقـع حـدوث وبالنظر إىل املرحلة احلالية من عمـر الشـرك

ارتفاع يف الكميات السنوية املرتاكمة من املخلفات، صار من الضروري وجود سياسة إلدارة املخلفات بشكل شامل علـى مسـتوى 
  جتميع املعلومات عنها.الشركة، وكخطوة أوىل من أجل الوصول إىل هذا اهلدف يتوجب حصر هذه املخلفات و 
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في الجيولوجيا البيئية والصحية في  مرض االنسمام الفلوري والمياه الجوفية: دراسة استطالعية

  مناطق الشمال الغربي من ليبيا
  أبو بكر علي خليفة سامل، صاحل أبو القاسم سعد عمارة*، فتحي حممد املربوك حممد، أبو لبدةمصطفى أسامة أمحد 

  abulibda@live.com. *الربيد اإللكرتوين: ليبيا، العجيالتمدينة  – شؤون املياهاملعهد العايل ل
  

  الملخص
تعترب ليبيا من أحد دول الشمال األفريقي الواقعة ضمن نطاق املياه اجلوفية احلاوية على تراكيز فلورية تتجاوز احلد اآلمن على 

وري يف عدة مناطق بالقطر اللييب نتيجة الستهالك السكان مثل ملغم/لرت). وينتشر مرض االنسمام الفل 1.5الصحة البشرية (
هذه املياه، ومنها املناطق الشمالية الغربية اليت تعتمد جمتمعاا على املكامن اجلوفية الرسوبية يف حوض سهل اجلفارة لتلبية 

صحي، العوامل -قة، من منظور جيوبيئياحتياجاا اليومية من املاء يف كافة األغراض. تستطلع الدراسة املعروضة يف هذه الور 
والظروف اليت أدت إىل تلوث املياه اجلوفية بعنصر الفلور، ونشوء مرض االنسمام الفلوري يف جمتمعات املناطق الشمالية الغربية من 

هرة عرب الزمن ليبيا. صممت منهجية البحث على أساس مزيج من ثالثة أنواع، وهي: املنهج التارخيي، الذي يتيح تتبع تطور الظا
ومقارنتها مبناطق عاملية تتشابه ظروفها مع منطقة الدراسة؛ واملنهج املسحي بطريقة االستبيان، لتوثيق أدلة على األرض تدعم عملية 
التحليل؛ واملنهج الوصفي، لتمثيل وتفسري البيانات اموعة ضمن قالب موجه حنو توصيف املتغريات وتفسري العالقات ذات 

ذه الظاهرة. بينت نتائج الدراسة أن هناك جمموعة عوامل طبيعية وأخرى بشرية كان هلا دور بارز يف نشوء هذه الوباء االرتباط 
ا البيئي. ومن أبرز العوامل الطبيعية، هي: اجليولوجيا احمللية، وظروف املناخ اجلاف السائدة باملنطقة، وكيميائية املياه الغنية طبيعي

رض املنبسطة، والقرب املكاين للحوض اجلويف من البحر. أما العوامل البشرية، فشملت األنشطة التنموية بالفلور، وتضاريس األ
املستنزفة للموارد الطبيعية واملرشحة للتدهور البيئي، والسلوكيات االجتماعية اخلاطئة جتاه الثروة املائية، والضعف العام بقضايا 

ياسات على الرتاكيز احلقيقية للفلور يف اخللفية الطبيعية ملنطقة الدراسة، ملا لذلك من أمهية التثقيف الصحي. تقرتح الدراسة إجراء ق
  بالغة يف دراسات تقييم اخلطورة والصحة العامة.

  وبائيات بيئية –جيولوجيا صحية  –تلوث املياه اجلوفية  –االنسمام الفلوري  –كلمات مفتاحية: الفلور 
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  والتنمية المستدامةقوانين البلديات الساحلية 
  

  عبد الجليل امحمد سليمان عمار
  abdaljalil7@gmail.comجامعة طرابلس، كلية التربية قصر بن غشير. 

   

  الملخص
ال ميكن معه إجراء تنفيذ  لقد اكتسبت املؤسسات أمهية كبرية بالنسبة للدميقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوين الذي

العقود وحل املنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية املعلومات تؤدى إىل منع اإلشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد 
 وتشجيع   الالزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة،   وانعدام الثقة. ويؤدى إتباع املبادئ السليمة ضبط املؤسسات إىل خلق االحتياجات

الشفافية يف احلياة االقتصادية ومكافحة مقاومة املؤسسات لإلصالح. و إن شدة احلساسية و هلع بعض املؤسسات الرافضة 
للتغيري واملعاندة للتطور تتمكن بفضل مناورا من حتويل أهداف اإلصالح الشامل لنظم احلكم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 

االحتياطات هدف صغري ولكنه حساس، أال وهو إصالح اإلدارة، سواء أكانت إدارة عمومية وثقافيا وهي أهداف كبرية، إىل جمرد 
  املؤسسات اخلدمية . أو مؤسسة اقتصادية ختلق الثروات ال يعين أن التسيري الراشد ال ميكن تطبيقه يف

ن و بيئته اجلانب األخالقي العقل مل يعد لنا مفر من التسليم يان الضمان والطريق الصحيح لدعم وتقوية العالقة بني االنسا  
والضمري اللدان جعل سلوك البشر تتحرى االصالح و حماربة الفساد و االمر باملعروف والنهى عن املنكر و العمل لصاحل الوطن 

اسة اىل دف الدر و  ).85واملواطن ، وجيب علينا ان نتدبر قوله تعاىل( وال تفسدوا يف االرض بعد اصالحها ) سورة االعراف اية (
للعمداء ، واميانا مبا لنظافة البيئية من امهية وفعالية واالهتمام بالشواطئ يعترب    االختصاصات املوكلة للبلديات وقرارات الرتشيح

               لإلنسان لتحقيق التنمية املستدامة بعد الغياب الطويل. محاية من االمراض وسعادة
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