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     الملخص

اتجة مع إزدياد عدد السكان تزداد كمية المخلفات والن      

بالتالي  سوف تبرز الحاجة  البشرية،من مختلف األنشطة 

للتعامل مع المخلفات الصلبة المنزلية والتخلص منها 

بالطرق السليمة والصحيحة بيئياً ، وإال ستصبح هذه 

المخلفات مصدراً النتشار الملوثات واألمراض. هدفت 

الدراسة الى تقدير كمية العناصر الثقيلة في المياه الجوفية 

النهائي "الحامية". تم تجميع عدد المحيطة بمكب التخلص 

( عينة من مياه اآلبار المحيطة بالمكب والعناصر التي 20)

تم تقديرها: الزرنيخ،  والكادميوم، والكروم، والنحاس، 

والرصاص، والزئبق، والزنك باستخدام جهاز االمتصاص 

الذري. النتائج المتحصل عليها تمت مطابقتها مع مواصفات 

(. من خالل النتائج WHOة ومواصفة )مياه الشرب الليبي

( Hgالمتحصل عليها تبين أن تركيز عنصري الزئبق )

الحدود المسموح بها، عينة واحدة  في( تقع Asوالزرنيخ )

% من 55( فوق الحد المسموح ، Cdلعنصر الكادميوم )

( هى ملوثة، Cuالعينات المدروسة لعنصر النحاس )

( قيماً ضمن الحدود Crأظهرت نتائج تحليل عنصر الكروم )

( ، حيث ازداد التركيز 20المسموح بها عدى العينة رقم )

قليالً عن الحد المسموح به. بالنسبة لتراكيز عنصري 

( فجميع العينات كانت ضمن Zn( والزنك )Pdالرصاص )

 الحدود المسموح بها.

 الردم الثقيلة، العناصر الصلبة، المخلفات: الدالة الكلمات

 .الجوفية المياه الصحي،

Abstract 

As the population increases, the amount 

of waste generated from various human activities 

increases, so the need to deal with household 

solid waste and dispose of it in sound and 

environmentally correct ways will emerge. 

Otherwise, this waste will become a source of 

spread of pollutants and diseases. The study 

aimed to estimate the amount of heavy elements 

in the groundwater surrounding the "garrison" 

landfill. (20) samples were collected from water 

wells surrounding the landfill and the estimated 

elements: arsenic, cadmium, chromium, copper, 

lead, mercury, and zinc using the atomic 

absorption device. The results obtained were 

complied with the specifications of the Libyan 

drinking water and the (WHO) specification. 

Through the obtained results, it was found that 

the concentration of the elements Hg and arsenic 

(As) are within the permissible limits, one sample 

of cadmium element (Cd) is above the 

permissible limit, 55% of the samples studied for 

the copper element (Cu) are contaminated. 

Chromium (Cr) is a value within the permissible 

limits except sample number (20), where the 

concentration increased slightly from the 

permissible limit. For Pd and Zn concentrations, 

all samples were within permissible limits. 

Key words: solid waste, heavy metals, backfill, 

groundwater. 

  Introduction:المقدمة. 1

يمكاان  Solid Wasteالمخلفاااا الصاالبة  

تعريفها بأنها المخلفاا الغير سائلة وغير المتجانسة 

والناتجااة عاان المجتماا  وغياار  اا ييمااة ويتيااة لهااا 

: المنزليااااة والةر يااااة األنشااااطةونتيجااااة لمختلاااا  

والطبية والصناعية والزراعية والنقا  كماا تتضامن 

الناتجااة ماان معالجااة مياااه  هالمخلفاااا الصاالبة الةمااأ

اليااوم ادارا المخلفاااا  أصاابةا الصاار  الصااةي 

ماان   Solid Waste Managementالصاالبة

الةيوياااة للمةا عاااة علاااى البيئاااة والصاااةة  األماااور

الصاالبة ةاليااا   يااتم الااتخل  ماان المخلفاااا العامااة 

مكباااااا مكشااااو ة دون   ااااي األةيااااانغلااااب أ  اااايو

العديد من المدن بليبيا يتم التخل  من   يو  رزها،

العارا  علاى مسااةة   ايالمخلفاا الصلبة بتكديسها 

  اايغياار بعياادا ماان المناااطة السااكنية ممااا يتساابب 

كبيااارا مااان القاااوارن والةيوانااااا  أعاااداد اجتااا اب

نادع  الةرائاة االاروائ  الكريهاة و نتشاراالضالة و

أماااكن تجمياا  النفاياااا  وتلااو  للتربااة والمياااه   ااي

والهوا  ويمكان تلخاي  مصاادر المخلفااا الصالبة 
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والقماماااة البلدياااة والقماماااة  القماماااة المنزلياااة،  اااي

  [1] الصناعية

الجااز   Garbageتمثاا  القمامااة المنزليااة 

مان المخلفااا الصالبة وتتكاون مان  ضا ا  األكبر

مث  الاورة بأنواعاه ( 1)شك   أخريالطعام ومواد 

وعلاااب الصااافي  والمعاااادن والب ساااتي  والزجاااا  

وتشاام  المخلفاااا التجاريااة  مااا  واأليمشااة واألتربااة

ة المختلفاة مثا  المةاا  يتخل  من األنشطة التجاريا

العااادا   اايو ،وغيرهااا والفنااادة واألسااواةالتجارياة 

تتكااااون هاااا ه المخلفاااااا ماااان الااااورة والب سااااتي  

والمخلفااااا الصاااناعية  ،والزجاااا  وعلاااب الصااافي 

الصاااناعية وتكاااون خطااارا أو  األنشاااطةتناااتن عااان 

سااامة، أمااا مخلفاااا المستشاافياا والعياااداا الطبيااة 

ا ويااااتم الااااتخل  منهااااا خطاااار  هااااي والساااالخاناا

  بينما تمث  المخلفاا الخاملة ما يتخل  من بالةرة

  [2] وصيانة الطرة وغيرها عمارواإلنشاط البنا  

 

  ي( مكوناا ونسب المخلفاا الصلبة 1شك  )
  [3] المدن الليبية

 Sanitary Land Fill الصاةيالاردم 

طريقاااة الاااردم الصاااةي مااان الطااارة المساااتخدمة 

للتخل  من المخلفاا الصلبة وخصوصا  العضوية 

   المدن الليبية  يمنها وهى ع تستخدم 

وتااتلخ  الطريقااة بةصاار المخلفاااا  ااي 

أضية ةجم ممكن بواسطة الد ، ثم تغطيتها ودكهاا 

بطبقة من التاراب  اي نهاياة كا  ياوم عما  وبسام  

النهايااة تغطيتهااا بطبقااة ماان التااراب   اايساام و 15

ويتم عم  الغطا  النهاائي  سم 60 الىيص  سمكها 

 األمطااارعلااى شااك  منةنااي لتسااهي  سااي ن مياااه 

وخااا   هااا ه العملياااة تتةلااا    ردمخاااار  مويااا  الااا

 اإلنزيمااااالمااواد العضااوية ع هوائيااا  مسااتفيدا ماان 

بكتريااا التربااة منتجااة غاااز الميثااان   اايالموجااودا 

  [2] العضوية األةمانبعن  وأيضا  

 النهاااااائي الةامياااااة أوالماااااردم العماااااومي 

الشاك   السابخةمنطقاة   اي)موضو  الدراساة( يقا  

ةي  يبعاد بالقرب من مصن  الةديد والصلب،  (3)

وتبلااا   ،كيلاااومتر 20عااان وساااط المديناااة ةاااوالي 

هكتاااار، ويوعاااه  اااي منطقاااة  50مسااااةته ةاااوالي 

المشااااك  البيئياااة بسااابب  أكثاااريجعلاااه مااان  السااابخة

يعما   الميااه  الايترشي  الماواد الموجاودا بالقماماة 

ه ا المكب بطريقاة بدائياة جادا  ةيا  تجما  القماماة 

شركة الخادماا  ق  من يب  المواطنين وسيارااوتن

تام  ،، وياتم تساوية المخلفااا بواساطة البلادوزالعامة

 ل  تأتي مخلفاا البنا  وتساوي ايضاا  تام تاأتي  بعد

ومياه الناتجة عن مخلفااا العمليااا سياراا الةمأه 

الصناعية  تتكرر ها ه العملياة بشاك  ياومي ويصا  

 متااار7ةاااوالي اعرتفاااا   اااي بعااان األمااااكن الاااي 

ون  اارز وتنااز  ويااتم القااا  المخلفاااا د (2الشااك  )

، اضا ة الي  ل   إن عصارا المخلفاا الي األرن

عالياة مان   ه النفاياا والتاي تةتاوي علاى كمياااه

الماااااواد العضاااااوية والمعاااااادن الخطااااارا كاااااالزئبة 

والكاااادميوم والرصاااا  تجاااد طريقهاااا الاااى الميااااه 

  [4] الجو ية  تقوم بتلويثها

             ي(صورا توض  الطريقة المتبعة 2)شك 

 (21/7/2019التخل  من المخلفاا بالمكب)

مواد 
عضوية 
54 1 

ورة 
وكرتون 
12 1 

اخشاب 
1 6 

انسجة 
مختلفة 
3 5 

ب ستي   
7 8 

زجا  
3 9 

معادن 
6 9 

اتربة 
10 1 
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أرن   ي( صورا توض  ويو  المكب 3شك )  

 (21/7/2019سبخيه)

( كمياا القمامة الداخلة الي المكب 1) جدو 
 2013  - 2009النهائي خ   الفترا 

 [4]المصدر: 

 
العناصاار الثقيلاااة أو مااا يعااار  باااالفلزاا 

بأنها تل  العناصر التي تزيد كثا تها  ) الثقيلة تعر 

 5mg/cm3"" كثا ااة المااا  أضااعا علااى خمسااة 

  ايوهى لها تأثيراا سلبية على البيئة عند اإل راط 

استخدامها كما تؤثر على صاةة اإلنساان والةياوان 

  [5] (والنباا

الصاااةية  باآلثااااراعهتماااام ةاااديثا   وتزاياااد

 السااااالبية الناتجاااااة عااااان تاااااراكم العناصااااار الثقيلاااااة 

Heavy Metals الاينتقالها ا وامكانيةالتربة   ي 

المنااااااطة  اا   ااااايالميااااااه الجو ياااااة وخصوصاااااا  

هناااا    [5] المساااتوي الماااائي القرياااب مااان الساااط 

دراساا عديدا تم اجراؤهاا علاى المخلفااا الصالبة 

 [ 9،  8،  4،  3،  2 ] والمياه الجو ية

 

 Research Problem مشكلة البحث:. 2

خاااا   العقااااود  ةشااااهدا مدينااااة مصاااارات

  يتوسعا   ببايي المدن الليبية الكبيرا، اسوا   األخيرا

عااادد الساااكان ونشااااط   ااايةجااام المديناااة وزياااادا 

أنماااااط معاااادعا   اااايرتفاعااااا  اكبياااار و يتصاااااديا

تزايد وتوالد كمياا كبيارا  الى أدياعسته  ، مما 

يجاب جمعهاا  والتايمن المخلفاا الصالبة  

ونقلهااا والااتخل  النهااائي منهااا بالصااورا السااليمة 

بيئياااا  واع ساااتكون مصااادرا  لتلاااو  الترباااة  مناااةواأل

 والهوا  والما  بنواتن ه ه المخلفاا 

الساااالبية علااااى البيئااااة  االلتااااأثيرونعاااارا  

تماااا للمعاااادن الثقيلاااة،  المتويعاااة والصاااةة العاماااة

علاى  النهاائي "الةامياة"دراسة تأثير مكب التخل  

  يتلو  المياه السطةية والجو ية بالعناصر الثقيلة 

 المةيطة بالمكب  مياه اعبار

  :البحث أهداف. 3
The objectives of Rresearch 

 
 ،(As) الاازرني  الثقيلااة: تقاادير العناصاار         

 (Cu)النةاا ،  (Cr)الكاروم ،(Cd) الكاادميوم

 (Zn)  الزنا  ،(Hg) الزئبااة ،(Pd) الرصاا 

ةية لمنطقاااة الدراساااة الميااااه الجو ياااة والساااط  اااي

لجاودا  ومدي مطابقة المياه الجو ياة ألباار المنطقاة

مواصاافة منعمااة الليبيااة والمياااه طبقااا  للمواصاافاا 

 World Health الصااااةة العالميااااة

organization (WHO)  

 :المواد وطرق البحث. 4

Materials and Methods 

 طريقة جمع العينات: 1.4

Method of Collecting Samples 

                تاااااااااااام جماااااااااااا  العيناااااااااااااا بتاااااااااااااري  

وبشااااااك   عينااااااة 20ولعاااااادد  29/9/2019 -28

  مةايط ةاو   عشوائي وةسب تو ر اعباار بالمنطقاة

، تام تةدياد (4) شك  النهائي الةاميةمكب التخل  

  موي  أخا  العينااا بواساطة جهااز تةدياد الموايا 

GPS (Global Positioning System) 

 -10ما  ليتد ة لمدا من ويب  أخ  العينة  تم تر  ال

، تاام غساا  ينينااة أخاا  العينااة بمااا  العينااة دييقااة 15

 الكمية بالطن السنة ر م

01 2009 21681 

 غير متو ر 2010 02

03 2012 19003 

04 2013 26454 
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اه ةتاى نهايتهاا عديد المراا وملئاا كا  ينيناة بالميا

 تعر  به ك  عينة ريم  وأعطيا

وتوزي   صورا توض  منطقة الدراسة (4) شك 
 العيناا

  :قياس المعادن الثقيلة 2.4 
Heavy Metals   

 المدروسااااة عناصاااارال تركيااااز م ييااااا تاااا

 :بمركاااز الرياباااة علاااي اعغ ياااة بمصاااراتة وهاااى

 صاا ،الر النةاا ، الكاروم، الزرني ، الكادميوم،

 :الا ري اعمتصاا الزن  بواساطة جهااز  الزئبة،

Atomic Absorption 

Spectrophotometer  بالطريقااااااااة رياااااااامB 

   APHA1995[6]  اااايو لاااا  كمااااا جااااا   3113

 وةساااااب تعليمااااااا الشاااااركة المصااااانعة للجهااااااز

(Agilent Technologiesواساااام الجهاااااز ) 

(280ZAA الموجود بمركز الريابة على األغ ية )

 بمدينة مصراته 

 طريقة هضم العينة: 3.4
Method of digesting The Sample  

 
جرام من العينة  5 0 ةوالي نقوم بوزن 

األنبوبة الخاصة،   يجرام( ونضعها 1 أيصى)ةد 

مل  من ةامن النتري   5 بإضا ة نقوم تم

 ونضعها على الر  الخا  بالتسخين 5% 69

داخ  خزانة طرد الغازاا عند درجة ةرارا 

 4 -3ةوالي  ولمدا أيصىكةد  ˚م130و  ˚م120

الةامن وتبخره  ساعاا ةتى نتأكد من غليان

  مل  بيروكسيد 5 1 أليصى ةد، تم نعي 

)وعيفة البيروكسيد يجع  المةلو  رائة ألنه يطرد 

الغازاا من المةلو ( تم نرجعه على المسخن لمدا 

تم نقوم بإطفا  المسخن يلي     أخرينص  ساعة 

ونرجعه على  ،أخرىمره  ml1 5ونضي  

تم نقوم بعملية  أخرىالمسخن لمدا نص  ساعة 

ونكم   ml25دوارة يياسية سعة   يالترشي  

 بالما  المقطر ةتى الع مة 

                   النتائج والمناقشة. 5
Results and Discussion      

للعينااااا تةاااا  اعختبااااراابعاااد اجااارا  

الطريقة الم كورا سابقا  تام التوصا  الاي بالدراسة و

جاداو  وأشاكا  بيانياة ومقارناة   اينتائن تم تمثيلها 

النتااائن المتةصاا  عليهااا ماا  معااايير جااودا المياااه 

والخاصاة  (2) جدو  ريم الجو ية المةيطة بالمكب

الفنية لمكبااا الاردم الصاةي و العامة باعشتراطاا

  للمخلفاا البلدية الصلبة

بعن المعايير للةكم على جودا المياه ( 2جدو  )
 للعناصر الثقيلة المدروسة

 م
ر

 

 

P
a
ra

m
e
te

rs
 

 

 ( mg/lبــ)  التركيز

جودا 
المياه 
المةيطة 
 بالمكب

المواصفة 
الليبية ريم 

لمياه  82
 الشرب

مواصفة 
WHO 
لمياه 
 الشرب

1 Arsenic 0 05 0 01 0.07 

2 Cadmium 0 01 0.003 0.003 

3 
Chromiu

m 
0.05 0.05 0.05 

4 Copper 0.05 1.0 1.0 

5 Lead 0.05 0.01 0.05 

6 Mercury 0.001 0.001 0.001 

7 Zinc 5.0 3.0 5.0 

 

 

 Chromium :الكروم 1.5

الكروم مان العناصار المغ ياة الضارورية 

عمليااااا التةاااو  الغااا ائي   ااايللنبااااا والةياااوان 
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األمينياة  األةماان، تصاني  ين الجلكوزأ)األين 

تركياازاا عاليااة   اايولكاان عنااد تراكمااه  والنوويااة(

وأمااااران عدياااادا  ،اضااااطراباايمكاااان أن يولااااد 

)سرطان الرئة، يرح على البشرا، الغثيان( ويصب  

يااات   عنااد التركياازاا العاليااة، وبعاان الصااناعاا 

مث  الصلب والط   بالكروم، ودباغاة الجلاود تناتن 

  [7]كمياا عالية من نفاية الكروم 

نتائن تةلي  عنصر الكروم وكماا  أعهرا

الةااادود   اااي ( ييماااا   5) الشاااك   ااايموضاااةة  هاااي

المواصااافاا الليبياااة أو   ااايالمساااموح بهاااا ساااوا  

( ةي  تراوةاا 0.05mg/lالعالمية والمةددا بــ) 

المدى من أي  من ةساسية الجهااز ةتاى   يالنتائن 

mg/l0 05  زادا يلااي   عاان  20عاادا العينااة رياام

الةاادود المسااموح بهااا، ةياا  سااج  تركيااز عنصاار 

تركيااااااز ياااااادره  20العينااااااة رياااااام   اااااايالكااااااروم 

mg/l0 058   

بمقارنة النتائن لتركيز عنصر الكروم م  

" تلو  المياه الجو ية بالعناصر  [8]دراسة يام بها

نجد أن تركيز عنصر   مدينة طرابل "،  يالثقيلة 

من الةد  تراوةاالكروم لعيناا الما  المدروسة 

لةساسية الجهاز  وهي أي  من  األدنى

(0.001mg/l )الى (0.0667mg/lوهى عينة )       

 (mg/l( ييم تركيز عنصر الكروم )5) شك 

 لعيناا الما  المدروسة

 مياه بئر بالقرب من مصن  للسماد العضوي 

 " دراسة  [9]نتائن الدراسة م  نتائن بة وبمقارنة 

تاااأثير مكبااااا )مطاااامر( المخلفااااا الصااالبة علاااى 

)دراساة ةالاة مكاب البصاة( "  جودا المياه الجو ياة

 نجااااد ياااايم تركيااااز عنصاااار الكااااروم تااااراوح ماااان

(0.0018mg/lالي ) (0.033mg/l ) 

 Copper :النحاس2.5 

النةا  مادا كثيرا اعستخدام ل ل   إنه 

 لنفاياا النةا  يوجد الكثير من المصادر الفعلية 

البيئة من ةولنا،   ي طبيعييتواجد النةا  بشك  

على نطاة واس  من  القدم،  اإلنسانويد استخدمه 

مادا النةا  يد تلو  المنتن   يأي وعا  يستعم  

كالطعام والشراب والما ، يسبب زيادا تركيز 

 ألمران التالية:لالجسم البشري   يالنةا  

  لمعادن النةاا  يسابب التعرن على المدي الطويا -

 أعم ين، كما يسابب الصادا ،تهين لألن  والفم والع

 نها  اإل القي، الدوار، المعدا،

تناو  كمياا كبيرا من النةا  عن عماد ياؤدي الاي  -

 اضاامور الكلااي والكبااد وماان تاام ةاااعا ماان الو ااا

 البشرية 

التعرن الصناعي ألدخنة النةا  تؤدي الي اصابة  -

  اااياإلنساااان بةماااي الااادخان المعدنياااة مااا  تغيااار 

  [5] األغشية المخاطية لألن 

البيئياة ومعاايير جاودا  ل شاتراطااوو قا      

المياه الجو ية المةيطة بالمكب  اإن الةاد المساتةب 

( هاااااااو Cuمااااااان تركياااااااز عنصااااااار النةاااااااا  )

(0.05mg/l،)  وماااان النتااااائن المتةصاااا  عليهاااااا

العيناا المدروسة وكماا   يلتركيز عنصر النةا  

تبااين ان عيناااا مياااه اآلبااار  (6) هااو مبااين بالشااك 

، 17، 16، 14، 12، 11، 7، 3، 2)     أريااااااام

 ( يد تجاوزا الةدود المسموح به 20، 19، 18

 هايالمدروساة  % مان مجماو  العينااا55بنسبة  يأ

ر النةاا  لعنصا تركياز أعليوسج   عيناا ملوثة 

 ( 0.13mg/l) وهاو 20عيناة ميااه البئار ريام   ي

( تةاااا  15، 9، 6، 5، 4) بينمااااا العيناااااا أريااااام
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، 8، 1) مسااتوي ةساسااية الجهاااز والعيناااا أريااام

 ( لم تتجاوز الةد المسموح به 13، 10

 

 
 ( mg/l) ( ييم تركيز عنصر النةا 6شك  )

 لعيناا الما  المدروسة
 

 Mercury :الزئبق 3.5
يعد ه ا المعدن السائ  الوةياد ولاه درجاة 

وله يابلية تطاير أعلاي مان جميا   ˚م 39 -انصهار 

الموصااا ا  أةسااانوهاااو مااان  األخااارىالمعاااادن 

العديااااد ماااان الصااااناعاا   اااايالكهربائيااااة  ياااادخ  

كصااااناعة الااااورة وانتااااا  المصااااابي  الكهربائيااااة 

والترماااومتراا  والبطاريااااا وصاااناعة المةاااارير

، وتتلاااااو  البيئاااااة فطريااااااا وغيرهااااااومبياااااداا ال

     الزئباااة مااان خااا   هااا ه اعساااتخداماا  ااثااابملو

زاد تركياازه  ا ايعتباار الزئبااة ماان المعااادن الخطاارا 

ولااه العديااد ماان التااأثيراا علااى  0.001mg/lعاان 

  اإلنسانصةة 

تركيز  نأمن خ   تةالي  العيناا تبين 

ا مستوى ةساسية الجهاز عنصر الزئبة يق  تة

وب ل  تعتبر  المدروسة باراألك  عيناا مياه   ي

  يالمنطقة خالية من التلو  بالنسبة لعنصر الزئبة 

 المياه 

بمقارنااة نتااائن تركيااز الزئبااة للباةاا  ماا  

نجااد أن النتااائن تةااا مسااتوي ةساسااية   [8] نتااائن

وعيناة واةادا وصا  التركياز  اآلباارك    يالجهاز 

( وهااااى أعلااااي ماااان الةااااد 0.0014mg/l)  يهااااا

  موح بهالمس

 

 

 Cadmium :الكادميوم 4.5

الطبيعااة عاان طريااة   اايينتشاار الكااادميوم 

 الجلفناااة  ااايياااا  والسااابائ  ويساااتخدم صاااناعة التوت

  ااايملونااااا الطااا   ويوجاااد   اااياد الطااا   ووماااو

ماان    ويعتباارالصااةيةمااأا الصاار    اايالقمامااة و

بعاا  ماان الصااناعة وماان نت التاايالعناصاار الضااارا 

عملياااا اعةتااراة  يتساابب زيااادا تركيااز الكااادميوم 

وأعم المعدا  كاإلسها الجسم البشري األمران   ي

والتقياااؤ وأماااران هشاشاااة الععاااام واضاااطراباا 

نفسااااية وساااارطاناا وعقاااام وزيااااادا ضااااغط الاااادم 

  [5] وتأثيراا على عضلة القلب

وو قااااا  لمعااااايير جااااودا المياااااه الجو يااااة 

ميوم دبالمكاب الةاد المساتةب لتركياز الكااالمةيطة 

مااان خااا   النتاااائن المتةصااا   ( (0.01mg/lهاااو 

عليهاااا نجاااد أن تركيااااز الكاااادميوم تةاااا مسااااتوى 

( 4) ةساسية الجهاز لجمي  العيناا عدا العينة ريام

وهاو اعلاي  0.025mg/lالعنصار  يهاا  بل  تركيز

 اماان الةااد المسااتةب لتركيااز الكااادميوم  وتجاااوز

 الليبياة للمواصافة  الةد المسموح لمياه الشرب سوا 

 العالميااااة مواصاااافة منعمااااة الصااااةة أو 82رياااام 

(WHO)  [8] بمقارنة النتاائن للباةا  ما  دراساة  

نجااد أن تركيااز عنصاار الكااادميوم لاام يتجاااوز الةااد 

عادا عينااة واةادا وصاا  التركياز  يهااا المساموح بااه 

 (0.019mg/l) الى

 Lead :الرصاص 5.5

الرصاااا  معااادن لاااين ولاااه اساااتخداماته  

 األسااالةة والكااااب ا ومواسااايرالواساااعة كصاااناعة 

 دهاناااا الةااوائط والمبيااداا الةشاارية،  اايالمياااه و

 التالية: من المصادر اإلنسانسم جالرصا  يدخ  

ماان  %15 ماان المااا ، %20 الطعااام، ماان 65%

الهاااوا  والرصاااا  ع يسااااهم باااأي وعيفاااة ةيوياااة 

تناولاااه مااان خااا    ا ا اإلنساااانللجسااام لكناااه يضااار 

 الطعام والما  والهوا  ومن مساوئ الرصا :
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اةدا  اضاطراباا التركياب الةياوي للهيموجلاوبين  -

  باألنيميا اإلنسان واصابة

 الكلي  أنسجة  يارتفا  ضغط الدم وضمور  -

الجهااز   اياعات    أوللةوام ، اضطراب  اجهان -

 العصبي 

خ ياااا المااا  وعقااام للرجاااا  نتيجاااة تاااأثر   ااايتلااا   -

 الةيواناا المنوية به ا المعدن 

  [5] األطفا  قد القدرا التعليمية عند  -

بنا  على النتاائن المتةصا  عليهاا تاراوح 

تةاااا  اآلباااارميااااه   ااايتركياااز عنصااار الرصاااا  

( 16) الدراسااة بااين أياا  ماان ةساسااية الجهاااز لعاادد

( 10العيناااة ريااام )  اااي 0.007mg/l الااايعيناااة 

وبالتالي نستطي  القو  ان جميا  العينااا تقا  تةاا 

  0.05mg/lوهو الةدود المسموح بها 

بمقارنااة نتااائن تركيااز عنصاار الرصااا  

نجد أن تركيز عنصر   [ 8]  للباة  م  تركيز نتائن

يا  مان ةساساية أالعيناا تراوح من   يالرصا  

( 0.31mg/l) تركياز الى( 0.001mg/l) الجهاز

وبمقارناة  بمنطقاة تااجورا  ه وهو بئر واي  بالم بغ

نجاد أن يايم   [9] نتائن عنصار الرصاا  ما  نتاائن

تركيااز عنصاار الرصااا  ألبااار المياااه المدروسااة 

           الااااااااااااااااى( 0.007mg/lتااااااااااااااااراوح بااااااااااااااااين )

(0.0183 mg/l ) 

  Zinc :الزنك 6.5

خاماااااا الرصااااا    ااااييوجااااد الزناااا  

، كماا يوجاد وخاصاة الكاادميوم  األخارىوالفلزاا  

 الفةام الةجاريبعن التكويناا الصخرية مثا    ي

والةجااار الرملاااي والمنجنياااز وهاااو مااان العناصااار 

ن زياادا تركيازه أالضارورية اع  الصاغريالغ ائية 

  [8] التسمم اليالجسم تؤدي   ي

وو اااة النتاااائن المتةصااا  عليهاااا تاااراوح 

العينااااا مااان أيااا  مااان   ااايتركياااز عنصااار الزنااا  

( 1) ( عيناة والعيناة ريام18ةساسية الجهاز لعدد )

( بلااا  2والعيناااة ريااام ) 0.003mg/l)) تركيزهاااا

وبالتااالي نسااتطي  القااو    (0.025mg/l) التركيااز

  اي باهالةادود المساموح   ايبأن جمي  العيناا تق  

الليبياااة لجاااودا الميااااه المةيطاااة بالمكاااب  المواصااافة

مواصفة منعمة الصةة و 82 الليبية  ولمياه الشرب

  5mg/l))وهو( WHOالعالمية )

  اايبمقارنااة نتااائن تركيااز عنصاار الزناا  

تركياااز  أننجاااد   [8]مااا  تركياااز العنصااار الدراساااة

 الااااااى( 0.036mg/lالعنصاااااار تراوةااااااا ماااااان )

(3.388mg/l ) 

 Arsenic :الزرنيخ 7.5

الاااازرني  غياااار العضااااوي مااااادا شااااديدا 

الساامية، تناااو  الاازرني  غياار العضااوي علااى ماادي 

تسااامم مااازمن  الاااي تااارا طويلاااة يمكااان أن ياااؤدي 

التااااي يمكاااان أن تسااااتغرة  اآلثاااااربااااالزرني ، وان 

سنواا ةتاى تعهار تبعاا  لمساتوي التعارن: تشام  

المةيطياة والساكري واألماران  األعصابعت   ا

ن  مركباااااا الاااازرني  القلبيااااة الوعائيااااة والساااارطا

العضوية والتي توجد بكثرا  ي الماأكوعا البةرياة 

ويتم تخل  الجسم منهاا  ى الصةة،وأي  ضررا  عل

لمساتوياا مرتفعاة مان  اإلنسانان تعرن  بسرعة 

الاازرني  غياار عضااوي يةااد  بشااك  رئيسااي ماان 

سااته   مياااه جو يااة تةتااوي بطبيعتهااا علااى اخاا   

  [10] العضوي مستوياا عالية من الزرني  غير

الةااااد المسااااتةب لمعااااايير جااااودا المياااااه 

، وماان 0.05mg/lالجو يااة المةيطااة بالمكااب هااو 

 خااا   النتاااائن المتةصااا  عليهاااا لعينااااا الدراساااة

جمياا  مياااه اآلبااار  لتركيااز عنصاار الاازرني  نجااد أن

( 10) دون مستوي ةساسية الجهاز عدا العينة ريام

وهاى  0.003mg/lوالتي بل  تركيز الزرني   يهاا 

 أي  من الةدود المسموح بها 
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 : Conclusionالخالصة. 6

تم  ي ه ه الدراسة تقدير تركيز العناصار 

 الثقيلااة بالمنطقااة المةيطااة بمكااب الااتخل  النهااائي

و  ، ومعر ااة ماادى تلاامصااراتهبمدينااة  "الةاميااة"

المياااه الجو يااة بالعناصاار الثقيلااة  أعهاارا النتااائن 

لعناصر: الزئبة والرصا  والزن  والزرني  ييما 

 الةدود المسموح بها   ي

كماااااا أعهااااارا نتاااااائن تةليااااا  عنصااااار  

الةادود المساموح بهاا عادا عيناة   اييوم ييماا مالكاد

 0.025mg/l)) واةااادا تجااااوزا الةاااد المساااتةب

المةيطاااة بالمكااااب والةااااد و يااااة لجاااودا المياااااه الج

لمياه الشارب  82المواصفة الليبية ريم   ي اعيصى

لمياه ( WHOومواصفاا منعمة الصةة العالمية )

  ( 0.003mg/l) الشرب والمةددا بـ

بالنسااابة لنتاااائن عنصااار الكاااروم  جميااا  

العينااااااااا لااااااام تتجااااااااوز الةاااااااد المساااااااموح باااااااه 

 أوالمواصافاا الليبياة   يسوا   0.05mg/l))وهو

ميااااة عاااادا عينااااة واةاااادا زادا عاااان الةاااادود العال

( ةياا  بلغااا 20العينااة رياام )  اايالمسااموح بهااا و

 ( 0.058mg/l) تركيزا ويدرا

وطبقااااا لمعااااايير جااااودا المياااااه المةيطااااة 

لعنصر % من العيناا المدروسة 55بالمكب تعتبر 

عينااة   اايتركيااز  أعلاايالنةااا  هااى ملوثااة وسااج  

(  ةياا  وصا  تركيااز عنصاار 20ميااه البئاار ريام )

وبقياااة العناصااار  اااي  (0.13mg/l) الاااىالنةاااا  

  الةدود المسموح بها

  Recommendations:التوصيات. 7

تام التةصا  عليهاا  التايمن خ   النتاائن 

 بالتوصياا التالية: األخ نؤكد على ضرورا  نناإ 

   علااااى الاااارغم ماااان أن تركيااااز عناصاااار الزئبااااة

للعيناااا المدروسااة  والرصااا  والزناا  والاازرني 

ن وجودهاا يعطاي أالمساموح بهاا اع  الةدود  يتق  

مؤشر على وجود مصادر التلاو  واةتمالياة تلوثهاا 

، لاا ل  يجااب متابعااة المياااه بالمنطقااة كاا  ماا  الاازمن

  ترا زمنية 

     وجود تلو  بعناصر الكادميوم والكاروم والنةاا

العناصاار دلياا  علااي وجااود مصااادر التلااو  بهاا ه 

درها اللقمامة ومن مص المبدئي الفرز يجب وبالتالي

 اآلمنااةوالااتخل  ماان المخلفاااا الخطاارا بااالطرة 

  بيئيا   والسليمة

 القمامااااة  عاااادم  اااات  مكااااب الااااتخل  النهااااائي ماااان

مساتقب  والعما  علاى اعاادا تأهيا  مويا   "الةامية"

 المكب للتقلي  من مصادر التلو  

  لمثا  ها ه  البيئاي األثاردراسة تقييم  بإجرا اعهتمام

مكااب للااتخل  النهااائي" مسااتقب   انشااا المشاااري  "

 التعايد لتنفي  المكب  ويب 

  المنطقااة المدروسااة   ااي اآلبااارسااتخدام مياااه اعاادم

  الشرب ألغران

 جو ية انشا  نعام مرايبة لنوعية المياه ال العم  على

الدوريااة علااى مياااه  والسااطةية واجاارا  اعختباااراا

مكبااا  اياماةللمنااطة المةيطاة بالمكاب عناد  اآلبار

 للتخل  النهائي من القمامة 
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