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يف االكادميية ختتص بنشر البحوث دراسات وحبوث علوم وتكنولوجيا البيئة ، عن مركز علمية تصدر جملة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة لة اجمل 
يتم حترير اجمللة من قبل  . وبشكل نصف سنوي اي مرتني يف كل عامباللغتني العربية واالجنليزية .وهى تصدر  البيئيةالدراسات والتقنيات جماالت 

من  هاتقييملريين اثنني على االقل حبث اىل خبمسودة كل حيث ترسل  اىل اجمللة.يعمل على تقييم البحوث املرسلة متخصص فريق حتكيم علمي 
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 املراجعة والتحكيم ب. 
  من جزءًا العادة يف يكونون ال الذين اخلرباء قبل من للمجلة املقدمة ملخطوطاتاليت تتم  التقييممراجعة وحتكيم املخطوطات هي عملية 

 .املناسبني املراجعني الختيار أنظمة وجود ضمان مسؤولية اجمللة عاتق على وتقع. التحرير هيئة
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 واألصالة اجلودة من األدنى
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 االحباث املقبولة للنشر
 

 اسم الباحث عنوان الورقة رمز الورقة

EPIC_72 إيناس حممد نصرالدين سالمة اآلثار البيئية جلائحة فريوس كورونا على العامل 

EPIC_2  علي عمران ميالد الزرقة النفايات الطبية باملصحات اإليوائية اخلاصة يف مدينة سرتواقع 

EPIC_16 
بعينات من الرتبة الزراعية  226-والراديوم 40 -قياس تراكيز البوتاسيوم

 باستخدام كاشف اجلرمانيوم عايل النقاوة
 نعيمة صاحل إبراهيم املصراتي

EPIC_47 
اخلارجية للعاملني يف جمال تطبيقات و استخدام قياس اجلرع اإلشعاعية 

 مصادر اإلشعاع املؤين بليبيا
 أبو القاسم محودة علي الفويرس

EPIC_65 
          املوجات الكهرومغناطيسية خلطوط نقل القدرة  وحمطات التحويل

(KV 400  -  KV 220  - KV 30) 
 صالح الدين العارف السري

EPIC_58 
املنطقة احمليطة بالشركة الليبية للحديد والصلب، مصراته، ترسب الغبار يف 

 ليبيا
 هشام جهاد إبراهيم

EPIC_28 
تقدير العناصر الثقيلة واحملتوى امليكروبي يف أنواع خمتلفة من احلمأة وإمكانية 

 إعادة استخدامها يف الزراعة
 عبداهلل حممد عبداهلل

EPIC_69 
وظائف الكلى ومعايري الدم يف ذكور التأثري السمي للديازينون على بعض 

 فاطمة حممد علي الرعيصي اجلرذان البيضاء

EPIC_91 
قياس النشاط اإلشعاعي النوعي للعناصر املشعة الطبيعية يف الرتبة واملياه 

 مبحيط مركز البحوث النووية بتاجوراء
 عبداحلفيظ مربوك املقرحي

EPIC_8  مفيدة أبوعجيلة حممد بلق احلرارة بإقليم الساحل اللييباآلثار البيئية للتغري املناخي يف درجة 

EPIC_70 )ثريا الصديق وهيبة دراسة إلنتاج كومبوست من املخلفات الصلبة ملعاصر الزيتون )الفيتورة 

EPIC_1 
مدى مالئمة موقع املطمر الصحي للنفايات الصلبة ببلدية ترهونة للمعايري 

 املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعدالبيئية والصحية باستخدام نظم 
 عبد العاطي امحد حممد احلداد

EPIC_17 
تقييم  تأثري مكب اجملاري املوجود مبنطقة اخلمس اجلديدة علي بعض أبار 

 اخلمس  –منطقة كعام   –املياه اجلوفية احمليطة به 
 حممود سالمة تكاله

EPIC_23  عبداحلميد خليفة الزربي من النفايات الصلبة مبدينة توكرةالوعي البيئي لألسر الليبية يف التخلص 

EPIC_33 هند علي عمر إستعراض إمكانية إستخدام خبث الصلب كركام للخلطاألسفلتية 

EPIC_39 
 Posidoniaoceanica)     إستخدام مسحوق األعشاب البحرية

and Cymodoceanodosa)  كمكمل غذائي للحيوانات 
 عادل أحممد سعيدة



EPIC_57 
دراسة التلوث البحري باهليدروكربونات لشاطئ مدينة طرابلس الكربي )من 

 تاجوراء ايل جنزور(
 أمحد مهذب الشلحي

EPIC_71 
دراسة التلوث الناتج عن املغذيات )الفسفور والنيرتوجني( يف مياه وادي 

 اهلمسة شرق مدينة درنه
 مسعود مصطفى حممد زعطوط

EPIC_37  ززيعال نعيمة عمر عبد اهلل للحد من التلوث البيئي وسلطة الضبط اإلدارياإلطار القانوني 

EPIC_77 سارة عبد الرمحن ابو رقيقة اجلدران اخلضراء احلية واثارها االجيابية علي البيئة 

EPIC_21 
Verification of the Influence of Cement Kiln Dust on 
Asphalt Modification: A Preliminary Study 

 حممد عمر بن سليمان

EPIC_90 
Assessment of disposal practices of expired medications 
among pharmacies 

 أكرم سليمان حممد

EPIC_48 
Impact of Accompanied Produced Wastewater from 
Libyan Oil and Gas fields on Worker and Surrounding 
Environment 

 محودة علي الفويرسأبو القاسم 

EPIC_42 
Human health and environmental pollution: the 
epidemiological evidence in Setif region, Algeria 

Amina Belguidoum 

EPIC_86 
Safety Assessment of Radioactive Waste Storage 
Facility at Tajoura Nuclear Research Center 

 عويدان هاني حممد أبوبكر

EPIC_87 

Radiation Protection of the Man and Environment 
from Pollution generated from Disuse and 
mismanagement of Sealed Radioactive Sources in 
Libya: 
( Case Study) 

 حسام عبدالسالم الشامس

EPIC_88 
Strategic Environmental Assessment for  
Uranium Mining and Milling in Libya 

 عبد احلميد حممد سامل عثمان

EPIC_89 
Radiological Impact Assessment for Establishment of 
National Disposal Site of NORM Waste in the Libyan 
Desert 

 صالح الدين علي املسالتي

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 الربنامـــــج الزمنــــــيالوقائع و
 

 2021ديسمرب  5األحد 
 

 حماضرات الرعاة
 ور املؤسسة الوطنية للنفط وشركاهتا يف جمال اإلصحاح البيئيد

 اجلواشيعبد اهلل أ.د. سامل 
 

 الية الدوائية يف إدارة النفايات الطبيةأعمال جمموعة غ
 

 (Keynote speakerحماضرات عامة )
 

 إدارة اجللسة      أ. د. عبدالسالم املتناني،        أ. د. الطاهر الثابت
 

 10:25-10:00                        تقييم األثر البيئي وأمهية وضع اسرتاتيجية وطنية لرصد وإدارة التلوث البيئي
 د. عبداملوىل عبداجمليد محزة

 10:45-10:25             دراسة حديثة حول إنتاج اإلسفنج الصناعي املقاوم للحريق بإضافة مواد صديقة للبيئة.
 د. حممد عمر بن سليمان 

nanotechnology for Decontamination of Environmental Pollutants      10:45-11:05 

 .هلول أوحيدةد. عبدالسالم الب
 35:11-:0511                                            تتـــــــــاح املعــــــــــــرض

 12:00-11:35القهــــــــــوة                                           استـــــــراحة
 

 قاعــة شحـــات
 اجللــــــــــــــــــــــسة األوىل

 

 إدارة اجللسة:       أ. د. بدرالدين النجار،            أ. د. حممد اإلمام

EPIC.TL/1 Biofilm and its Impact on Environmental Pollution 
 12:00 - 12:20 هويسة الطيب سامية

EPIC.1 
 اآلثار البيئية جلائحة فريوس كورونا على العامل

 سالمة حممد إيناس
12:40 - 12:20 

EPIC.2 
 وائية اخلاصة يف مدينة سرتيية باملصحات اإلواقع النفايات الطب

 الزرقةعمران علي 
 

13:00 - 12:40 

EPIC.3 
 تقييم ممارسات التخلص من األدوية منتهية الصالحية بني الصيدليات

 حممدسليمان أكرم 
13:20 - 13:00 

13:40 – 13:20 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش  

 13:40 – 14:00 اسرتاحــــــــة الغــــــــــــداء
 

 ثانيةاجللــــــــــــــــــــــسة ال
 إدارة اجللـسة:          أ. د. سامل اجلـواشي،         د. خالد العاشوري

 

EPIC.TL/2 15:00 - 15:20 ث اإلشعاعيدور مؤسسة الطاقة الذرية واملراكز التابعة هلا يف مراقبة التلو 



 العبانيعمار البهلول 

EPIC.4 
Public Perceptions of the Environmental and Health Impacts on Shale Gas Extraction 

in Ghdames City 
 املقرحيأمحد عواطف 

15:40 - 15:20 

EPIC.5 
 بعينات من الرتبة الزراعية باستخدام كاشف اجلرمانيوم عايل النقاوة 226-والراديوم 40 -سيومقياس تراكيز البوتا

 املصراتي صاحل نعيمة
16:00 - 15:40 

EPIC.6 
 قياس اجلرع اإلشعاعية اخلارجية للعاملني يف جمال تطبيقات و استخدام مصادر اإلشعاع املؤين

 الفويرسمحودة أبوالقاسم 
16:20 - 16:00 

EPIC.7 
 ة للمواد املشعة الطبيعية داخل األنابيب يف حقل نفط حبري.تقييم خطر الرتسبات احلرشفي

16:40 – 16:20 الغايلأمحيدة عزالدين   

17:00 – 16:40 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش  
 

 2021 ديسمرب 6االثنني 
 

 يد. كرمية املصر          الفويرس مأبو القاسإدارة اجللسة:            أ. د. 
 اجللسة األولــــــــى

 (1قاعة شحات )

EPIC.TL/3 
NORM Waste Management Strategy and Guidance for Libyan Oil 

and Gas Industry 
 معـني فرج سليم

09:20 - 09:00 

EPIC.8 
Determination of Natural Radioactivity Levels in Ground Water from 

Tajoura Area – Libya 
 بن عامر إبراهيم آية

09:40 - 09:20 

EPIC.9 
Safety Assessment of Radioactive Waste Storage Facility at Tajoura 

Nuclear Research Center 
 عويدانحممد هاني 

10:00 - 09:40 

EPIC.10 

Radiation Protection of the Man and Environment from Pollution 
Generated from Disuse and Mismanagement of Sealed Radioactive 

Sources in Libya: (Case Study) 
 الشامس عبد السالم حسام

10:20 - 10:00 

EPIC.11 
Strategic Environmental Assessment for Uranium Mining and Milling 

in Libya 
 عثمانحممد عبداحلميد 

10:40 - 10:20 

EPIC.12 
Radiological Impact Assessment for Establishment of National 

Disposal Site of NORM Waste in the Libyan Desert 
 املسالتي الدين علي صالح

11:00 - 10:40 

 11:30 - 11:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش

 12:00 - 11:30 استـــــــــــــراحـــــــة  القهـــــــــــــوة                                       
 

 ألوىلاجللــــــــــــــــــــــسة ا
 (2قاعة شحات )

 إدارة اجللسة:           د. عبدالرزاق بن جابر        أ. د. إبراهيم العزيزي
 

EPIC.TL/6 
 إدارة املخلفات الصلبة يف مدينة طرابلس الكربى

 الصغريحممد الضاوي 
09:20 - 09:00 

EPIC.21 

مدى مالئمة موقع املطمر الصحي للنفايات الصلبة ببلدية ترهونة للمعايري البيئية والصحية باستخدام نظم املعلومات 
 اجلغرافية واالستشعار عن بعد

 احلدادأمحد العاطي  عبد

09:40 - 09:20 



EPIC.22 

  –منطقة كعام   –ديدة علي بعض أبار املياه اجلوفية احمليطة به تقييم  تأثري مكب اجملاري املوجود مبنطقة اخلمس اجل
 اخلمس

 تكالهسالمة حممود 

10:00 - 09:40 

EPIC.23 

تقييم اآلثار البيئية الناجتة عن انتشار االنشطة الصناعية املختلفة و حمطات الوقود باملنطقة الشمالية الغربية للساحل 
 تى قصر بن غشرياملمتدة من تاجوراء شرقا حيت املاية غربا و جنوبا ح

 سامل ر عويداتمنصو

10:20 - 10:00 

EPIC.24 
Verification of the Influence of Cement Kiln Dust on Asphalt Modification: A 

Preliminary Study 
سليمانعمربن حممد   

10:40 - 10:20 

EPIC.25 
 الوعي البيئي لألسر الليبية يف التخلص من النفايات الصلبة مبدينة توكرة

 الزربيخليفة عبداحلميد 
11:00 - 10:40 

 11:00 - 11:30 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش

00:21 – 03:11                 استـــــــــــــراحـــــــة  القهـــــــــــــوة                                 
 

 اجللسة الثانية

 (1قاعة شحات )

 د. خليفة األعوج           أ. د. اهلادي أبوقرين       إدارة اجللسة:    
 

EPIC.TL/4 
 دراسة وتقييم األثر البيئي للمناطق احمليطة بالشركة الليبية للحديد والصلب.

 أبوزقيةإبراهيم م. خليل       عكاشة يوسف د علي
12:20 - 12:00 

EPIC.13 
 غري املناخي يف درجة احلرارة بإقليم الساحل اللييباآلثار البيئية للت

 بلقأبوعجيلة مفيدة 
12:40 - 12:20 

EPIC.15 
Human health and environmental pollution: the epidemiological evidence in 

Setif region, Algeria 
 أمنة بلقيدوم

13:00 - 12:40 

EPIC.16 
 ترسب الغبار يف املنطقة احمليطة بالشركة الليبية للحديد والصلب

إبراهيم جهاد هشام  
13:20 - 13:00 

 13:20 – 14:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش

 14:00 – 15:00 اسرتاحــــــــة الغــــــــــــداء

   
 (2قاعة شحات )

 :        أ. د. طارق اجلديدي         د. البهلول العبانيإدارة اجللسة
 

EPIC.TL/7 
 التلوث اإلشعاعي وأضراره على اإلنسان والبيئة

 أبوستة الصغري . خدجيةم
12:20 - 12:00 

EPIC.26 
 خبث الصلب كركام للخلطة األسفلتية استخدامإمكانية  استعراض

 عمرعلي هند 
12:40 - 12:20 

EPIC.27 
 دينة الزاوية وإمكانية االستفادة منهااملخلفات الصلبة مب

 البكوش خليفة العجيلي
13:00 - 12:40 

EPIC.28 
 لفيتورة(دراسة إلنتاج كومبوست من املخلفات الصلبة ملعاصر الزيتون )ا

 وهيبة الصديق ثريا
13:20 - 13:00 

EPIC.29 

 Posidonia Oceanic andاستخدام مسحوق األعشاب البحرية كمكمل غذائي للحيوانات  )

Cymodocea Nodosa) 
 هسعيدحممد عادل 

14:00 – 13:20 



 13:30 – 14:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش

الغــــــــــــداءاسرتاحــــــــة   15:00 – 14:00 
 

 اجللسة الثالثة

 (1قاعة شحات )

 أ.م مفيدة التونسيملغربي،                أ. د. عادل ا   اجللسة:       إدارة إدارة 
 

EPIC.TL/5  ا وآثارها البيئية والصحيةتصنيفاهت –املبيدات 
 العمامي جربيل أ. فرج

15:20 - 15:00 

EPIC.18 
 يلة واحملتوى امليكروبي يف أنواع خمتلفة من احلمأة وإمكانية إعادة استخدامها يف الزراعةتقدير العناصر الثق

 عبداهلل عبداهلل حممد
 

15:40 - 15:20 

EPIC.TL/11 
 استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف منذجة البيئة ومراقبة التلوث بالشركة

 أ. مجال حممد اجلمل            د. عبد العظيم معيتيق 
 

16:00 - 15:40 

EPIC.30 16:00 - 16:20 الشلحي مهدب دراسة التلوث البحري باهليدروكربونات لشاطئ مدينة طرابلس الكربي أمحد 
 16:20 - 17:00 حلقــــــــــــــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــــــــــــــاش

 
 (2ة شحات )قاع

 د. إيهاب الشريف            :               أ. ضو حدود ارة اجللسةإد
 

EPIC.TL/8 دور املؤسسة الوطنية للنفط وشركاهتا يف جمال اإلصحاح البيئي 
 اجلواشيعبد اهلل أ.د. سامل 

15:20 - 15:00 

EPIC.31 
 ج عن املغذيات )الفسفور والنيرتوجني( يف مياه وادي اهلمسة شرق مدينة درنهدراسة التلوث النات

 زعطوطمصطفى مسعود 
15:40 - 15:20 

EPIC.32 
 (KV 400 - KV 220 - KV 30طيسية خلطوط نقل القدرة  وحمطات التحويل  )املوجات الكهرومغنا
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 الملخص

وتسبب يف حدوث وفيات كثرية يف أحناء العامل، إال أنه كان نشطًا يف  2020انتشرفريوس كوروان يف مجيع أحناء العامل منذ بداية سنة 
بعض البلدان دون غريها مثل الصني، اهلند، أسبانيا، وإيطاليا اليت شهدت زايدة سريعة يف احلاالت املؤكدة وعدد الوفيات منذ بداية 

ارت نتائج األحباث إىل أن إنتشار فريوس كوروان كان مرتفع جدًا يف املدن ذات اهلواء امللوث بثاين أكسيد النيرتوجني و اجلائحة، وأش
PM2.5 ،ابلرغم من أن التقارير األولية آلاثر جائحة كوروان على البيئة أظهرت أن البيئة هي املستفيد غري املتوقع من هذه اجلائحة  .

ري، نتيجة اإلغالق واإلجراءات اإلحرتازية املتبعة يف العامل، حيث زادت جودة اهلواء وقل إنبعاث الغازات الدفيئة املسببة لإلحتباس احلرا
دة املاء، واخنفضت  الضوضاء، كما قل الضغط على الوجهات السياحية اآلمر الذي قد يساعد يف إستعادة النظام البيئي وزادت جو 

 ورجوع احلياة الربية . ابلرغم من كل هذه اإلجيابيات فقد ظهرت آاثر سلبية مصاحبة للجائحة مثل زايدة النفاايت الطبية وزايدة إستهالك
وطرق التخلص العشوائي منها، وعبء النفاايت غري املعاجلة الذي يهدد البيئة إبستمرار، هتدف الدراسة  PPEمعدات الوقاية الشخصية 

العامل إىل إستكشاف وحتليل اآلاثر البيئية املباشرة وغري املباشرة جلائحة كوروان على البيئة من خالل مراجعة املقاالت العلمية املتاحة يف 
 عادة النظام البيئي  بتحقيق التنمية املستدامة البيئية. وحماولة وضع بعض احللول إلست

  
Environmental Effects of The Coronavirus Pandemic on the World 

Salama  M E.  Elfasi A R  , Eltarhony  S S * 
 

Corona virus (COVID-19) has spread all over the world since the beginning of2020, 

and it has caused many deaths around the world. However, it has been active in some 

countries more than others, such as China, India, Spain, and Italy, which have faced 

a rapid increase in confirmed cases and the number of deaths since the pandemic 

started.  Research results showed that the spread of the COVID-19 was very high in 

cities that had high level of air polluted with nitrogen dioxide and PM2.5.  Although 

the initial reports of the effects of the pandemic on the environment showed that the 

environment was the beneficiary of this pandemic, as a result of the lockdown and 

the precautionary measures followed in the world. As a result, the air quality 

improved; greenhouse gas emissions decreased; water quality increased; and noise 

decreased. In addition, the pressure on tourist destinations has decreased which may 

help in restoring the ecosystem and returning wildlife.  Despite all these advantages, 

negative effects associated with the pandemic have appeared, such as an increase in 

medical waste; an increase in the consumption of personal protective equipment 

(PPE); and the random disposal methods used to get rid of them. Moreover, the 

burden of untreated waste that constantly threatens the environment has sharply 

boosted. This review aims to explore and analyze the direct and indirect 

environmental effects of the Covid-19 pandemic on the environment and try to 

develop some solutions to restore the ecosystem by achieving environmental 

sustainable development.   
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 المقدمة

أثرت جائحة فريوس كوروان، واإلنتشارالعاملي السريع هلا على كل جزء من حياتنا اليومية، فهي مل 
ختلق مشاكل صحية فقط، بل سببت يف ظهور قضااي إجتماعية وإقتصادية وبيئية، وأثرت وأتثرت  

زايدة إنتشاراجلائحة يف بعض املدن امللوثة، فكانت  ابلبيئة واملناخ، حيث ساعد تلوث البيئة على
املدن اليت متتاز برايح قليله ورطوبه عاليه و مستوايت عالية من تلوث اهلواء ابألوزون أو اجلسيمات 

(PM2.5- PM10- CO-NO2  كانت فيها نسبة اإلصابة ابملرض ونسبة الوفيات )
ومن أكثر األساليب الناجحة يف القضاء على األمراض املعدية  . ( ,Cocai 2020) مرتفعة

هوغسل اليدين إبستمرار مع التطهري والتعقيم، من أجل تقليل فرص العدوى واإلنتشار، ولكن 
جاءت جائحة فريوس كوروان لتنبه العامل وخاصة الدول العربية أبن  هناك مشكلة يف احلصول 

املفرتض تواجدمها  للوقاية من هذه اجلائحة، وضمان على مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي 
مليون نسمة يف الدول العربية ال تصلهم  70صحة اإلنسان، ولكن ولألسف تبنَي أن  حوايل 

إمدادات املياه إىل بيوهتم، وأن العديد من الدول العربية تعاين من اإلنقطاع املتكرر للمياه  ومشاكل 
عادًة تعترب مشكلة تلوث   (ESCWA, 2019)األخرى اخرى يف املياه مع جاراهتا الدول

املياه يف البلدان النامية ظاهرة شائعة، ولكن بسبب اإلغالق الذي حدث يف العديد من بلدان 
العامل مع إتباع اإلجراءات اإلحرتازية، اخنفض تلوث املياه ابمليكروابت وأصبحت أكثر مطابقة 

( ومع ذلك Rume and Islam, 2020ملواصفات القياسية والصحية عن السابق )
بنسبة  (  واليت زاد إستهالكهاPPEونتيجة لإلستعمال املتزايد ملعدات الوقاية الشخصية )

%  وطرق التخلص العشوائي منها الذي ينتهي به املطاف يف املياه والبيئة العامة، 200-350
اآلمر الذي خيلق مصدر جديد لتلوث املياه، كذلك زاد توليد النفاايت الطبية احليوية بكمية 

ايت مليون طن أثناء اجلائحة من الوقت العادي، مما أدى إلرتفاع مفاجئ للنفا 190أعلى بنحو 
 ,Rume and Islamاخلطرية، والذي أصبح ميثل حتداًي كبريًا إلدارة النفاايت احمللية )

أيضًا كنتيجة لإلغالق وسياسة احلجر الصحي، زاد إستعمال الناس للمواد  ( .2020
البالستيكية املستعملة يف حفظ األغذية ، ويف طلبات خدمات توصيل الطعام، االمر الذي 

 ,.Somani et al فاايت املنزلية واليت هلا تبعات كبرية ومؤثرة على البيئة ساعد على زايدة الن

ومع ذلك فإن عملية إعادة التدوير هي الطريقة الفعالة والناجحة للحد من التلوث (2020)
،وتوفري الطاقة واحلفاظ على املوارد الطبيعية، ولكن بسبب الوابء واخلوف من إنتقال العدوى 

ول أنشطة إعادة التدوير، االمر الذي عمل على زايدة النفاايت بشكل أجلت العديد من الد
غري مسبوق، وزايدة الضغط على النظام البيئي، والذي حتاول دول العامل منذ سنوات على ختفيض 
هذه النفاايت خاصة البالستيكية منها واليت تغزو السواحل وتنتشر يف البحار، حىت جاءت 

مليون  1.6املتولدة جراء اإلجراءات اإلحرتازية ، واليت ُقدرت ب اجلائحة وزادت من النفاايت 
مليار قناع وجه مستخدم ملرة واحدة يتم التخلص منه يومياً  3.4طن يومياً، ويقدر أن ما يقرب 

حتاول هذه الدراسة إستكشاف اآلاثر .     Benson et al., (2021)على مستوى العامل
وفهم العالقة بني عناصر البيئة والتلوث وتفشي الوابء يف بعض البيئية النامجة عن جائحة كوروان 

 البلدان دون غريها،وحماولة إستعادة النظام البيئي ابلتنمية املستدامة.

 19لهواء وكوفيد ا
يساهم تلوث اهلواء يف اإلصابة أبمراض اجلهاز التنفسي والرئة، إذ يعترب العلماء أن التعرض  هلواء 

الرئيسي لإلصابة أبمراض تؤدي إىل املوت حول العامل، لكن وبسبب اإلغالق ملوث هو السبب 
الذي حصل يف بداية جائحة كوروان وبقاء أغلب الناس يف بيوهتم ،مت إستيفاء بعض اآلاثر اجلانبية 

وحتسن جودة اهلواء  يف إخنفاض إنبعااثت الغازات الدفيئة، وإخنفاض إستهالك الوقود اإلحفوري
Ali and Lslam ,2020)) ففي دراسة أجريت يف اهلند ذكرت أنه نتيجة لإلغالق ،

اإلجباري الذي حدث يف اهلند يف بداية اجلائحة حدث إخنفاض حاد يف مستوى تلوث اهلواء 
اليت تُعرف ابهلباء اجلوي يف مدينة  PM2.5% من التلوث جبسيمات  60مع إخنفاض بنسبة 

التحكم يف التلوث يف البلدان األخرى مل يشهد تغيري كبري، ، بينما 2019دهلي عند مقارنته بعام 
فقد شهد إرتفاعًا يف حاالت اإلصابة بفريوس كوروان يف املدن األكثر تلواًث  يف اهلواء 

(Chugh,2021.)دراسة أخرى يف اهلند أيضًا البلد األكثر عددًا يف  الوفيات جراء يف 
والية ،  30مليون شخص، واليت أجريت يف  4 اإلصابة بفريوس كوروان، والذي أتثر به حوايل

ومت دراسة العالقة بني تلوث اهلواء وزايدة اإلصابة ابلفريوس، ومت دراسة  البياانت اخلاصة مبعلمات 
( ولوحظ ان مدى تلوث اهلواء يؤثر SO -2NO -PM10 -PM2.52جودة اهلواء )

  . ) Roy, 2021على الوابء يف مدن معينة فقط )
  ppm 1- 4.5يف كندا )أونتاريو( منض إخنفقد  2COمستوى غاز خرى كانيف دراسة  أ

% يف الربازيل )ساوابولو(، وإخنفضت أيضًا مستوايت  54، وإخنفض بنسبة تصل إىل 
PM10 -PM2.5 -2NO    على التوايل يف اهلند )دهلي(  70 -46- 50بنسبة %

(Rume and Islam, 2020. ) املتخذة  حرتازاتواإلعمليات اإلغالق يف احلقيقة إن
العديد من دول العامل قيدت حيث عاملياً إلحتواء الفريوس كان هلا أتثري كبري على قطاع الطريان، 

الدولة الصناعية الكربى حركة املسافرين، ومت إلغاء الرحالت، على سبييل املثال قلصت الصني 
% من الرحالت  70، و املغادرة رحالت % من 90- 50ما يقارب واألكثر تلويثًا للبيئة  

إنبعااثت غاز  اضفاالمر الذي أدى إلخن  2020الداخلية  يف بداية األشهر األوىل من سنة 
% مقارنة  بنفس الوقت  96 وايلحب % وحتسن جودة اهلواء 17عادل اثين أكسيد الكربون مبا ي

( IEAوكالة الطاقة الذرية ) أوضحت، و  (Rume and Islam,2020) 2019من سنة 
املساهم بدرجة كبرية يف الدول الصناعية، و مت خفض إستهالك الوقود احلفري بسبب اإلغالق ه أن

، وذكرت أن يتغري املناخاليف إنبعااثت الغازات الدفيئة األمر الذي قد يساعد على مكافحة 
% من  19% يف اهلند مع اخنفاض بنسبة  26توليد الطاقة القائم على الفحم اخنفض بنسبة 

رب أكرب مستهلك % يف الصني اليت تعت 36توليد الطاقة بعد اإلغالق، كما اخنفض بنسبة امجايل 
 للفحم يف العامل.

 

 تلوث الهواء واإلصابة باألمراض   
ألمراض اجلهاز التنفسي واإللتهاب الرئوي، خاصة إذا  والشائع يعترب تلوث اهلواء السبب الرئيسي

هذا الغاز املنبعث كان ملواثً بغاز اثين أكسيد النيرتوجني الغاز السام ألنظمة اجلهاز التنفسي، 
يؤثر التعرض املطول له إن وعوادم السيارات والتدفئة املنزلية، و  بشكل أساسي من إحرتاق الوقود

رتفاع ضغط  الدم، السكري، أمراض القلب واألوعية الدموية، أمراض عديدة مثل ا على ظهور
 .(Ali and Lslam, 2020)له يسبب إلتهاب يف الرئتني دائمكما إن التعرض الوغريها ،

يف املناطق اليت ترتفع فيها مستوايت لألشخاص ووجدت الصني املزيد من اإلصاابت الفريوسية 
2NO  و MP2.5  إلتهاب  أمراض  بتلوث اهلواء على سبيل املثالوتشمل الوفيات املرتبطة

توقع كما الشعب اهلوائية، والربو املتفاقم واحلساسية التنفسية، وأمراض القلب والسكتة الدماغية،  
بني تلوث اهلواء وإنتقال األمراض املعدية ، حيث ارتبط تلوث اهلواء  وثيقة  الباحثني وجود صلة

 SARS-CoV2اإلصابة ابإلنفلونزا، وقد أظهر  بزايدة وفيات السارس، وكذلك زايدة
أيضاً  و ، 19يكون مصدر مهم إلنتقال كوفيد  توقعوا أناإلستقرار يف اهلباء اجلوي احمليط، والذي 

نتيجة تفاعالت األكسدة يف حدوث عوارض غري مباشرة يف اجلسم ،   ان يكون سبباً  ميكن
  .لواإلختزا
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 والوفيات   19تأثير تلوث الهواء على كوفيد

 19كعامل مهم من عوامل حتليل اخلطر يف كوفيد  PM10تركيز ت حدد إيطالية يف دراسة 
مثل اجلنس، العمر،  للدراسة  مربكةأخرى واليت من املمكن أن تكون  لرغم من وجود أتثريات اب

كعوامل خطر حمتملة إلرتفاع ، واليت أيضًا ميكن أعتبارها   التدخني، والكثافة السكانية العالية 
توخي احلذر يف ترمجة القيم العالية نبهت الدراسة لوالوفيات، لذلك  صابة ابلفريوسمعدالت اإل

 .PM10 ( ،Pluchino, 2020)و   PM2.5 للمؤشرات التقليدية مثل مستوايت

أن إنتشار  أوضحتمدينة إيطالية  55يف إيطاليا على كذلك ويف دراسة أخرى أجريت  
كان مرتبط إرتباطًا وثيقًا بتلوث اهلواء، وأشارت النتائج إىل أن العوامل اجليوبيئية قد   19كوفيد

يف مدن مشال إيطاليا، مما أدى إلرتفاع عدد املصابني  19تكون سرعت من إنتشار كوفيد
% من إمجايل الوفيات كانوا يف  81املصابني و  %  من األفراد 74.5والوفيات، وأن حوايل 

، وجتادل الدراسة أبن امللواثت احملمولة جواً واملرتاكمة فيه حتفز هوائها ملوث بشكل مرتفعمناطق 
( Coccia, 2020)الكائنات احلية الدقيقة على النشاط، وقد تكون مرتبطة ابجلسيمات 

يا، أسبانيا، أملانيا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، يف مثانية بلدان وهي )إيطالأجريت دراسة أخرى .
ؤشر جودة اهلواء على مبوربطها  19كوفيدبعدوى لدرست اخلصائص اجلغرافية ل إيران، والصني(،

عالقة بني مستوايت جودة اهلواء أن هناك الحظت الدراسة  ،مستوى األرض واألقمار الصناعية
أي كلما زاد تلوث اهلواء زاد تثناء أسبانيا وأملانيا، والوفيات يف ستة بلدان إبس 19وإنتشار كوفيد 
الوفيات، زايدة وكانت إيطاليا األقوى إرتباط من حيث وزادت نسبة الوفيات،  19إنتشار كوفيد 

كثافة السكانية أن لل، على عكس الصني اليت بينت  19بكوفيد   يةالسكان الكثافةرتبط تبينما مل 
ثاين  أكسيد ن ليران أنتائج إأظهرت  بينما عالقة إجيابية بني العدوى والوفيات من تلوث اهلواء، 

أسبانيا مل ترتبط مستوايت التلوث مبعدل  أما ، دور كبري يف زايدة العدوى والوفيات النيرتوجني 
يف أملانيا بينما ،  19كوفيد بينت كثافة السكان عالقة سلبية مع اإلصابة بو والوفيات،  عدوىال
، وأشار الباحثون إىل سليب ابلعدوىهواء إرتباط لل ةلوثاملاجلسيمات و ظهرت الكثافة السكانية أ

بني الفريوس والعدوى والكثافة السكانية يف أملانيا وأسبانيا رمبا كان بسبب  سليباإلرتباط الهذا أن 
 Pansini et al., (2020) الفريوس معهمكثرة تنقل الناس من املدن  الكبرية إىل الريف و 

ووهان بؤرة الفريوس،  ايف دراسة على  مدينتني من بينهم 19وال ننسى الصني البلد املنشأ لكوفيد.
، وأن من بني أربعة  لعدوىوا AQI بني مؤشر جودة اهلواء عالقة إجيابية بينت الدراسة وجود 

  NO2و   PM2.5  ربطمت ( PM2.5- PM10- CO-NO2ي )ملواثت للهواء وه

كما أظهرت درجة احلرارة فقط من املقاييس املرتولوجية إرتباط ،  19كوفيدب وث العدوىحبد
حبث آخر  عالقة بني  كما(     (Li et al., 2020اثبت مع الفريوس يف كلتا املدينتني

صينية وأن  مدينة 120إجيابية بني مؤشرات تلوث اهلواء واحلاالت املؤكدة اجلديدة  للفريوس يف 
مبعدل ( O3- NO2- PM10- PM2.5) ميكروجرام لكل مرت مكعب زايدة يف 10

% على التوايل كان مرتبط بزايدة يف األعداد اليومية  2.24 -1.76 -6.94 -4.76
يف فرنسا أجريت دراسة  على   Zhang et al.,  (2020) حلاالت اإلصابة ابلفريوس

والوفيات ( PM10-PM2.5)ملواثت اهلواء  بني لدراسة العالقة ثالث مدن فرنسية 
-SARS أنه من املعقول أن ينتقل، وبينت الدراسة أن هناك عالقة طردية بينهما، و  19بكوفيد

CoV2 ميكن أن تظل اجلسيمات الفريوسية حية ومعدية يف اهلباء  ، كمابواسطة اهلباء اجلوي
مدينة  110ياانت فيها من عت البلعدة ساعات وعلى األسطح لعدة أايم. دراسة أخرى مجُ 

اليومي واإلنتشار  PM10 إيطالية  ذكرت أن هناك إرتباط  كبري بني التوزيع اجلغرايف للهباء
كحامل لنواة القطريات   قد تعمل  PM10أن جسيمات توقعت الدراسة  ، و  19األويل لكوفيد 

بني الناس خبالف اإلنتقال من شخص آلخر، ووجدت  SARS-CoV2 مما يزيد من إنتشار
ودخول املرضى لوحدت العناية  19دراسة أخرى يف إيطاليا إرتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد 

أيضاً تلواثً، وكان معدل الوفيات أعلى مبرتني من املناطق األقل تلواثً ، األكثر يف املناطق  املركزة 
وقالتا أن التعرض قصري املدى  19لواثت اهلواء على كوفيددراستان يف أمريكا حددات أتثريمهناك 

، ولكن يعتمد تفاقم املرض والوفاة 19لألوزون والعوامل اجلوية ميكن أن يرتافق مع إنتقال كوفيد
على عوامل أخرى ، أيضاً دراسة  أخرى يف أمريكا مللواثت اهلواء أظهرت أن لغاز أول أكسيد 

 (Ali and Lslam, 2020) لفريوسالكربون عالقة كبرية ابإلصابة اب

كانت األكثر تضرراً   بلدان أوربية 4يف  19كوفيدبسبب  وفيات اليف دراسة حديثة ركزت على 
مناطق  5% من الوفيات كانت يف 78 ، تبني أنوهي أسبانيا، إيطاليا، فرنسا، وأملانيا ابجلائحة 

موجود ين اكسيد النيرتوجني غاز اثأن  تبنيفقط يف مشال إيطاليا ووسطها ومشال أسبانيا، و 
التعرض املطول  ومخنت الدراسة إىل أن جنباً إىل جنب مع ضغط اهلواء اهلابط،  عالية رتكيزات ب

يف حدوث الوفاة يف هذه املناطق خاصة يف مشال يف وجود الفريوس قد يساهم  NO2لغاز 
% لكل  1.4و  0.5ت دراسة يف إجنلرتا  زايدة نسبة الوفيات عندما زادت نسبة بينإيطاليا، و 

على التوايل، وقالت الدراسة   PM2.5و  NO2ميكروجرام لكل مرت مكعب زايدة يف  1
يف وجود فريوس كوروان يؤدي إىل الوفاة.  2NOإن هذا دليل على إن التعرض طويل املدى لغاز 

هو  PM2.5بينت أن واليت بلدية،  355مجعت البياانت من و أجريت دراسة يف هولندا كما 
عندما متت زايدة تراكيز  هنقالت الدراسة أودخول املستشفى، و  العدوىاالت حل امللوث املسبب

 Ali and). % تقريبًا  100حاالت اإلصابة بنسبة زادت %،  20امللواثت بنسبة 
Lslam, 2020) ( يوضح ملواثت اهلواء 1) من خالل الدراسات سابقة  الذكر اجلدول

األكثر تواجداً وأتثرياُ يف البلدان اليت تعرضت لإلصابة بفريوس كوران، واليت ساعدت يف إنتشار 
 احلاالت املؤكدة  والعدوى.  

 

 19: يوضح البلد وملوث اهلواء املسبب إلنتشار كوفيد1جدول 

 ملواثت اهلواء        البلد
   الصني

 إيطاليا 
 اهلند

 أسبانيا 
 إيران 
 فرنسا
 أمريكا 
 أملانيا 

 بريطانيا 
 هولندا 

 NO2- MP2.5 
NO2- MP10 

MP2.5- MP10 
NO2 
NO2 

MP2.5- MP10 
O3 

NO2 
NO2- MP2.5 

MP2.5 
 

   19 الماء وكوفيد

فإنه كان يتبع ذلك زايدة يف ، نتيجة للقوانني واللوائح والتدابرياليت حتد من انتشار وابء كوروان
لرت للشخص الواحد يف اليوم  12-9املياه، ومن املتوقع أن تكون الزايدة مبقدار  الطلب على

يومياً يف  3مليون م 5-4% ويعادل هذا الرقم  5لغسل اليدين، أي ابرتفاع يف الطلب بنسبة 
املنطقة العربية، والشيء املثري للمخاوف أن هذا التقدير يف زايدة الطلب املتوقعة ال يشمل الطلب 

وأنه من املتوقع أن  ياه يف الوظائف املنزلية منها غسل املالبس واألطعمة وتنظيف املنزل،على امل
 250-150العربية حنو  نطقة تكون تكلفة ارتفاع الطلب على املياه لالستخدامات املنزلية يف امل

لحد مليون دوالر شهراي حىت تتم تلبية مجيع طلبات املياه الناجتة عن تفشي جائحة كوروان،  ول
من انتشار اجلائحة وآاثرها فإنه يتطلب ذلك تغريات يف أمناط السلوك واالستهالك، وذلك ابزدايد 
الطلب املنزيل على املياه مقارنة ابلطلب على املياه يف جمايل الزراعة والصناعة، هذا وكنتيجة 
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مليون  74للضرورة امللحة لغسل اليدين من أجل احلد من تفشى فريوس كوروان فإن أكثر من 
افتقارهم إىل املرافق  نسمة يف املنطقة العربية هي األشد عرضة لإلصابة بفريوس كوروان، بسبب

خلطر هذا الوابء وهذه الدول هي مجتمعات هذه الدول  الالزمة لذلك، وابلتايل يعرض
( WHO/UNICEF)  السودان، اليمن، مصر، اجلزائر، سوراي، موريتانيا، تونس، العراق

مليون نسمة يف املنطقة العربية إىل افتقارهم ملصدر جيد ملياه الشرب يف مكان  87ويعاين حنو 
مليون  26إقامتهم،  وابلتايل يزيد من احتمالية إصابتهم بفريوس كوروان، ومن املتوقع أن يكون 

الجئ وانزح داخليًا أكثر عرضة لإلصابة ابلفريوس بفعل افتقارهم إىل ما يكفي من خدمات 
رف الصحي والنظافة الصحية،   وهناك بعض التقارير تشري على أنه يتم القطع املتعمد املياه والص

 التهديدزيد من الذي يللمياه، نتيجة للحروب والعمليات العسكرية يف بعض الدول العربية، األمر 
  .(ESCWA, 2020) صحة اإلنسان حتت وطأة اجلائحةعلى 

 على المياه 19التأثير اإليجابي لكوفيد

إن ظاهرة تلوث املياه من ظواهر التلوث الشائعة وخاصة يف البلدان النامية مثل اهلند وبنغالديش، 
حيث يتم رمي القمامة املنزلية والنفاايت الصناعية دومنا أدىن معاجلة، وعند فرتة إغالق املنشئات 

يف األهنار والبحريات  الصناعية يف العامل خالل الفرتة األوىل من اجلائحة قل طرح النفاايت الصناعية
والبحار مما ساعد يف تقليل محل التلوث حنوها، على سبيل املثال وصل هنر اجلانج والياموان يف 

حمطة  36اهلند إىل مستوى نقاء كبري نتيجة عدم طرح نفاايت املصانع هبا، ووجد أنه من بني 
 Rume) يري املياهحمطة ضمن احلدود املسموح هبا ملعا 27مراقبة على طول النهر كانت  

and Islam, 2020 ) وتعود ارتفاع معدالت جودة املياه يف اهلند إىل االخنفاض املفاجئ يف
% من مياه الصرف الصحي والنفاايت الصناعية السائلة  500عدد الزوار، وكذلك إىل تقليل

قلت  املطروحة هبا، وكذلك بسبب اإلغالق عاد ظهور العديد  من األنواع املائية، كما أنه
معدالت التلوث الشاطئية يف بنغالديش، ماليزاي، اتيالند، جزر املالديف، واندونيسيا، وعادة ما 

املياه والرتبة، ولكن بسبب التقليل يف التصنيع البناء و من عمليات الناجتة النفاايت الصلبة  رمييتم 
على مستوى العامل مما من أعمال التصدير واالسترياد فإنه قلت حركة السفن التجارية والعبارات 

  (Rume and Islam, 2020)  قلل من االنبعااثت والتلوث البحري

 على المياه  19التأثير السلبي لكوفيد  

ابلرغم من أن املياه أصبحت أكثر نقاوة وجودة يف فرتة اإلغالق، وأكثر اخنفاضا للحمل امليكرويب، 
هناك مشكلة أخرى بدت تلوح يف االفق  وأهنا طابقت املواصفات القياسية اخلاصة هبا ، ولكن

تخلص العشوائي ملعدات الوقاية للنتيجة ، كوهي التلوت السطحي للمياه ابلنفاايت الطبية
اليت زاد الطلب عليها منذ بداية تفشي جائحة كوروان وأدى ذلك إىل ارتفاع ( PPE) الشخصية

قائها يف األماكن املفتوحة، واليت جتد معدالت النفاايت البالستيكية والطبية واملنزلية اليت يتم إل
طريقها أخريا إىل املياه، األمر الذي سبب يف زايدة التلوث السطحي  للمياه، ، وهذه النفاايت 
غالبا تسبب يف انسداد الصرف الصحي وتؤثر على ترشيح املياه إىل الرتبة الزراعية وهتويتها، 

ي اإلصابة بفريوس كوروان أصبح البشر يستخدمون والتقليل من جودة الرتبة ونوعية املياه، ولتفاد
املطهرات واملعقمات يف تطهري املنازل واملرافق العامة ودور العزل واملراكز لصحية  كميات كبرية من

 Silva et)  واخلدمية األمر الذي قد يؤثر على  املياه والبيئة وحىت الكائنات احلية النافعة

al.,   (2020   

 
 

 على الحيوانات والحياة البرية 19تأثير كوفيد 

لألنشطة البشرية يف األشهر األوىل من اجلائحة، وبقاء الناس يف بيوهتم ضمن  كبريكان للتوقف ال

اإلجراءات اإلحرتازية املتبعة أتثري كبري على احلياة الربية، حيث اخنفض معدل قتل احليواانت على 
% ، فقد مت إنقاذ عشرات اآلالف  من القنافد يف بولندا، كما اخنفض معدل  50الطرق مبعدل 

يف أسبانيا، استونيا، ومجهورية التشيك خالل األسابيع  % 40 على الطرق بعدل واانتقتل  احلي
استفادت الطيور من اخنفاض  الرحالت اجلوية  فقلت خماطر ضرابهتا، كما األوىل للجائحة ،  

كما قلل إخنفاض التجارة البحرية العاملية من خماطر إصطدام السفن ابحليواانت البحرية، ابإلضافة 
، كذلك قل صيد األمساك وغريهايل من التلوث الضوضائي الناتج من السفن وقوارب الصيد للتقل

وحركة مرور املركبات على شواطئ التعشيش للسالحف البحرية املهددة ابإلنقراض، األمر الذي 
 ,Almeida and Monteiro) ومحايتها من اإلنقراض قد يساعد على زايدة أعدادها

على فومع ذلك وجدت بعض الدراسات أن الوابء قد يتسبب بضرر للحياة الربية، . (2020
سبيل املثال قيود الوابء قللت من عمل منظمات محاية البيئة واحلياة الربية، وإنفاذ القانون واملناطق 

البلدان الفقرية  قد تؤدي  الليت تواجههااحملمية، والشعور ابلقلق من أن الصعوابت اإلقتصادية 
سوق األحياء الربية غري منو زايدة إستغالل املوارد الطبيعة مثل قطع األشجار، وصيد الغزالن، و ل

سامهت طرق التخلص العشوائي من معدات كذلك القانونية، كما حدث يف الربازيل والفلبني.  
الوقاية الشخصية يف الضرر ببعض احليواانت، حيث تستخدم الطيور أقنعة الوجه كمواد 

هبا احليواانت  وابتالع بعض احليواانت هلذه املعدات كطعام، وتشابك أجساد بعضللتعشيش،  
وحدوث أضرار كبرية هلا جراء ذلك، ابإلضافة لتحلل بعض املعدات يف البيئة مما ينتج عنها 

تفرض هتديدات خطرية على التنوع اليت جزئيات بالستيكية ذات أحجام متناهية الصغر، و 
لذلك يكون سهل البلع فيسبب آاثر جسدية مثل اإلنسداد واملوت،  البيولوجي، كما ميكن أن

الناس إىل قطع القفازات اليت تستخدم ملرة واحدة،  نظمات املهتمة ابلبيئة واحلياة الربية تدعو امل
وقص األشرطة على أقنعة الوجه قبل التخلص منها، ألن ذلك قد يساعد يف منع احليواانت من  

 . Florian et al., (2021)  واملوت التشابك

  على النفايات 19تأثير كوفيد 

 التخلص غير اآلمن من معدات الوقاية الشخصية 

من املتعارف عليه أن استخدام املواطنون والكوادر الطبية للقفازات الطبية وأقنعة الوجه الطبية هي 
حيث يقدر خط الدفاع األول ضد فريوس كوروان يف خمتلف األماكن يف مجيع أحناء العامل، 

مليار، وإذا وضعنا بعني  65مليار، وللقفازات  129االستخدام الشهري ألقنعة الوجه ب 
االعتبار أن استخدامها يكون بشكل مؤقت واستبداهلا بغريها عن طريق التخلص منها وابلتايل 

 (2يف العامل )شكل  19يزيد من خطر تكدس النفاايت الطبية وزايدة كمياهتا الناجتة من كوفيد
لذلك وضعت العديد من الدول عددا من التدابري حىت يتم التخلص اآلمن منها ، إذ جيب 
التعامل معها كنفاايت خمتلطة )غري قابلة للتدوير( حيث يتم وضعها يف أكياس للقمامة مانعة 

 Silva  et al.,  (2021) للتسرب ومن مث يتم التخلص منها بطريقة آمنة كاحلرق أو الدفن

نقص محالت التوعية للمواطنني خبصوص النفاايت الطبية املمرضة واخلطرية فانه  ولكن بسبب، 
يتم التخلص منها بطريقة عشوائية وخاطئة ومعاملتها وكأهنا نفاايت منزلية  واليت جتد طريقها أخريا 

ىل عمال النظافة يف دائرة اخلطر األو قع إىل املياه والرتبة ويتعرض هلا ابقي البشر واحليواانت، وي
 (Rume and Islam,2020) ألهنم أول من يتعامل مع النفاايت



 اآلاثر البيئية جلائحة فريوس كوروان على العامل
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 19: احلصة العاملية املقدرة من أقنعة الوجه املتخلص منها كنفاايت كوفيد2شكل 

(Source:Benson,2020) 

 توليد النفايات المنزلية الصلبة وتقليل إعادة التدوير

وغري العضوية منها له أتثريات مباشرة وغري إن ارتفاع معدالت إنتاج النفاايت املنزلية العضوية 
مباشرة على البيئة، فبسبب سياسات احلجر الصحي والتباعد االجتماعي، أصبح الناس يتسوقون 
طعامهم عرب الطلب من االنرتنت ويفضلون األطعمة الطازجة املعبأة يف عبوات بالستيكية لتجنب 

النفاايت املنزلية بشكل كبري، واليت قامت تلوث األغذية، وضمان سالمتهم ، مما زاد من كمية 
العديد من الدول بتأجيل تدويرها بسبب تكثيف جهودها أوال يف حماربة فريوس كوروان ووضح 

   Silva  et al.,  (2021) حل للنفاايت الطبية اخلطرية النامجة عنه

 توليد النفايات الطبية الحيوية 

فمنها النفاايت املشعة ومنها السائلة ومنها الصلبة  ،تصنف النفاايت الطبية ألنواع عديدة  
املعدية، ومعظم هذه النفاايت حمفوظة أو مصنوعة من مواد بالستيكية خاصة أو تكون كمعدات 
حادة معدنية، كاحلقن، املشارط، القفازات، عباءات العزل، أغطية األحذية، مآزر املاء وغريها، 

يف زايدة معدالت  والبيئة، وكانت جائحة كوروان سببا رئيسياً واليت متثل هتديد كبري للصحة العامة 
وقد عانت مقاطعة ووهان الصينية  .  Benson et al (2021). هذه النفاايت بشكل كبري

مليون طن مرتي يومياً، بينما سجلت  240من تكدس النفاايت الطبية اليت سجلت أكثر من 
كجم   600 -550طبية واليت وصلت معدالهتا من أمحد آابد ابهلند زايدة كبرية يف النفاايت ال

مليون طن مرتي يف  206يوم  يف الفرتة األوىل من اإلصابة، وحوايل  كجم /  1000إىل  يوم  /
دكا عاصمة بنغالديش، أيضاً يف مدن أخرى مثل مانيال، كواالملبور، هانوي، وابنكوك شهدت 

مليون طن مرتي من النفاايت الطبية يف اليوم، هذه األرقام  280 -154زايدة مماثلة يف اإلنتاج 
ت الطبية ميثل حتداًي كبريًا للدول والشركات اخلاصة يف إدارة النفاايت املرتفعة واملخيفة للنفااي

إلدارة النفاايت احمللية، وأن فريوس كوروان يستطيع التواجد على الورق املقوى، البالستيك، 
والفوالذ املقاوم للصدأ لعدة أايم، وابلتايل فإن النفاايت الطبية النامجة عن املستشفيات واملراكز 

ومراكز العزل جيب أن تُدار بشكل صحيح وآمن لتقليل العدوى والتلوث البيئي الذي الطبية 
 (Rume & Islam,2020)أصبح مصدر قلق عاملي  

  تأثيرات أخرى

  19ور التنمية المستدامة في الحد من اآلثار السلبية لكوفيدد

ضربة قوية للتنمية البشرية وأثرت فيها على مجيع املستوايت، فقد  19لقد شكلت أزمة كوفيد    
تراجع  مؤشر التنمية إىل أدين مستوايته، وأصبح العامل ملزماً أكثر من أي وقت مضى بتخفيف 
هذه  اآلاثر السلبية اليت أحدثتها اجلائحة على أهداف التنمية املستدامة، لذلك وجب وضع 

 سرتتيجية متكاملة على خطى برانمج األمم املتحدة لتحقيق التنمية املستدامة.خطة إ

جيب الرتكيز على إستخدام الطاقة املتجددة الصديقة للبيئة،والتفكري يف صناعات تقوم على  
اإلقتصاد الدائري، والتوجه إلنتاج معدات احلماية الشخصية من مواد قابلة للتدوير، واإلهتمام 

رد البيئية العاملية مثل املناخ والتنوع البيولوجي، وعقد الشراكات العاملية للحد من اآلاثر حبماية املوا
السلبية وتغيري املمارسات اليومية وأمناط السلوك الفردي والتوجه إلختاذ إجراءات عاجلة للتصدي 

 (2020لتغري املناخ. )الطالفحة واملناور، 

 
 النتائج والمناقشة:

والبحوث اليت مت طرحها يف هذه الورقة، واليت غطت العديد من دول العامل إىل تشري الدراسات 
أن للتوقف املفاجئ واملكثف لألنشطة البشرية يف األشهر األوىل جلائحة كوروان عندما كان ماليني 

آاثرًا إجيابية ملحوظة على البيئة من مجيع ؛ لكرة األرضية  مقيدين يف املنزلمن سكان ا
هذا التحسن خالل الفرتة املاضية ليس ابلطريقة الدائمة خلفض تركيز الغازات  جوانبها،ولكن

مقابل هذا التحسن   الدفيئة  وتنظيف البيئة، إذ أنه كان وليد حلظة إستثنائية يف اتريخ البشرية، يف
يوضح التأثريات اإلجيابية  2يف البيئة ظهرت أاثر بيئية سلبية مصاحبة للجائحة واجلدول رقم 

 ولتدابري اإلغالق على البيئة. 19لبية  لكوفيد والس

: يوضح البلد 1جدول  ةعلى البيئ 19(: التأثريات اإلجيابية والسلبية لكوفيد2جدول)
 19وملوث اهلواء املسبب إلنتشار كوفيد

 

 التأثيرات السلبية التأثيرات اإليجابية

 زايدة جودة اهلواء اخلارجي -
 تقليل إستهالك الطاقة وإنبعااثت -

 الغازات الدفيئة
 زايدة جودة املاء -
اإلخنفاض العاملي على التجارة  -

 الربية
إخنفاض الصيد اجلائر للحيواانت  -

 خاصة املهددة ابإلنقراض
 إخنفاض التلوث الضوضائي -

 إخنفاض جودة اهلواء الداخلي -
 زايدة النفاايت البالستيكية -
 زايدة النفاايت الطبية -
تراجع يف عمليات إعادة التدوير مع  -

 زايدة يف عمليات احلرق
 زايدة التطهري الروتيين ابملواد اخلطرة -
زايدة املخاطر البيئية على النظم البيئية  -

 الطبيعية بسبب إستخدام املطهرات

 

أوضحت النتائج أن تلوث اهلواء يساعد على اإلصابة أبمراض اجلهاز التنفسي، وله صلة إبنتقال 
يف اهلواء كلما زادت   MP2.5و   NO2األمراض املعدية، وأنه كلما زادت مستوايت 

اإلصابة بفريوس كوروان، وأهنما يكوانن عالقة إجيابية مع العدوى والوفيات وتلوث اهلواء، كما 
إذ توقع  19عامل مهم من عوامل حتليل اخلطر لكوفيد    PM10لدراسات أن أعتربت ا

 2NOالعلماء أبهنا قد تعمل كحامل لنواة القطريات مما يزيد من إنتشار العدوى، وقد كان غاز  
حاضراً يف كل النتائج وأن التعرض املطول له يساهم يف الوفاة، وتوقعت الدراسة الفرنسية أنه قد 

الفريوسية حية ومعدية يف اهلباء لعدة ساعات، وابلفعل إن اجلائحة كانت منتشرة تظل اجلسيمات 
واألكثر إزدحاماً، مث انتقلت ابلعدوى وإنتشرت يف هوائها يف البلدان األكثر صناعة واألكثر تلواثً 

 يف العامل، وقد كان أصحاب األمراض التنفسية هم األكثر إصابة ووفيات.

 الخالصة
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هورها مع اإلغالق الذي يف هذه الورقة جند أن جائحة كوروان  يف بداية ظمن خالل ما مت تقدميه 
م اجلائحة وإنتشارها حدث يف العامل  كله ،كانت ذات آاثر إجيابية على البيئة، ولكن مع تفاق

ة دام معدات الوقايوزايدة عدد املصابني والزايدة يف عدد الوفيات، مع حرص الناس على إستخ
البيئة وعدم  الشخصية، وطلب املشرتايت عرب خدمات التوصيل كل هذا سبب يف زايدة تلوث

 ظل إخنفاض عمليات يفقدرة الدول على التخلص اآلمن من النفاايت الطبية والنفاايت املنزلية 
العامل التخلص منها  لإعادة التدوير، األمر الذي زاد من مشكلة التلوث البالستيكي الذي حياو 

  ذ سنوات. من
 

 :المراجع

على   19"تداعيات أزمة كوفيد، 2020حسين الطالفحة ، فيصل المناور، 

تنمية ال  أهداف التنمية المستدامة :حالة الدول العربية" ، مجلة تحقيق

 .79 -39 -(3)22اإلقتصادية ، م والسياسة
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 المقدمة
 

ًمخ ). وتفخئاط وتلرتبطتهل تئاط  (يشكك ا تلوث ض ركك كتريً  عتري اثب تل الط تلي امباط هت  املخ تفةوث ط
يف ظا تلنم  تلذين يشكككك د خ وتون ع مصككككخلك تلوث ض تل ال   و  .ميثا ملديدتري جدايري حلاخة تإلنسككككخ 

قيخع تلصككككككككككككككككملط يف تز لو  تلمبخا   تو تيد وتعة تلنتخل     مسككككككككككككككككخلط تلوةث  من تل ماخ  
( 2006   )ت م  يككط تفو تيككدة من تلن ككخاي  تلي اككط هاو ككخكطككخ ت كككككككككككككككككد  ي ت من تلن ككخاي  تلمبككخل

 من تف تل "تلن خاي  تلي اط" ًمخ ييثق اثا خ  تلصكككككككملاط  و   تفؤسكككككككسكككككككخ    اث تمبورب خمث خ  
وتمب ف خ منظمط تلصكككملط .تلضكككخكة وتةي ة اثب  كككملط تإلنسكككخ  واثب تل الط  و لت ةي كة  و تطخ

 تلن خاي  تلنخجتط ان مؤسسخ  تل اخيط تلصملاط وم ًت  تألحبخض "تلمبخفاط أبهنخ: 

 
وتفةوربت   وتلن خاي  تلنخ كككككككككلط ان تفصكككككككككخلك تلثخن يط وتفو  قط  وتلنخجتط ان تل اخيط تلصكككككككككملاط 

 (. ...) خ ط يف امثاخ  غسا تل ثب  و تن تألنس لني  وغع  لت لأل ةخص يف تفنخز 
تفسككككككككككككوشكككككككككككك اخ  وتف ًت  تلصككككككككككككملاط )أبقسككككككككككككخم خ وااخلتملخ(   اث تنوج تلن خاي  تلي اط ان 

وتفةوربت  تلي اط  وم ًت  تل مل ض تلي اط تلمبثماط  وم ًت  تلوشككك يل تل شككك رب  وخموربت  تل مل ض 
)و دة وتل مل  كككككخ  تحلا تناط  وبن م تلدم و دمخ  تز تلمبانخ   ولوك كاخيط تلمبا ة وتفسكككككنني

  (2019  تالحبخض وتفسخادة تل ناط  

ا تلدو  سككككككككمباخري  ثاثخري لو مباا  ليخفخ  كككككككك ثت تلن خاي  طخجسككككككككخري لثمبخا أبسكككككككك ث  وسككككككككمبتً 
منظ مككخ  لثوةث  من ككخ  غع  نككا  ق  تلمبتككدين تأل عين ظ    مشكككككككككككككككك ثككط ن ع  ككخص من 
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 الملخص

تلن خاي  تلي اط تلنخجتط ان تفصملخ  تإلي تئاط تةخ ط هتدينط س    وتاومد تل ملخض يف طذث مت تسثاط تلض ء يف طذث تلدكتسط اث  
تلدكتسط بش ا  سخس  اث  تفسل تل ال  تلشخما لثمصملخ  تإلي تئاط تلوخبمبط لثتيخع تةخص هتدينط س   ف خ  ادلطخ ثقض مصملخ  

ثط جلمز تل اخا  من اانط تلدكتسط  وتالسوتصخء غع تف خ    ومت حتثاا هسوةدتم   د  لوت  طذت تفن ج وط  تفتخبثط تلشةصاط ً  سا
 نوخئج تفسل تل ال    ومنخقشو خ ل  ف تل تقز تحلخيل لثن خاي  تلي اط  و ظ     ب ز تلنوخئج    امثاط تجلمز توم ي ماخ  ال  هنخ ت   

ط ف ا تألًاخس جتمز مز بمبض خ تل مبض وال ي جد م خ  خمص  ل ا  مخ  ورملت تلنوخئج  نا ال توم ممبخجلط تلن خاي  مشرًت ن ع  ً 
تلي اط يف تفصملط تإلي تئاط ويوم تلوةث  من خ يف م ب خمث خ  اش تئ  غع منخسب هلدت تلغ ض . وت  ثت تلدكتسط إيل جمم اط من 

خ     خ ر وكة كفز مسو ى تل ا      تأل يخك تلصملاط وتل الاط تفرتت ط اث  تاز م  ت ا ممبخجلط تلن خاي  تلي اط من تلو  اخ ً 
 تل صا بان خ  وخت ين خ  وتمب خ  ونتث خ   وتدتوهلخ  وممبخجلو خ وتلوةث  من خ بش ا تلن خئ .

 

The reality of medical waste in private shelters in the city of Sirte 

* Ali emran alzarqah  nwara farhat alshieky   abdulhamid .emran  meeld  alzarqa 
     
In this study, the researchers relied mainly on the comprehensive environmental 

survey of the residential sanatoriums belonging to the private sector in Sirte, there 

were three sanatoriums using one of the tools of this approach, which is the personal 

interview as a means of collecting data from the sample of the study, and the 

indirect survey and the results of the environmental survey were analyzed, it is 

housed and disposed of in a random dump that is not suitable for this purpose,. The 

study reached a set of recommendations, the most important of which was the need 

to raise awareness about the health and environmental risks involved in all stages 

of treatment of medical waste, including separation, storage, collection, transport, 

circulation, treatment and final disposal. 
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ط  تلن خاي   ال وط  تلن خاي  تلي اط  تليت تشكككككككك ا ملديدتري   تاتاخري  إلم خناط نتث خ  م ترككككككككخري فوًخ
ل الاط تلي امباط  يف  خ  ا يوم تلوةث  من خ هلي ق تلسككككككككككككككككثامط تف ًت ط لثممبخيع وتدمعتري لثنظم ت

زكقكككخ  تلكككدولاكككط تل تماكككط إا م تاكككخة تلو ث كككط تل الاكككط هلكككذث تلن كككخاي  ق كككا ت ث و كككخ تالقوصككككككككككككككككككخليكككط )
 2016) 

ثعت  ظثت طذث تلظخط ة فدة ط يثط بمبادة ان  اني تفنظمخ  تل الاط وتهلالخ  تحلت قاط  ًو
مخ م خ مت تلوسككككرت اث  تلواخوزت  تليت  ل  م تكت إيل تسككككااا  خال  م رككككاط  قثتت تألط خء  ً 

 ل  إيل تكت خع نسككككككك ط تث ض تهل تء وتلرتبط وتفاخث بشككككككك ا  يع  اثمخ    ج ءت غع يسكككككككع من خ 
د ا    لت   فخلن خاي  تلي اط تحلسكككككخسكككككط  امخئاط مسككككك طنط   ل ن وتقز تألم  يًؤ حي رب م تلً 

   (2016 )تلكي   م اث  حن   يع وتثع ط تج  وتسمبط تلنيخق ترتًت

مااً  عة من تف تل تةي ة وتفسكككككككككككككككك  ط لثمبدورب وتليت تضكككككككككككككككك   حتو رب تلن خاي  تلي اط اثبً 
ثعت مخ تضك  هف رك   ن سك م حتو رب تفةث خ  اث  م تل ممبديا  بصكملط تلمبخمثني وتيايني مم ًو

شككككخك و لوت   خلة مث ثا بسكككك تئا تف ركككك  وقد حتو رب  يضككككخ من تجل تثام وفعوسككككخ  سكككك يمبط تالنو
امخويط  ي ث اث  تإلنسخ  وكهتخ تس  ت يف  دوض ط  ت  وتش طخ  يف تل خئنخ   اث  م تلً 

 تحلاط تف ج لة يف تل الط تيايط  وتش ا نس ط تفةث خ  تةي ة من تفةث خ  تلي اط.

تفسككككككككؤولاط ان تل الط وتلصككككككككملط وتلمبخمط   تتز اث  اختق تفسككككككككوشكككككككك اخ  وتف ًت  تلصككككككككملاط 
مكخ تتز اث  ا تتت م مسككككككككككككككككؤولاكط اكدم وج ل  وهلوملكديكد فامكخ يومبثق هلن كخاي  تليت ينوا   .ً 
أتثعت  سككككككككككككككككث اكككط اثب تلصككككككككككككككككملكككط  و تل الكككط نوااكككط لوكككدتو  تفةث كككخ   و ممبكككخجلو كككخ  و تلوةث  

مز وتلوة ين ومن تفشككككككككككككككك ق  تلنخجتط ان ركككككككككككككككمبف  سكككككككككككككككخلاب تجل .(2006  )تةياب من خ
وتلوةث  تلن ككخئ  نككًذ  تالزاككخئ تل ال  تلنككخجم ان تل وتئل تل  ي ككط هلككذث تلن ككخاي  وتنوشككككككككككككككككككخك 

 تحلش ت  وتلص ت ع وتهل تم. 

وملداي    اث تمب ل   اط طذث تلدكتسككككككككككككط إاً  هنخ تونخو   طم تفشكككككككككككك ق  تل الاط تليت تتفً 
سككط وط  مشكك ثط سكك ء إلتكة تلن خاي  تلي اط  مخم تلونماط تالقوصككخليط وتالجومخااط يف جمومز تلدكت

خ  طدف خ  ملخلط لكتسككاط    اثً  هتصككملخ  تلوخبمبط لثتيخع تةخص وقد مت   ذ )بثديط سكك  (ً 
تل ئاسككككككككك  تل ملث يف وتقز تلن خاي  تلي اط هتصكككككككككملخ  تإلي تئاط تلوخبمبط لثتيخع تةخص يف سككككككككك   

خقشكككككككو خ   ومن   تقرتت  تحلث    و لت ان ط يق ممب فط وج خ  نظ   ورب تلمبققط وتتاام خ ومن
ا  يف طذث تلدكتسككككككككككط اث  حبث مخ يوم من  ا تلتخئمط إللتكة تلن خاي   مت تلرًت تفنخسكككككككككك ط لثمشككككككككككًخ
ا اط نتث خ وممبخجلو خ  ا اط تلومبخما ممب خ ًو امثاط فصكككا تلن خاي  تلي اط ان تلن خاي  تلمبخليط   ًو

ي اط تش ا ج ءت م مخ من تلن خاي  تةي ة وت عت تلوةث  تلن خئ  من خ   اثمخ ه  تلن خاي  تل
تلنخجتط يف لا اخ و لت ل ث ة تفش ق  تل الاط تليت تمبخ  من خ وقثط تلدكتسخ  تليت تونخو  تلتضخاي 

 تل الاط هلذث تفنيتط.

أب  تإللتكة غع سكثامط لن خاي  تنشكيط تل اخيط تلصكملاط سك تء  (2016  )تلكي  ًوب لكتسكط 
ا تليت سككككخ ت يف   دتض  ًخ   لت لت ا تفسككككوشكككك اخ   و  خكج خ من   ي  و ًث  تفشككككًخ
 رككككك تك لث الط وتلصكككككملط تلمبخمط .طذت وقد   ككككك ل م رككككك ع تلن خاي  تلي اط من  ًث  تف رككككك اخ  

تأل ى هأل كككككككةخص وتل الط سككككككك تء من  ق  تنوخج خ تفودتولط نظ ت ةي كملخ تليت مي ن    تثملق 
ث  تلن خاي   لت ا تفؤسكككككككككسكككككككككخ  تالسكككككككككوشككككككككك خئاط  و تثنخء نتث خ وتلوةث  من خ .ًمخ تمبد من ًت
 ي كة حب م مخ حتو رب اثاا من م تل ممبديط وفعوسكككككككككخ  سككككككككك يمبط تالنوشكككككككككخك     سكككككككككاوم يف طذث 

   .تلدكتسط تلوي ق ألطم تالسرتتتاااخ  يف إلتكة طذث تلن خاي
  طدفت تلدكتسككككط إيل تلومب ي اث  تلن خاي  تلي اط هفسككككوشكككك ب (2015 )رككككا ط لكتسككككط 

وتتاام تل رككككككككككككككز تحلخيل  وحتديد تلصككككككككككككككمب ه  تليت ت تجا حتتاق تإللتكة تفو خمثط وتتاام سككككككككككككككث م 
 -تلمبخمثني مز تلن خاي  تلي اط   ووركككككككز  ث   لثممبخجلط هتسكككككككوشككككككك ا  تلسكككككككق  تلي   م لكمخ 

 وت تلدكتسككككط إيل    مسككككوشكككك ا  تلسككككق  تلي  من  ًرب تفسككككوشكككك اخ  يف تل قل تلسكككك لت . وتث
ماخ ً  عة من تلن خاي  تلي اط  و   نظخم إلتكة تلن خاي  يف تفسكككككككككككوشككككككككككك ب مود   وتلذرب ينوجً 

جدت  وال ي جد سكككككككككككككككاق  ب ماخ  تلن خاي  تلي اط تفنواط وال ي جد  رب تنسكككككككككككككككاتخ  مومبثتط 
 إبلتكة تلن خاي  تلي اط. 
ماط تلن خاي  تلي اط تلنخجتط ان مشككككككككخيف ( 2006    )سكككككككك ناختي قت لكتسككككككككط  إيل حتديدً 

جخممبط لمشككككككككق ون ااط طذث تلن خاي  وممبخجلو خ بي يتط تحل ق مز باخ  تألث  تل ال  تلسككككككككا  هلذث 
 تلي يتط من تفمبخجلط وتلوي ق إيل ط تئق ممبخجلط بديثط و ديتط لث الاط.

إيل تسكككثاط تلضككك ء اث  إلتكة تلن خاي  يف مسكككوشككك اخ  (2013  )ج مياد طدفت لكتسكككط 
مدينط تل     اث تضككككمنت امثاط تفسككككل تاز تلن خاي  تلي اط وتلمبخمط حلمسككككط مسككككوشكككك اخ  
و ورككككككككملت تلنوخئج    تلي ق تفو مبط يف تز وحت ين ونتا تلن خاي  وممبخجلو خ سككككككككالط  و و كككككككككت 

تلي اط وتلث   تألس ل ألًاخس تز تلن خاي  هقرتت  تلث   تألمح  ألًاخس تةخ ط جبمز تلن خاي  
 .تلمبخمط

إيل تتاام إلتكة تلن خاي  تلي اط  يف مسككككككككوشكككككككك اخ  مدينط  (2018    )تب طدربلكتسككككككككط طدفت
ابث  تل ثسككككككككككياناط يف تلضكككككككككك ط تلغ باط تحل  ماط وتةخ ككككككككككط  ولوك تل ثديط يف  لت. و ت ني طذث 
تلدكتسكككككككط إخكسكككككككخ  إلتكيط غع سكككككككثامط يف  تلومبخما مز تلن خاي  تلي اط تةي ة  و تليت تومثا يف  

 خاي  تلي اط  تةي ة وغع تةي ة  وركككككككككمبف يف  امثاط ركككككككككمبف امثاط تل  ز و تل صكككككككككا بني تلن
تلنتككا وتلوةث  من تلن ككخاي  تلي اككط تةي ة  واككدم ممبككخجثو ككخ بصكككككككككككككككك كة من  لة وتلومبككخمككا ممب ككخ 
خ   ًن خيط  ي ة  يف م  خ  لثن خاي   خ ككط  مخ وت  ككثت تلدكتسككط تيل جمم اط من تلنوخئج ًو

كة تلن كككخاي  تلي اكككط يف م  ثكككط تلنتكككا وتلوةث  من ت  كككخ تنكككا طنكككخم تلمبكككديكككد من تلثغ ت  يف تلت
تنشككككككككخء نظخم إلتكة من صككككككككا لثن خاي  تلي اط تةي ة ان  وتفمبخجلط   وت ككككككككت تلدكتسككككككككط بضكككككككك وكة 

 .تلن خاي  تلصث ط تلمبخليط  يف تاز م ت ا تلوةث  وتلنتا وتفمبخجثط.

 :الطبية تعريف النفايات 

تفؤسسخ  تلصملاط مثا تفسوش اخ  وتف ًت  تلصملاط ط  ا خكة ان تاز تلن خاي  تلنخجتط من 
ثاخري  و ج يلخري اثب  اضكككككككككككككككخء  وتلمباخلت  وتلصكككككككككككككككادلاخ  وم ًت  تل مل ض وتفةوربت  وتليت حتو ربً 
ذلت حتو رب اثب تأللويط  تجلسكككككككككم مثا تلدم وتألاضكككككككككخء تف و كة وتلسككككككككك تئا وتإلف تزت  تأل  ى ًو

حلط لقسومبمخ   ون خاي  تلمبمثاخ  من قين و خل تفنو اط تلصق اط  و  رب م تل تمبورب غع  خ
و تن وإب  ومشكككككككككككخك  هإلركككككككككككخفط إا تفقب  تفث ثط وتألج تء تحلا تناط لثواخك  وتف تل تفشكككككككككككمبط 
ا م تل اجتط من امثاخ  اقئ تف ض وي تل  تةي ة اثب تلصكككملط وتأللويط تلسكككخمط لثاانخ   ًو

 تلوةث  من خ وت مب تمبورب خمث خ  ط اط.
  و تل اماخئاط  و تفمبديط هلمب تما تث ث خ  وما  و مث ثط مصككككككخلك من تنوج تلن خاي  تليت ط 

  و نتث خ  و خت ين خ  و تمب خ  و إنوخج خ  ثنخء وتل الط وتجملومز تل  ل تشككك ا  ي تري اثب تفشكككمبط 
 من خ . تلوةث 

 ً ت وم   تلي اط وتفةوربت  تفسكوشك اخ   لت ويشكما ط اط  ممبخجل منشك  ان تنوج ن خاي  ط 
 تلصملاط. وتلمباخلت  تحلا تا   اثب تلواخك  و دت  إج تء  و

ا   و تل ماط حبسككب ِتسككومبمخهلخ يؤلرب    مي ن م تل ط   وتل ا ايئاط تل اماخئاط تة تص  و تلرًت
 تل الط اثب سككككث خري  تلو ثع  و تل شكككك  بني تل فاخ  نسكككك ط زايلة  و تلمبخمط  اثب تلصككككملط تلو ثع إا
 (.2016  )زكقخ   سثامط غع بي يتط من خ تلوةث  نتث خ  و  و خت ين خ  و ممبخجلو خ اند

ككخلككط محككخيككط تل الكككط يف تل الاي  تفوملكككدة تالم ي اكككط ه  تلن كككخاي  تلي اكككط ط   رب  ًمكككخ ا فو كككخ ًو
خمث خ  تنوج ان مؤسككسككط ممبخجلط ط اط   ويشككما  لت تفسككوشكك اخ   وتفةوربت  تلي اط وم ًت  

 .تج تء تلواخك  اث  تحلا تا  وتلمباخلت  تلصملاطتو و دت  
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وط  م تل تلن خاي  تف  نط من تألن تع تيثاط تلمبخمط  وال تش ا  ي ت با ل جاخ  و ت مبخااخ   إ  
مخ غخل خ مخ تنوج طذث تف تل ان تلمبمثاخ  تالاواخليط تليت متخكس لت ا تفؤسكككككككككسكككككككككخ   تلصكككككككككملاطً 
مخ يث :  متخكس يف غعطخ من تفؤسسخ . ومي ن تصناف طذت تلتسم إيل فلونيً 

ن حتضككككككككككككككككع تليمبخم وطذث تلن خاي  تنوج ان حتضككككككككككككككككع  .1 تلن خاي  تلنخجتط ان تفيخبخ و مًخ
تألطمبمط وتتدمي خ هتخ فا خ تغثا  خ   إيل جخنب تل ضككككككككككككككككق  تلنخجتط ان  لت   تألطمبمط 

خفط إيل م تل تلونظاف وغعطخ   إخ ال يشككككككك ا  ي ت اث  تألنسكككككككخ  تل تئدة وتف دوكة   إرككككككك
 وبالوا.

تلن خاي  تف و اط وتفن لاط تأل  ى: وتوضمن تلن خاي  تفو لدة يف تف ختب   مثا تأل شخ   .2
وتل قسكككككككوات وتفمبخل  وتل كق تلمبخلرب وتل كق تفت رب   وتلن خاي  تلسكككككككخئثط وتصككككككك يف غ ي 

 أبم تض تاواخليط غع ممبديط. تفقب  وتف خكل لثم ر  
خلومبخما مز تلن خاي  تفن لاط   ويوم تصكككككككككككككككك ي  خ يف م  خ   وطذث تف تل يوم تلومبخما ممب خً 
تلن خاي  تلمبخمط   وتث م لوك تل اخيط وتفؤسسخ  تلصملاط ب رز طذت تلن ع من تلن خاي  يف 

ومتثا تلن خاي  غع  ًاخس سككككككك لتء خمصكككككككصكككككككط   متاا ت هلخ ان غعطخ من تلن خاي  تةي ة   
 %( من ن خاي  تل اخيط وتفؤسسخ  تلصملاط.90-75تةي ة مخ نس وا )

 
 . النفايات الخطرة:

ا طخ    و  ماو خ  و تً  وا فت تلن خاي  تةي ة تلنخجتط ان تألنشككككككككككككككككيط تلي اط   تليت بسكككككككككككككككك بً 
وسقمط بالوا  صخئص خ تل امخئاط  و تل ا ايئاط  و تحلا يط   تش ا  ي ت اث   ملط تإلنسخ    

    ق  تلودتو  وتلوة ين وتلنتا وتفمبخجلط وتلي   تلوثتخئ .
 اث ال مي ن تلوةث  من خ يف تف تقز ط   تلن خاي  تفن لاط   و لت بسككككك ب   ت ككككك خ تةي ة 

 وأتثعتملخ تلسث اط وتلسقمط تلمبخمط.

وااط تف تل تليت حيوما تهنخ وي تل مخ يف تجملخ  تلي  اث  وجا تلوملديد تثت تلن خاي  تليت أتيت ن
مث ثط هلمبدورب تو تف تل تل امخئاط تو تل ا ل جاط تو هلمب تما تال ككككككككككككككككمبخااط  إخ يؤث  اث  تل الط هتخ 

%(من ن كككخاي  25-10فا كككخ تل كككخئن تحل    وطكككذت تلن ع من تلن كككخاي  ي    مكككخ نسكككككككككككككككك وكككا )
 تفؤسسخ  تلصملاط.

ل تل امخئاط تو تل ا ل جاط تو تال ككمبخااط   فخنا  ب ونظ ت ال ومخ  تث ض تل الط هلمبدورب تو تف ت
 (.2016تلوةث  من طذث تف تل بمبنخيط  ديدة)تلدهس  

 المنهجية  .

تمبومد نوخئج طذث تلدكتسكككككط بشككككك ا تسكككككخسككككك  اث  تفسكككككل تل ال  تلشكككككخما لثمصكككككملخ  تإلي تئاط 
خئج تفسككككككككككل تلوخبمبط لثتيخع تةخص هتدينط سكككككككككك   ف خ  ادلطخ ثقض مصككككككككككملخ    ومت حتثاا نو

تل ال    ومنخقشكككككككككو خ ل  كككككككككف تل تقز تحلخيل لثن خاي  تلي اط هتصكككككككككملخ  تإلي تئاط تةخ كككككككككط هتدينط 
 س  .

ومتثثت تلتة تز تفمبث مخ  تل ئاساط يف تسومخكة  ممت  صاصخ هلذت تلغ ض   وتت ز تل خ ثني 
   تلن خاي   سككككث   تلسككككؤت  تف خ كككك ة وتفق ظط تلغع م خ كككك ة وت ككككومثت اثب تسككككلثط مون اط  

تلي اط  مثا تل صكككككا وتلنتا لت ا تفصكككككملخ  و خكج خ وتفمبخجلط وم خ  تلوةث  تلن خئ  من خ  
ماخ  تلن خاي  تلي اط تلنخجتط ان تفصملخ  تإلي تئاط تلوخبمبط لثتيخع تةخص.  هإلرخفط تيلً 

 

 مجتمع الدراسة وعينته: 

ت    جمومز تلدكتسككككككط من تلمبنخ كككككك  تلي اط وتلي اط تفسككككككخادة لت ا تفصككككككملخ  تإلي تئاط هتنيتط 
 تلدكتسط 

 
 .أسلوب جمع البيانات وتحليلها:

مت تسككككككككوا خء تل اخا  تلقزمط لوملتاق  طدتي تلدكتسككككككككط هسككككككككوةدتم تسككككككككومخكة تسككككككككو اخ  هفتخبثط 
بثط تسككككو دفت تلمبنخ كككك  تلي اط وتلي اط متخ 27تلشككككةصككككاط ألف تل اانط تلدكتسككككط تليت ت  نت من 

 تفسخادة لت ا تألقسخم تفةوصط جبمز تلن خاي  . 
 

 .هدف الدراسة الميدانية :

لثوملتق  طدتي تلدكتسكككككككككط يف تجلخنب تلمبمث  )تفادت ( من  ق  نوخئج تالسكككككككككو خنط تليت مت 
هتدينط سكك   وفتخ   ا ركك خ اثب طخقم تلي  تفةو  لت ا تإلقسككخم هفصككملخ  تإلي تئاط تلثقثط

 -لثةي ت  تلوخلاط:
ا قسم )ي ماخري( . .1  تلومب ي اثب  ام تلن خاي  تلي اط تليت تنوج منً 
ا قسم . .2  تلومب ي اثب م  ا  تلن خاي  تلي اط تليت تنوج منً 
ا  .3  قسم .  تلومب ي اثب تلي ق تفو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يفً 
 تلي اط .   خ تلوةث  من تلن خاي تليت يوم فاتلومب ي اثب تل رتة تل مناط  .4
خ  يوم تصناف تلن خاي  تلي اط من ادما . .5  تلومب ي اثب مخ إ تً 

 

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية

 أوالً : عدد األقسام يف كل مصحة 
ا   2 1يو ني    ادل تالقسخم هتصمليت كقم  1) ( من  ق  تجلدو  كقم اش ة   قسخم يفً 

خ  ادل تالقسخم يف مصملط  كقم   .س مبط   قسخم فتط 1مصملط بانمخً 
 يبني عدد االقسام الطبية يف كل مصحة : ( 1جدول رقم ) 

 عدد األقسام املصحة
 7 1مصملط كقم 
 10 2مصملط كقم 
 10 3مصملط كقم 

 27 جمموع األقسام
 

 .اثنيًا: حجم النفاايت الطبية اليت تنتج من كل قسم )يوميًا( .
 16ًخنت   1رقم ( يو ني    جمم ع  ًاخس تلن خاي  تلي اط هتصملط 2من  ق  تجلدو  )

خنت   2ًاسخ ي ماخري هتمبد  تت ي    6ًا  ل ا قسم  و    ًرب ادل لألًاخس ساث خ قسمً 
 ماخ  وثقثط  قسخم    ى ساثت اثب تلو تيل  ًاخس ي 4 ًاخس ي ماخري  وثقثط  قسخم ساثت 

 37ًخ    2رقم (  ًاخس ي ماخري. و مخ ان جمم ع  ًاخس تلن خاي  تلي اط هتصملط 3  2  1)
خنت  4ًا  ي ماخري هتمبد  تت ي    9 ًاخس ل ا قسم و    ًرب ادل لألًاخس ساث خ قسمً 

و  3و  2 قسخم ) 6ساق  ًاخس اثب تلو تيل   بانمخ  8و 7 ًاخس ي ماخري  وقسمني ساق 
ا  وت د ي ماخري.4  (  ًاخس ل ا قسم اثب  دت  و   قسم وت د سااً 

خنت جمم ع  ًاخس تلن خاي  تلي اط هتصملط  ًا  ي ماخري هتمبد  تت ي    11ًخ   3رقم ًو
خنت   1  3 ًاخس  بانمخ ساثت  6ًا  ل ا قسم و    ًرب ادل لألًاخس ساث خ قسمً 

ا  وت د ل ا من خ. ويف تجملما فخ  جمم ع  6 ًاخس ل ا من خ  فامخ ساثت  3 قسخم   قسخمً 
خ    21اخري  هتمبد  ًا  ي م  64تلن خاي  تلي اط هتصملخ  تإلي تئاط تةخ ط هتدينط س   ي ماخً 
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بمبدل   2رقم ًا  ي ماخ ل ا مصملط  و    اثب مصملط ساثت قامط تلن خاي  ط  مصملط  
 ًاسخ ي ماخري.  11بمبدل   3رقم ًاسخ     16بمبدل   1رقم ًاسخ  ات  خ مصملط   37

 

 يبني حجم النفاايت الطبية يف كل قسم لكل مصحة واجملموع ( 2جدول رقم )

 التكرار عدد األكياس املصحة

 1مصحة رقم 

1 1 
2 1 
3 1 
4 3 
6 1 

 أقسام 7 16 اجملموع
 قسم لكل كيس  2 ≈ 2.3 املتوسط احلسايب لنفاايت كل قسم

 2مصحة رقم 

1 1 
3 2 
4 2 
5 2 
7 1 
8 1 
9 1 

 أقسام 10 37 اجملموع
 قسم لكل كيس  4 ≈ 3.7 املتوسط احلسايب لنفاايت كل قسم

 3مصحة رقم 
2 6 
3 3 
6 1 

 أقسام 10 11 اجملموع
  قسم لكل كيس  1 ≈ 1.1 املتوسط احلسايب لنفاايت كل قسم

 قسم  27 64 المجموع النهائي 
 

 اثلثا: مكوانت النفاايت الطبية اليت تنتج من كل قسم.
ط  تأللوت  تحلخلة  1( ت ني    تلن خاي  تألًث  إنوخجخري يف مصملط كقم3من  ق  تجلدو  كقم )

 7 قسخم يف تفصملط ل ا من مخ من   ا  4وتفقب  تلي اط  اث يُنوج طذين تفةث ني من 
 قسخم يف تفصملط  و   تلن خاي  تألقا تنوخجخري يف تفصملط ط  تل امخواي  و لوت  تلمبقئ 
تل اماخئ   اث ال تنوج تفصملط طذين تلن اني من تفةث خ  ميثتخري. و   تلن خاي  تألًث  إنوخجخري 

 قسخم يف تفصملط ل ا  4ط   خ خ  تلونظاف  اث يُنوج طذين تفةث ني من  2صملط كقميف م
 قسخم يف تفصملط  و   تلن خاي  تألقا تنوخجخري يف تفصملط ط :  10من مخ من   ا 

تف تل تلصادالناط(  اث ال تنوج  –تلن خاي  تفشمبط  – لوت  تلمبقئ تل اماخئ  -)تل امخواي 
 3تفةث خ  ميثتخري.  اث    تلن خاي  تألًث  إنوخجخري يف مصملط كقم  تفصملط طذث تالن تع من

 قسخم يف تفصملط ل ا  8ط  تأللوت  تحلخلة و خ خ  تلونظاف  اث يُنوج طذين تفةث ني من 
 قسخم يف تفصملط  و   تلن خاي  تألقا إنوخجخري يف تفصملط ط  تل امخواي   10من مخ من   ا 

 ع من تفةث خ  ميثتخري. اث ال تنوج تفصملط طذت تلن  

ومن طنخ نسونوج     ًث  ن خاي  تليت ينوا خ تلتيخع تلي  تةخص يف س   ط  تأللوت  
تحلخلة  و خ خ  تلونظاف  اث بثغ ادل تالقسخم تليت تنوج طذث تلن خاي  ط  مخسط اش  

قسم ل ا من مخ يف تفصملخ  تلثقثط .و    ًث  مصملط تنوج  قسخم خ  27قسمخ من   ا 
 قسخم من  8ن خاي  ط  مصملط تلغد  اث بثغ ادل تألقسخم تفنواط لن خاي  تأللوت  تحلخلة 

مخ بثغ ادل تالقسخم تفنواط لن خاي   خ خ  تلونظاف يف ن    10  ا   قسخم يف تفصملط ً 
 قسخم يف ن   تفصملط.  اث وجد     قا ن خاي  )ال ت جد(  10 قسخم من   ا  8تفصملط 

تلي  تةخص يف س   ط  تل امخواي   اث  نا ال ي جد قسم ينوج طذث  تُنوج ان تلتيخع
 تفةث خ  يف تفصملخ  تلثقثط.

 أكثر النفاايت الطبية يف املصحة يبني ( 3جدول رقم )

 النفاايت الطبية ت

التكرار )عدد االقسام اليت يتواجد 
 هبا املخلف(

اجملموع الكلي 
لألقسام اليت 
تنتج هذه 
 النفاايت

مصحة  
1 

مصحة 
2 

مصحة  
3 

 15 8 3 4 تأللوت  تحلخلة  .1
 0 0 0 0 تل امخواي   .2

3.  
 لوت  تلمبقئ 
 1 1 0 0 تل امخورب

 1 0 0 1 تلن خاي  تفشمبط  .4
 5 2 1 2 تالسي تا  تفضغ طط  .5

6.  
بتخاي تلوش يل وتالنساط 

 5 1 2 2 وتالط تي

 7 4 0 3 تف تل تلصادالناط  .7

 15 8 4 3  خ خ  تلونظاف  .8

 12 5 3 4 تفقب  تلي اط  .9

النفاايت 
 األكثر

تاللوت  
 (4تحلخلة)

تفقب  
 (4تلي اط)

 خ خ  
 (4تلونظاف )

تأللوت  
 (8تحلخلة)

 خ خ  
 (8تلونظاف)

تأللوت  تحلخلة 
(15) 

 خ خ  
 (15تلونظاف)

 النفاايت االقل

تل امخواي )
0) 

 لوت  تلمبقئ 
 (0تل اماخئ )

 (0تل امخواي )
 لوت  تلمبقئ 

 (0تل اماخئ )
تلن خاي  
 (0تفشمبط)
تف تل 
 (0تلصادالناط)

تل امخواي  
(0) 

تلن خاي  
 (0تفشمبط)

 (0تل امخواي  )

 
 رابعاً : الطرق املتبعة للتخلص من النفاايت الطبية 

( يو ني    ط يتط تحل ق ط   ًث  تلي ق تفو مبط لثوةث  من تلن خاي  4من  ق  تجلدو  كقم )
 18تلي اط يف تلتيخع تلي  تةخص هتدينط س   وبثغ ادل تألقسخم تليت تسوةدم ط يتط تحل ق 

%.و   ادل تألقسخم تليت 66.7قسم يف تفصملخ  تلثقثط وبنس ط وقدكطخ  27قسم من   ا 
لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف تلتيخع تلي  تةخص هتدينط تسوةدم ط يتط تحل ق وتل لم ممبخ 

%. اث    ط يتط تل لم 25.9قسم يف تفصملخ  تلثقثط وبنس ط  27  قسخم من   ا 7س   
ل  دطخ ط   قا تلي ق تفو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف تلتيخع تلي  تةخص هتدينط س   

) س مبط واش و  فسمخ( يف 27 لم قسمخ  من   ا وبثغ ادل تألقسخم تليت تسوةدم ط يتط تل
 %.7.4تفصملخ  تلثقثط وبنس ط قدكطخ 



 واقع النفاايت الطبية ابملصحات اإليوائية اخلاصة يف مدينة سرت
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ط  تحل ق  اث يت م ادل  2 ًث  ط يتط مو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف مصملط كقم . 1
قسم هفصملط هلوةث   2 قسخم هفصملط هلوةث  من تلن خاي  هحل ق  بانمخ يت م ادل 7

يتوني تحل ق وتل لم ممبخري   فامخ يوةث  قسم وت د فتط من ن خايتا بي يتط من تلن خاي  هلي  
 تل لم .

 ط  تحل ق  اث يت م ادل  1 ًث  ط يتط مو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف مصملط كقم . 2
قسم هفصملط هلوةث   1قسخم هفصملط هلوةث  من تلن خاي  هحل ق  بانمخ يت م ادل     5

هلي يتوني تحل ق وتل لم ممبخري  فامخ يوةث  قسم وت د فتط من ن خايتا بي يتط تل لم من تلن خاي  
. 
 6ط  تحل ق  اث يت م ادل  3 ًث  ط يتط مو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف كقم . 3

 قسخم هفصملط هلوةث  من تلن خاي  هحل ق  بانمخ يت م ادل  كبمبط  قسخم هفصملط هلوةث  
هلي يتوني تحل ق وتل لم ممبخري  فامخ ال ي جد  رب قسم يت م هلوةث  من ن خايتا من تلن خاي  
 هل لم ل  دث.

 

يبني تكرار الطرق املتبعة للتخلص من النفاايت الطبية بكل قسم يف  (4جدول رقم )
 مصحات سرت

 املصحة ت

التكرار )طرق التخلص من النفاايت يف اقسام 
 املصحات(

 اجملمـوع 
طريقة 
 احلرق

احلرق والردم  طريقة الردم
 معا

 10 2 1 7 2مصملط كقم   .1
 7 1 1 5 1مصملط كقم   .2
 10 4 0 6 3مصملط كقم  .3

 27 7 2 18 اجملمــوع
 %100 %25.9 %7.4 %66.7 النسبة املئوية 

 
( يو ني    ط يتط تحل ق ط   ًث  تلي ق تفو مبط لثوةث  من 4من  ق  تجلدو  كقم )

تلتيخع تلي  تةخص هتدينط س   وبثغ ادل تألقسخم تليت تسوةدم ط يتط  تلن خاي  تلي اط يف
%.و   ادل 66.7قسم يف تفصملخ  تلثقثط وبنس ط وقدكطخ  27قسم من   ا  18تحل ق 

تألقسخم تليت تسوةدم ط يتط تحل ق وتل لم ممبخ لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف تلتيخع تلي  
%. اث 25.9قسم يف تفصملخ  تلثقثط وبنس ط  27   قسخم من   ا7تةخص هتدينط س   

   ط يتط تل لم ل  دطخ ط   قا تلي ق تفو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف تلتيخع تلي  
) س مبط 27تةخص هتدينط س   وبثغ ادل تألقسخم تليت تسوةدم ط يتط تل لم قسمخ  من   ا 

 %.7.4واش و  فسمخ( يف تفصملخ  تلثقثط وبنس ط قدكطخ 
ط  تحل ق  اث يت م  2 ًث  ط يتط مو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف مصملط كقم  .1

قسم هفصملط  2 قسخم هفصملط هلوةث  من تلن خاي  هحل ق  بانمخ يت م ادل 7ادل 
هلوةث  من تلن خاي  هلي يتوني تحل ق وتل لم ممبخري   فامخ يوةث  قسم وت د فتط من 

 ن خايتا بي يتط تل لم .
ط  تحل ق  اث يت م  1 ًث  ط يتط مو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف مصملط كقم  .2

قسم هفصملط  1 قسخم هفصملط هلوةث  من تلن خاي  هحل ق  بانمخ يت م ادل5ادل 
هلوةث  من تلن خاي  هلي يتوني تحل ق وتل لم ممبخري  فامخ يوةث  قسم وت د فتط من 

 ن خايتا بي يتط تل لم .

 6ط  تحل ق  اث يت م ادل  3ط يتط مو مبط لثوةث  من تلن خاي  تلي اط يف كقم  ًث   .3
 قسخم هفصملط هلوةث  من تلن خاي  هحل ق  بانمخ يت م ادل  كبمبط  قسخم هفصملط 
هلوةث  من تلن خاي  هلي يتوني تحل ق وتل لم ممبخري  فامخ ال ي جد  رب قسم يت م هلوةث  

 من ن خايتا هل لم ل  دث.
 

 خامساً : الفرتة الزمنية اليت يتم فيها التخلص من النفاايت الطبية
% من تألقسخم هفصملخ  59.3قسمخ وبنس ط  16( ت ني    ادل 5من  ق  تجلدو  كقم )

% من تألقسخم 40.7قسمخ  ونس ط  11تلثقثط يوةثص   من تلن خاي  بش ا ي م   وادل 
ا تألقسخم هتصملط كقم هفصملخ  تلثقثط يوةثص   من تلن خاي   بش ا  س  ا    اث إ ً 

ا تلن خاي  تلي اط بش ا ي م  فتط وال ت تب تلن خاي   ًث   10وط   3  قسخم توةث  منً 
يوم تلوةث  من تلن خاي  تلي اط بش ا ي م   بانمخ  2 قسخم من مصملط كقم  5من  لت  و   

 قسخم  9وجد    طنخم   1قسمني فتط يوةثص   من خ بش ا  س  ا    مخ ان مصملط كقم 
 هتصملط توةث  من تلن خاي  بش ا  س  ا  بانمخ قسم وت د يوةث  من خ بش ا ي م .

يبني تكرار الفرتة الزمنية للتخلص من النفاايت الطبية بكل قسم يف  (5جدول رقم )
 مصحات سرت

 املصحة ت
التكرار )الفرتة الزمنية للتخلص من النفاايت 

 اجملمـــوع  يف اقسام املصحات(

 أسبوعياً  يومياً 
 7 2 5 2مصملط كقم   .4
 10 9 1 1مصملط كقم   .5
 10 0 10 3مصملط كقم   .6

 27 11 16 اجملمـوع
 %100 %40.7 %59.3 النسبة املئوية 

 

 سادسًا: تصنيف النفاايت الطبية 
ا تإلجخه  بنمبم  اث  خنتً  وطذت آ   سؤت  مت ط  ا اثب تف مل ثني هفصملخ  تلثقثط ًو

قسمخ من تألقسخم تلي اط هفصملخ  تلثقثط  27م مل ض ميثث   27ي ى تف مل ثني تامبخ وادلطم
   تفةث خ  تلي اط يوم تصنا  خ وف زطخ ق ا كما خ و لت ل   يوسىن هلم اما تلي يتط تفنخس ط 

خ  كلم  و   ق  و تالثنني لثوة  ث  من خ إ تً 
 

 االستنتاجات والتوصيات.

إخ سكككك ق تتضككككملت تلنوخئج تلوخلاط يف تلوةث  من تلن خاي  تلي اط من  ق  تالسككككوتصككككخء تلغع 
ختث  : خنتً   م خ   ومن  ق  حتثاا نوخئج تفتخبثط تلشةصاط تفمبدة لثذلت ًو

ذلت ادم ادم وج ل نظخم منخسككككككككككككككب إللتكة تلن خاي  تلي .1  اط يف تفصككككككككككككككملخ  تإلي تئاط ًو
 .وج ل م   م وتركككككككككل فمب  تلن خاي  تلي اط وخمخط طخ  لدرب ممبظم تلمبخمثني يف تفصكككككككككملط

  (.2014وطذت يو ق مز مخ وجدتا يف)تف درب 
مخ ال تو ف   .2 ادم وج ل فصكككككا منخسكككككب لثن خاي  تلي اط غع تلمبخليط  ثنخء تلوةث  من خً 

 بالط ساخساط لذلت.
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ن خ يف م ب خمث خ  مال توم ممبخجلط تلن خاي  تلي اط يف تفصككككككملط تإلي تئاط ويوم تلوةث   .3
 اش تئ  غع منخسب هلذت تلغ ض. 

  لثسكخئتني وم تفتا م تسكوةدم تل ثديط سكاخكت  غع منخسك ط لنتا تلن خاي  تلي اط وال تو ف .4
 تفقب  تو تفمبدت  تفنخس ط لي امبط امث م.

ل صككككككا بان خ تل شككككككا يف رككككككمخ  خت ين مً  رب م قت وسككككككثام لثن خاي  تلي اط  السككككككامخ ت .5
مخ جخء يف لكتسط   .(2018)تلكي  وورز تلمبقمخ  اثا خً 

 .تل ساثط تل  ادة تفسومبمثط لثملمخيط ط  تكتدتء تلت خزت  .  7
 خال .. ادم رمخ  إخكسط تل  ز وتلومب لط وتلوغثاف يف تفصدك يف بمبض من تحل8

ط ف ا لألًاخس جتمز مز 10 بمبضكككك خ تل مبض وال  .امثاط تجلمز توم ي ماخ إال  هنخ ت    مشككككرًت
 . (2006)س ناخ ي جد م خ  خمص  ل ا ن ع هالت خق مز مخ جخء  فاا 

 فصملط. تتلن خاي  تلي اط اث  مسو ى  ة.ال ي جد  ة  م ثف بص ط م خ  ة إبلكت 11
ي اط إيل م خ  ا تلمبم ماط يف نتا تلن خاي  تل.تاومخل ممبظم تفصككككككككككككككككملخ  اث  ا ه  تلنت12

ا تسومبمخ .   تفمبخجلط وال يوم تنظا  خ بمبدً 
 

 :التوصيات

ث  تاز م ت ا ركككككك وكة كفز مسككككككو ى تل ا      تأل يخك تلصككككككملاط وتل الاط تفرتت ط ا .1
ث ككخ   وتككدتوهلككخ ممبككخجلككط تلن ككخاي  تلي اككط من تل صككككككككككككككككككا بان ككخ  وخت ين ككخ  وتمب ككخ  ونت

 وتلوةث  تلن خئ  من خ. وممبخجلو خ 
خج , لثوملتق م تق ط تفنشككككككح  تلصككككككملاط وموخبمبو خ وتلو وا  اثا خ بشكككككك ا لوكرب وم  .2

تفصككككككككككككككككملككككخ   من مكككدى تلو تم ككككخ وتلوةث  تامن من تلن ككككخاي  تةي ة تليت تنوا ككككخ
 وتفسوش اخ  من ق ا تجل خ  تل قخباط تفةوصط .  

ألمثا فش ثط تلن خاي  ال ميثا تحلا تادم   ق تلن خاي  تلي اط يف تهل تء تليثق  ألنا  .3
  ن سكك خ ان ط يق تلي اط  وألنا  كك كث بسككايط من تلصكك ك تنوتخ  تفث ا  من تلن خاي

  مخل.تن مبخض تلد خ  وتل
 نط وتلصديتط لث الط .تحلخجط تيل تل مل ض تفسوادة وتلوي ك يف جمخ  تلو ن ل جاخ تيس .4
 

 قائمة المصادر والمراجع

تمحد  تنماط قيخع إلتكة تلن خاي  تلي اط تلصككككث ط لذرب تلتيخع تلي  تةخص يف تةياب  اصككككخم 
 .2006فثسيني  جخممبط بعزيت   فثسيني  

تحلسككككككككككككككككا    ادك  مد جماد   تلن خاي  تلي اط وتاكطخ تل الاط يف مدينطً  بقء  جخممبطً  بقء 
 .15 ص2016ًثاط تلرتباط لثمبث م تالنسخناط 

ككككككك  تلوماككككككك  تل ملثككككككك    تلدهسككككككك   تمكككككككا بنكككككككت تبككككككك  تطام  تلكككككككوةث  مكككككككن تلن كككككككخاي  تلي اكككككككط   مً 
 . 1433 113-1جخممبط تإلمخم   مد بن سمب ل تإلسقماط ص

تف ككككككككدرب  ك ككككككككخ  ككككككككق   لكتسككككككككطً  خئاككككككككط  ككككككككخكق تلن ككككككككخاي  تلي اككككككككط يف مسوشكككككككك ا  تحلثككككككككط يف 
    22تجملثكككككككككد 3 خفظكككككككككط  هبكككككككككا جمثكككككككككط جخممبكككككككككط هبكككككككككا لثمبثككككككككك م تهلندسكككككككككاط تلمبكككككككككدل 

 .2014  580- 561ص

تب تهلككككككككدرب  ً خيككككككككط  ثاككككككككا  تلتكة تلن ككككككككخاي  تلي اككككككككط يف تفسوشكككككككك اخ  تةخ ككككككككط وتحل  ماككككككككط يف 
 Routeفثاسكككككككككككككيني  –مدينكككككككككككككط ابثككككككككككككك   كككككككككككككخ  تلضككككككككككككك ط تلغ باكككككككككككككط 

Educational &Social Science Journal تجملثككككككد  
 . 2018س ومرب  128(  ص 11(تلمبدل )5)

ي اكككككط اثككككك  ت كككككخلاف تفؤسسكككككخ  تلصكككككملاط تككككك م  ماثككككك ل   اديثكككككط تلمبثككككك ت   أتثكككككع تلن كككككخاي  تل
 جمثككككككككط تلمبثكككككككك م تالنسككككككككخناط جخممبككككككككط  مككككككككد  اضكككككككك  بسكككككككك  ة   تلمبككككككككدل تلمبخ كككككككك   ص 

313-326  2006 . 

ج مياكككككككد  هسكككككككم محاكككككككد    تلتكة تلن كككككككخاي  تلي اكككككككط يف مسوشككككككك اخ  تل ككككككك     جمثكككككككط تهلندسكككككككاط 
 .2013 98/111ج يل   ص  19تجملثد  7تلمبدل 

إلتكة تلن كككككخاي  تلي اكككككط  جمثكككككط تلو ت كككككا لثمبثككككك م تإلنسكككككخناط  إلكيككككك  سكككككادرب امكككككخك   تسكككككرتتتاااط
 .2016  95-84(ص 2016س ومرب  47وتالجومخااط ادل

لمشكككككككق    جخممبكككككككط سككككككك ناخ ا خسككككككك    طنكككككككد وط كككككككط  إلتكة تلن كككككككخاي  تلي اكككككككط تلصكككككككث ط يف مشكككككككخيف
-65 ص 1تلمبكككككككككككككدل  22جمثكككككككككككككط جخممبكككككككككككككط لمشكككككككككككككق لثمبثككككككككككككك م تهلندسكككككككككككككاط تجملثكككككككككككككد 

84 2006 . 

لسق  تلي   م لكمخ   را ط   م ل  مد  م ل   إلتكة ن خاي  تل اخيط تلصملاط هتسوش ب ت
 .2015مخجسوع )غع منش كة(ًثاط تلمبث م جخممبط  م لكمخ   كسخلط 

 الاككككككككككط  لكتسككككككككككطخ تل مصكككككككككي ب زكقككككككككككخ   آلم  ككككككككككديى  إلتكة تلن ككككككككككخاي  تلي اككككككككككط وتتاككككككككككام أتثعتملكككككككككك
 . 2016تالسوش خئاط  ت سط  تجل تئ    تحلخلط: تفؤسسط تلمبم ماط 

و ككككككدة تألحبككككككخض وتفسككككككخادة تل ناككككككط  تلن ككككككخاي  تلي اككككككط  خمككككككخط   تاتاككككككط اثككككككب تلصككككككملط تلمبخمككككككط 
 .2019وتل الط يف قيخع غ ة   ناسخ / تب يا 
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INTRODUCTION 

Expired medicines are potentially toxic substances that 

should be managed effectively to avoid accumulation of 

potentially toxic pharmaceuticals in the environment. 

Many expired medicines in the community pharmacies 

are disposed of via general waste. Medicines discarded in 

rubbish bins end up in landfill and may damage the 

environment, they may also be found by unintended 

recipients including children and animals, increasing the 

risk of poisonings, misuse and abuse. Medicines 

discarded in open landfill not only enter waterways 

affecting marine life, but also enter the water table via the 

sludge component of the sewage treatment process 

thereby potentially affecting human and animal life 

(Michael et al., 2019). . It is therefore critical that expired 

drugs are disposed of safely. This study research is 

designed to assess how the local pharmacies dispose of 

their expired medications within the city of Al-Bayda, 

Libya. 
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Abstract  
 

Background: Medicinal products are important in keeping human health, but 

various pharmaceutical products contain hazardous chemicals that may 

contaminate the surrounding environment in case they are improperly treated or 

disposed of. Pharmacies may dispose expired pharmaceuticals directly in 

rubbish which influence the environment. Aim: This study was performed to 

measure how the local pharmacies dispose their expired medications in Al-

Bayda city in northeast Libya. Method: 56 registered pharmacies were selected 

in a questionnaire survey which conducted between August 2020 to January 

2021, to obtain their methods on how they dispose of the expired medicines.  

Results: The survey found that majority of participants handled expired drugs to 

municipal guards (62%), followed by discarded in the general waste (32%), 

whereas returned to pharmaceutical suppliers and keeping medication in the 

pharmacy storage were 4 and 2% respectively. It is important to educate 

pharmacists about the environmental risks of throwing expired medicines in 

public waste and environmental protection guidelines must be followed. 

 

 تقييم ممارسات التخلص من األدوية املنتهية الصالحية بني الصيدليات
 

خطرة قد املنتجات الطبية مهمة يف احلفاظ على صحة اإلنسان ، ولكن املنتجات الصيدالنية املختلفة حتتوي على مواد كيميائية 
تلوث البيئة احمليطة يف حالة معاملتهم بشكل غري الئق عند التخلص منها. الصيدليات قد تتخلص من األدوية منتهية الصالحية 
مباشرة يف القمامة اليت تؤثر على البيئة. اهلدف من الدراسة: مت إجراء هذه الدراسة ل قياس كيفية ختلص الصيدليات احمللية من 

صيدلية مسجلة يف استبيان مت إجراؤه بني  56لصالحية يف مدينة البيضاء مشال شرق ليبيا. الطريقة: مت اختيار األدوية منتهية ا
النتائج: وجد  .للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من األدوية منتهية الصالحية 2022ويناير  2020أغسطس 

٪( ، تليها املهمالت يف النفاايت 62لصالحية ابعطائها للحرس البلدي )االستطالع أن غالبية املشاركني تعاملوا مع أدوية منتهية ا
٪ على التوايل. 2و  4٪ ، يف حني اعادت بعض الصيدليات إىل موردي األدوية واالحتفاظ ابألدوية يف خمزن الصيدلية 32العامة

ا جيب اتباع إالرشادات الصحية االزمة للحماية من املهم التثقيف الصيادلة حول املخاطر البيئية إللقاء أدوية منتهية الصالحية فيم
 البيئة.

mailto:akram.suliman@omu.edu.ly
mailto:Shailabi.mustafa.gomma@omu.edu.ly
mailto:Taher.issa@omu.edu.ly
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MATERIALS AND METHODS  

A questionnaire survey was used for the study. Structured 

questionnaires were sent to 56 of registered community 

pharmacies in the city of Al-Bayda, north-eastern, Libya 

in Aug 2020 to Jan 2021. The participants were asked 

questions about how they disposed of expired 

medications. Only registered community pharmacies and 

pharmacists who filled their informed consent to 

participate in the study were included in the survey. 

The questionnaire consists of sections used in obtaining 

information on respondents’ demography, disposal 

practices toward expired medications. 

RESULTS AND DISCUSSION  

The result of the survey study indicated that majority 

(83.92%) of community pharmacists were male and 41% 

were within the age range of 32-41 years and 35.7 % were 

within the age range of 23-32 years (Table 1). 

 

Table :( 1). Demographic characteristics of the respondents (n 

= 56) 

 

Participant 
classifications  

 N  %  

Gender    

      Male   47 83.92 

        Female 

Age 

23-32 

32-41 

41-50 

 

9 

 

20 

23 

7 

16.07.4 

 

35.7 

41 

12.5 

50-59  4 7.14 

59 and above  2 3.57 

 

The chart below represents the ways to dispose expired 

medications of different community pharmacies in Al-

Bayda city. Their various routes of disposal were mostly 

through handling expired drugs to municipal guards 

(62%), following by throwing in the general waste (32%), 

whereas return to pharmaceutical distributors and keeping 

medication in the pharmacy storage were 4 and 2% 

respectively. 

 
 

Figure: (1). Methods used to dispose of expired 

medications 

DISCUSSION 

Serious hazard starts when expired medications reach the 

groundwater or surrounding environment, however, the 

proper disposal of medicines  can protects the human and 

the earth through keeping medicines from entering 

streams and rivers when throwing expired or damaged 

medicines into garbage containers or any other site pose 

leakage to water sources (Boehme, 2008) (Reisinger, 

2020), prevents poisoning of children and pets ,avoids 

misuse by teenagers and adults and prevents health 

problems from accidentally taking the wrong medicine or 

too much of the same medicine (Reisinger A J, 2020). 

According to weight estimation of expired drugs disposed 

by national company of drugs and medical supplies in 

Tripoli and Benghazi during 2002(tone/year) repored that 

pharmaceutical waste generated  from public pharmacies 

considred as the second producer of medicinal waste  

after hospitals.(Altabet A, 2019) which clarify the 

importance of study the drug discarding pharmaceutical 

waste from pharmacies.  

Limited published data on the disposal of medications 

methods among pharmacies have been found, this study 

found that the second method (32%) of participants to 

dispose the expired drugs generated from community 

pharmacies is thrown in general waste, after that undergo 

burning in municipal open landfill, using this method 

considered to be an open uncontrolled non-engineered 

dump, which is an old method and inappropriate 

according to the WHO guidelines, since untreated waste 

discharged into an uncontrolled, non-engineered open 

dump does not protect the local environment , through 

burning at low temperature, toxic pollutants may be 

released into the air from paper, cardboard packaging and 

(PVC) plastic. They should preferably be discharged after 

immobilization by encapsulation or inertization (WHO, 

2006). 

Furthermore, evacuating collecting garbage truck in the 

places nearby the seas or other water sources, according 

to study conducted in the Denmark (Holm et al., 1995) 

found high levels of antibiotics in the groundwater of the 

land used to dispose antibiotics. 

Water treatment plants are generally not equipped to 

routinely remove medicines, limit capacity for removal of 

the medication and pharmaceutical derivatives which 

depend on nature and composition of the medication, 

amount and kind of distillation processes and 

accumulation of leaked liquids at the collection garbage 

area. Reported as the main reasons of increasing the risk 

of the pollution in the surrounding environment (seas, 

rivers, etc.)(Reisinger, 2020). A real possible risk is the 

proliferation of drug-resistant microorganisms in the 

environment from presence of different types of 

antibiotics within the disposed pharmaceutical waste (N 

Carroll and W Siegfried, 2010) 
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The threat of antibiotics resistance is a really major issue 

within the scope of scientists. The resistance to antibiotics 

occurs naturally, however misuse of antibiotics in humans 

and animals is accelerating the process (Services, 2013). 

A regional study within Al-Bayda city on  methods of 

disposal of expired and unused medications among the 

general public found that 77.3 % of disposed medications 

in the rubbish among them 40% of the participants have 

used antibiotics (Shailabi T and Akrim Z, 2021). Its 

obvious that concomitant dispose of expired medication 

directly to rubbish from general public as well as local 

pharmacies within city of Al-Bayda may increase the risk 

of antibiotics resistance.  

In the current study, it was found that a insignificant 

number of pharmacies were seen to return the expired 

medications to the pharmaceutical distributors (4%). 

According to the WHO guidelines, expired drugs must be 

disposed of safely, without harming people and the 

environment. including return to manufacturer through 

negotiation with suppliers for the possible return of drugs 

that are about to expire. As they may follow the 

established appropriate techniques by WHO which 

include, engineered landfill, waste immobilization: 

encapsulation, inertization, sewer, medium temperature 

incineration, novel high temperature incineration and 

chemical decomposition (WHO, 2006) 

Few pharmacies (2%) are keeping the expired drugs in the 

storage of the pharmacy for long period until being 

handled to municipal guards, which possibly have a 

negative health effect on the pharmacists and other 

workers in the pharmacy as pharmacies storge are not 

designed for keeping expired medications. 

The major route of disposal was; mostly  through 

handling  expired drugs to municipal guards (62%). It is 

supposed that local ministry of health office team make 

arrangements for a waste contractor to collect the 

medicines from pharmacies at regular intervals rather 

than handling them directly to municipal guards. 

Additionally, segregation is also required under the 

hazardous waste regulations.  

One of the methods suggested 

to dispose date expired and unused medicines from 

pharmacies in United Kingdom is that the pharmacy 

must, if required by (national health service) England and 

(national health service) Improvement or the waste 

contractor, sort them into solids (including ampoules and 

vials), liquids and aerosols; the waste contractor will be 

able to advise on whether this is necessary. The local 

NHS England and NHS Improvement team will make 

arrangements for a waste contractor to collect the 

medicines from pharmacies at regular intervals. 

Additional segregation is also required under the 

Hazardous Waste Regulations (Pharmaceutical Services 

Negotiating Committee, 2021) thus, Medical waste 

companies approved for the destruction of medicines, 

which are controlled by several governmental sectors, 

including the municipal guard, ministry of health 

member's and Libyan  food and drug authority must be 

provided to take part in Libyan drug disposal system to 

overcome the current impaired waste treatment system to 

prevent improper disposal of expired medications in the 

trash. 

CONCLUSION  

 

Create planned programs to raise awareness among 

pharmacies about the health and environmental effects of 

improper disposal practices of expired medications are 

very useful, which Advise pharmacies not to throw the 

expired medicines in the general waste or return the 

expired medications to the pharmaceutical distributors 

depending on prior agreement. In addition as stated by 

WHO guidelines, it is important to have a good drug 

management system to reduce the accumulation of 

expired drugs in the pharmacies by regimen for 

estimation of drugs based on utilization or sales data ,a 

well-functioning stock inventory control system, and 

Practicing’ First Expiry First Out (FEFO) and First In 

First Out (FIFO) for drugs stocked. Therefore, it is crucial 

for frontline health care professionals, and, in particular, 

pharmacists who managing the stock to educate on the 

importance of proper medication disposal and the correct 

way to dispose of expired medications, that have a good 

environmental impact. 

LIMITATIONS 

The disadvantages are the uncertainty of the quantity of 

expired medications, due to the absence of weight from 

pharmacies, as well as the municipal guard, and the 

different in weight or size of bags as well as collection 

boxes used. 

Further similar study should be taken in other different 

cities in order to obtain more data regarding community  

pharmacies' drug disposal. Additionally, 

nonresponsiveness from some of the participants was a 

problem due to lack of interest. 
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Abstract  
 

Accompanied produced wastewater (APWW) from Libyan oil and gas fields 

comprises a large volume (10 to 15 billion barrels that generated annually), as 

residue from oil and natural gas industry. Its highly saline (5,000 to 220,000 

mg L-1 TDS) which upon inadequate treatment and disposal into open pits 

around oil and gas fields caused severe environmental impacts. In this regard 

the author trying to highlight the faith of trace elements associated with 

produced wastewater and other released effluents when their concentrations 

higher than seawater (100,000 mg/L TDS). It also reveals faith of 

Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material (TE-

NORM) retained under pit sediments. As dissolved salts, elements cations and 

anions, and TE-NORM are potentially contributing to long-term ecological 

pollution effects on workers, agriculture farm land and wild animal life. Not 

only this but also it speaks about systematic approaches to:, (i) produced 

wastewater contaminants release from Libyan oil and natural gas production 

fields to the surrounding environment; (ii) the concerns regarding the long-

term environmental impacts on produced wastewater ways in the region. 

 

 
من معظم احلقول النفطية الليبية ابلواحات املختلفة تكون  (APWW)خملفات املياه املصاحبة إلنتاج النفط اخلام و الغاز

بليون برميل سنواي ( واليت يتم التخلص منها بعد عمليات الفصل يف  10- 6حجم هائل من املياه امللوثة تقدر سنواي ) بني 
حلقول بغرض التبخر. مما يشكل مشكلة بيئية كوهنا حتتوي على كم هائل من مسطحات مائية سطحية حول مواقع تلك ا

ملجم  لكل لرت  220,000االيوانت و الكاتيوانت لكثري العناصر إضافة إىل امللوحة العالية جدا اليت قد تصل إىل  
(50,000 to 220,000 mg/L TDS ( مقارنة مبلوحة مياه البحر )100,000 mg/L TDS تلك املي .) اه

(، كما حتتوي 8.1إىل    5املصاحبة تكون يف الغالب ساخنة وقلوية أو محضية حيث يتدرج األس اهليدروجيين هلا  بني   ) 
على حراشف بعضها ذائبة  لعناصر مشعة تعرف بوليدات عمليات اضمحالل عنصري اليورانيوم والثور يوم املشعني الطبيعيني 

( خاصة عندما  Ra228و Ra 226 ام و اليت من أمهها نظائر الراديوم املشع )املتواجدين ضمن صخور مكامن النفط اخل
تكون تلك الصخور انرية أو رسوبية. مجيع أعمال املسح اإلشعاعي للحقول متت ابستخدام جهازين منقوالن من فصيلة عداد 

 FH40F2 from FAG( و الثاين نوع ) 6150AD 6 from Automessجيجر صنع أملانيا، األول نوع )
Kugelfischer . )  بينت النتائج أن عملية طرح املياه املصاحبة إلنتاج النفط اخلام و الغاز يف مسطحات مفتوحة تساهم

يف ارتفاع اخللفية اإلشعاعية ابحلقول النفطية مما يؤدي إىل تعرض العاملني جلرع إشعاعية إضافية نتيجة و جود عناصر مشعة 
(. كما تؤكد تلك النتائج على و جود تلوث كيميائي و نفطي TE-NORMة احملفزة تقنيا )تعرف ابملواد املشعة الطبيعي

)خملفات نفطية خمتلفة(. تؤكد الورقة علي أن تقوم الشركات املنضوية حتت لواء املؤسسة الوطنية للنفط بضرورة االهتمام بتوفري 
املصاحبة لالستفادة منها يف تغطية العجز يف نقص املياه يف  املعدات و إدخال التقنيات احلديثة اليت تستخدم يف تنقية املياه

mailto:nyrkj5@gmail.com
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INTRODUCTION  

Oil and gas production in Libya began in mid-1960, 

however ; recently oil and natural gas drilling activity 

has increased due to the technological innovations of 

combined hydraulic fracturing and horizontal drilling 

techniques. Hydraulic fracturing is a well stimulation 

process which injects a high volume mixture of water, 

sand and chemical additives into a geologic formation at 

high pressures, thereby opening or enlarging fractures in 

the oil and gas reservoir bed rock. These advances have 

made conventional hydrocarbon resources economically 

viable, particularly in the Granites and organic-rich shale 

formation in the oil and gas reservoir. The recent 

increase in drilling and production has been 

accompanied by heightened environmental and public 

health concerns because of possible contamination of 

drinking water resources, air quality, and surface water. 

During the hydraulic fracturing process large volumes of 

a mixture of water and chemicals are pumped under high 

pressure into the target rock formation. The high 

pressure breaks apart the rock increasing recovery of the 

hydrocarbons. The injected fluid mixes with water that 

was trapped in the formation. A portion of this mixture 

flows back to the surface via well bore, termed produced 

water, and is the largest waste stream in the exploration 

and production process (Ray et. al.,1992). Since a 

portion of produced water is from the target formation, it 

is geochemically related to the natural interaction of 

formation rocks and water over geologic time. The 

resulting produced waters are therefore also high in 

salinity, usually defined by the total dissolved solids 

content (TDS, mg L-1) in water (Vengosh 2003), organic 

compounds from hydrocarbons in the formation, 

inorganic metals, and, TE-NORM. 

The chemical composition and volume of produced 

water (10 to 15 billion barrels generated annually within 

Libyan oil and gas fields) are what makes it a major 

challenge to maintain a clean environment. A common 

treatment and disposal method of produced wastewaters 

in oil industry is through wastewater treatment plants. 

However, some current treatment methods may be 

incapable of effectively removing many constituents and 

subsequently release such wastewater into underground 

water  basins which  could be high in  TDS,  TE-NORM  

 

and organic compounds. Many of these chemical 

components can be toxic to freshwater biota at elevated 

concentrations in receiving waters (Boelter, 1991). 

Currently, dilution of the APWW in the receiving 

stations on surface pits is relied upon to reduce 

potentially harmful concentrations of contaminants 

(Urbina, 2011). Disposal of APWW from off-shore 

drilling has been well studied for marine ecosystems 

(Neff et al. 2011; Payne et al. 2011; Balaam et al. 2009; 

Azetsu-Scott et al., 2006), in contrast a little is 

understood, regarding the release of brine effluent from 

treatment facilities into fresh surface water systems. 

Thus information about the contaminant loading 

resulting from the disposal of oil and gas APWW, and 

raised concerns regarding the long-term environmental 

and ecological impacts on waterways are important. 

Objectives  

Produced waters can vary significantly in composition 

and salinity, depending on the type of production 

operation, the geologic source of such water, and the 

treatment of the water once it is brought to the surface 

(Pillard et al. 1996). Since no two produced waters are 

alike, region-specific studies need to be conducted to 

address the potential environmental risks from disposal 

after treatments. The combination of dissolved and 

particulate inorganic metals, TE-NORM and salinity 

pose unresolved questions regarding the fate and 

potential effects of the wastewater’s disposal on an open 

pits ecosystem. Thus aim of this study is to (1) assess the 

concentrations of contaminants released into the 

surrounding environment, (2) determine the 

contaminants’ persistence in land, and (3) deduce the 

ecological implications of the release of treated 

produced water effluent into underground freshwater 

systems based on results and a literature review.  

 

Review of Produced Water Disposal Methods  

Produced water disposal and management practices by 

different oil and gas production companies in Libya 

cannot guarantee a problem-free future, it should enable 

a waste holder to minimize the risk of incorrect disposal. 

Waste holders have an obligation to maintain "cradle to 
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الواحات القريبة وإزالة امللواثت البيئية و القيام بعمليات إعادة أتهيل احلقول امللوثة و تنظيفها. هبذا اخلصوص حياول الباحث 
الذائبة ألهنا تشكل خطر  (TE-NORMتوضيح مصري تلك املياه املصاحبة و حمتوايهتا من العناصر املشعة الطبيعية )

تلوث إشعاعي طويل األمد على العاملني والبيئة احمليطة. يف العموم من لديهم خملفات خطرة يتحملون مسئولية إدارهتا من 
املراحل األوىل لتكوهنا إىل مراحل التخلص منها ) أي من املهد إىل اللحد( حبسب ما حتدده دساتري املمارسة و اللوائح الناظمة. 

نت اخلربات السابقة من خالل املمارسة أن ما كاد أن يكون إجراء مقبول للتخلص من النفاايت يف وقت معني قد ال يكون بي
مقبول مستقبال كونه يشكل مشكلة على العاملني و البيئة احمليطة، من هنا يتوجب على كل منتجي النفاايت مبختلف أنواعها 

رها على العاملني و البيئة احمليطة و ذلك إبتباع األساليب املعتمدة واختيار مواقع العمل بكل الوسائل املمكنة لتقليل خماط
( واليت قد تفوق التقديرات TE-NORMالتخزين املالئمة ، آخذين يف االعتبار تكاليف معاجلة املخلفات املنتجة عن )

للتخلص اآلمن للمياه املصاحبة و  احملتملة أبضعاف مضاعفة. ليس ذلك فحسب بل العمل على تطوير وإدخال طرق جديدة
 املخلفات اخلطرة على العاملني و البيئة احمليطة مبناطق إنتاج النفط و الغاز.
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grave and beyond” knowledge and, as far as practicable, 

control, of their wastes, and the NOC guide shows how 

that can be achieved in the oil industry.  It is incumbent 

upon all waste holders to ensure that they take all 

reasonably practicable steps to dispose of their wastes in 

a manner that minimizes risk to people and the 

environment. This has been the oil industry's practice for 

many years and is often referred to as the producer's 

"Duty of Care". Experience has shown that what is 

considered, at a certain point in time, to be an acceptable 

disposal solution has the potential to become 

tomorrow’s environmental problem. The choice of 

disposal routes and sites should make allowances for 

that possibility. Cost is invariably an important factor in 

the choice of a disposal route but it must be borne in 

mind that the future costs of dealing with inappropriately 

disposal of TE-NORM waste and produced water are 

likely to exceed those of the initial disposal by many 

orders of magnitude. 

Large volumes of water, typically 10 to 15 million 

barrels of water per year is recovered from the wells in 

addition to the natural formation produced water, 

thereby producing large volumes of wastewater. The 

volume of APWW in some Libyan oil and gas fields 

may account for less than 30% to more than 70% of the 

original fracture fluid volume. Recovery time of the 

produced water varies from several hours to several 

weeks. There are several options for disposing of flow 

back and produced waters. Some options include:(i) 

reinjection into an underground disposal well, (ii) 

discharge to a nearby surface water body (Pits), (iii) 

treatment by a publicly owned treatment works (POTW) 

designed for sewage treatment, and (iv) treatment by a 

commercial treatment facility (Veil, 2010). However, in 

Libyan oil and gas fields, many of the applied processes 

removes some metals but does not remove total 

dissolved solids (TDS). The constituents of TDS are 

inorganic salts, organic matter and other dissolved solids 

in water. When present at certain levels TDS can 

provide beneficial nutrients from minerals, however 

high concentrations of TDS in APWW contains 

contaminants that are potentially hazardous to 

freshwater ecosystems. 

The volume of produced water has increased in recent 

years as gas industry has compromised the capacity of 

POTWs to manage the increased volume of flow back 

and produced water, which has occasionally resulted in 

elevated levels of TDS (Veil, 2010). Although the 

practice of recycling and reuse of produced and flow 

back water is increasing, residual waste from these 

methods still require disposal (Urbina, 2011). 

Additionally, the practice of underground injection 

disposal is associated with inducing seismic activity 

(Johnson, 2011). Therefore, the ultimate disposal 

method for the foreseeable future is treatment and 

release to surface waters via pits that originally designed 

to be a disposable site for separated water.  

Although there was no regulation in Libya to manage 

the disposal of produced contaminated wastewater 

within operating oil and gas fields, however, in 2010, 

new effluent standards were set in USA to 500 mg L-1 of 

TDS as a monthly average threshold for new facilities, 

and facilities expanding their volume capacity (PA DEP 

, 2010). The many existing facilities that discharge loads 

of TDS prior to the effective date of this regulation are 

exempt from the new effluent standards (PA DEP, 

2010). 

In addition to its natural components, produced waters 

from oil production may also Contained groundwater or 

seawater (generally called “source” water) injected to 

maintain reservoir pressure, as well as miscellaneous 

solids and bacteria. Most produced waters were more 

saline than seawater (Cline, 1998). They may also 

include chemical additives used in drilling and 

producing operations. Those chemical additives 

mixtures can include: 

- Corrosion inhibitors and oxygen scavengers to reduce 

equipment corrosion. 

- Scale inhibitors to limit mineral scale deposits; 

biocides to mitigate bacterial fouling; 

- Emulsion breakers and clarifiers to break water-in-oil 

emulsions and reverse 

breakers to break oil-in-water emulsions. 

- Coagulants, flocculants, and clarifiers to remove solids. 

 

Those chemicals within APWW can affect the oil/water 

partition coefficient, toxicity, 

bioavailability, and biodegradability (Brendehaug et al., 

1992). In conjunction with many  additives that required 

in larger amounts, to assure flow assurance in subsea 

pipelines (Georgie et al., 2001). Particularly when 

APWW separated from gas during the production 

process, having higher contents of low molecular-weight 

aromatic hydrocarbons such as benzene, toluene, ethyl 

benzene, and xylene (BTEX) than those from oil 

operations; hence they are relatively more toxic than 

APWW from oil production. However, for APWW 

discharged offshore, the volumes from gas production 

are much lower, so the total impact may be less. 

Significant differences between offshore oil field 

APWW and offshore gas APWW exist for other 

Parameters as well. For example, in the North Sea, 

ambient pH is 8.1 and chlorides are about 19 g L-1. 

Produced water discharges from oil platforms in that 

area have pH levels of 6 - 7.7, while those from gas 

platforms are more acidic (about 3.5 - 5.5). Chloride 

concentrations range from about 12 to 100 g L-1 in 

produced water associated with crude oil production and 

from less than 1 to 189 g L-1 in produced waters 

associated with natural gas production. 

 

Technologically Enhanced Naturally Occurring 

Radioactive Material (TE-NORM)  

The environmental release of effluent containing TE-

NORM can have major implications for surrounding 

environment. A great deal of tension between the energy 

industry, federal and state governments, advocacy and 

lobbyist groups, and the media has been around 
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radioactivity in treatment facility effluents and the 

potential risk of it migrating to public water supply 

intakes (Urbina, 2011). Soluble radionuclides are found 

in produced water depending on the geologic formation 

from which the water is produced (Ray et al., 1992). 

Radioactive elements such as uranium, radium and 

radon are dissolved in high concentrations from long 

periods of water-rock contact. Radioactive isotopes are 

generally quantified in terms of activity. Activity units 

of picocuries per gram (pCi/g) are used to define the 

activity of radium in soils and sediments, and picocuries 

per liter (pCi/L) for radium in produced water. Isotopes 

of radium (226Ra and 228Ra) can be measured 

individually and in sum represent the total radium 

concentration. The activity of 226Ra is usually three 

times that of 228Ra, therefore 226Ra is the primary isotope 

of concern in relation to long-term radiological issues 

(Smith, 1992). 

Radium has been documented in formation waters in 

many sedimentary basins (USGS, 2011), and in the 

Northern Appalachian Basin radium has been measured 

in the water co-produced with gas and oil from 

Devonian (Marcellus) age rocks. Produced water from 

the Marcellus Shale contains statistically more radium 

than non-Marcellus Shale produced water (USGS, 

2011). Radium activity in produced water from the 

Marcellus Shale ranges from under the detection limit to 

18,000 pCi/L, These radium values are high enough that 

a possible radiation hazard exists, especially where 

radium could be adsorbed on iron oxides and accumulate 

in brine tanks (Dresel, 2010), or potential accumulation 

in facility equipment.  

Radioactivity can accumulate on sediment, adsorb onto 

clay particles or onto oxide grain coatings (Vengosh et 

al 2009; Krishnaswami et al., 1982; Ames et al., 1983; 

Sturchio et al., 2001), and it is largely a function of the 

amount of produced water that has come in contact with 

the sediment over time (USGS, 1999). The potential 

release of TE-NORM into the environment is another 

reason why further studies must be conducted, because 

regulatory bodies in Libya have claimed that dilution is 

effectively removing the risks posed by the discharged 

wastewater by reinjection through abandoned oil wells.  

Radium is capable of bioaccumulation in plants, and 

fish, (Vengosh et al., 2009) which could pose significant 

risks of cancer for people who eat fish coated from 

certain waters regularly (Urbina, 2011). Few 

investigations have been conducted for oil and gas 

produced water sources of radium (USGS, 2011) and 

there is insufficient knowledge and data regarding the 

releases of produced water TE-NORM to freshwater 

systems. These factors highlight the importance and 

need to measure the activity levels at and nearby 

treatment facility outfalls and quantify TE-NORM levels 

around disposable pit environment. 

Libyan Promulgated Legislative Background 

The operations of oil and gas fields as well as oil 

refineries, are controlled by Two National Acts that 

were promulgated by Libyan government (Act No 2 of 

1982, and Act No 15 of 2005). Such Acts covers all 

emissions of pollutants including liquid and solid 

wastes. Not only these but operating companies under 

NOC management  practicing There national standards 

as a reference document on Best Available Technology 

(BAT) for refineries which has been produced by the 

European Institute for Pollution Prevention and Control. 

Additionally NOC enforced all operating companies in 

Libya to follow the safety guide that was put to be 

implemented.  

 

Produced Wastewater Management Practices  

Produced water is the largest volume waste stream 

associated with oil and gas production. Its management 

practices are driven by the cost of the hydrocarbon 

resource. Because produced water is viewed as a waste 

by-products to the oil and gas industry, historically, the 

most commonly practiced management strategies are 

aimed at disposal rather than beneficial use. The most 

common practices for produced water disposal include 

land application or discharge, subsurface injection, and 

offsite trucking.  

• Land application or discharge is a relatively 

inexpensive method of disposal for produced water. 

However, this is only an option for relatively high 

quality produced waters. If the water is of poor quality, 

contamination of the surrounding soil, water, and 

vegetation can occur. Regulatory guidelines also must 

permit land applications.  

• Subsurface injection is the industry preferred 

alternative to produced water disposal. In some cases, 

re-injection of produce waters is not feasible because the 

subsurface formation does not have the capacity to 

receive the water.  

• In the event that land application or re-injection is not 

feasible, the water may be trucked to offsite, re-injection 

facilities. Re-injection facilities commonly are located 

around a feasible accepting geologic formation for 

injection. These facilities sometimes include minor 

treatment applications aimed at lowering the scaling 

potential of the reinjection water or modify the 

chemistry of the water to aid in disposal. 

• Offsite trucking is another water management strategy 

preferred by producers from a liability standpoint; 

however, it is very costly. 

Typically, operating oil producers adapted a limited 

water treatment experience and are hesitant to develop 

or employ produced water treatment technologies given 

their negative past experiences. From an oil and gas 

producer’s perspective, the primary concern of 

beneficial use of produced water as a management 

strategy is liability; therefore, re-injecting the water into 

the subsurface formation is the preferred disposal/ 

management method. However, in some areas, disposal 

is not possible because the geology of the subsurface 

formation cannot accommodate the disposable water, or 

re-injection may cause contamination of other 

subsurface water supplies.  
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Impacts of APWW on Surrounding Environment 

Impacts caused by the disposal of APWW on 

surrounding environment had not been reported since 

the mid-1963 when the first oil and gas wells were 

drilled and operated. The most commonly reported 

environmental concerns are as follows: degradation of 

soils, ground water, surface water, and ecosystems they 

support (Otton, 2006). Because many APWW contain 

elevated levels of dissolved ions (salts), hydrocarbons, 

and low concentration of trace elements, untreated 

APWW was discharge to open pits which might be not 

harmful to the surrounding environment, and was at that 

time (1965) the recommended method of disposal. 

Additionally large wastewater volumes can causes 

erosion to large land area disposal basins, and corrosion 

to carbon steel pipeline. The volume of the receiving pit 

is critical in determining environmental impacts as 

onshore discharge offers substantive dilution, capacity. 

Physical water properties of concern include 

temperature, effervescence, low dissolved oxygen 

concentrations, as well as high and low pH depending on 

the reservoir bedrocks and wells type. Sodium is the 

most commonly occurring dominant cation in produced 

wastewater. High sodium levels compete with calcium, 

magnesium, and potassium for uptake by plant roots; 

therefore, excess sodium can prompt deficiencies of 

other cations. Elevated levels of sodium also can cause 

poor soil structure and inhibit water infiltration in soils. 

Infiltration into shallow ground water sources is also a 

concern when water is applied for irrigation use or 

discharged in pit. Mineral accumulation due to 

subsurface ion exchange can change the water quality of 

shallow, underlying aquifers.  

Trace elements, including boron, lithium, bromine, 

fluorine, and radium, also occur in elevated 

concentrations in some produced waters. Many trace 

elements are phytotoxic and are adsorbed in the soil. 

These elements may even remain in soils after the saline 

water has been flushed away. Radium-bearing scale and 

sludge found in oil field equipments and discarded on 

soils, posed additional hazards to human health and 

ecosystems. Meteoric water applied to contaminated 

soils has the potential to solubilize metals and transport 

them through the subsurface. Precipitation of metals and 

metal solubility are important considerations in applying 

these constituents to soils. 

Study Limitations  

The most significant limitations during this study were: 

(i) No effluent discharging from the outfalls at the time 

of sampling for certain sites. (ii) There is no specific 

“schedule” as to when facilities will discharge effluent, 

discharge depends on the volume of APWW  the facility 

accepts at a given time (e.g. high volume accepted short 

time period of 1 day and subsequent treatment). (iii) At 

certain sites, the spatial distribution of sampling was 

limited by lack of public access or unclear pathways to 

reaching the targeted site of sampling. (iv) Another 

limitation is the number of samples collected at each 

Site and the temporal distribution of sampling, thus 

improving the robustness of sample collection by 

increasing sample frequency and number, could 

strengthen our findings. (v)) Lastly, the high salt content 

in the samples required heavy dilution for DCP and ICP-

MS analysis, which in turn resulted in interferences in 

the true concentration of certain trace metals. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results obtained that include radiological survey of 

studied sites as well as analysis of APWW and solid 

scale were tabulated in tables 1, 2, 3,and 4. Such results 

pointed out to facts which assure the existence of 

NORM pollution of some regions where those oil and 

gas production fields located. However; some oil fields 

polluted by TE-NORM (hot spots) particularly those 

dogged in region characterized by presence of granite, 

and sedimentary reservoir bed rocks. This study 

provides a first time systematic approach of measuring 

contaminant concentrations in effluent, contaminant fate 

in streams, and a first look at concentration of oil and 

gas produced TE-NORM in stream sediments. Based on 

the literature review and its application to this study’s 

findings, salinity stress to freshwater systems appears to 

be the most significant threat to the ecosystem. 

However, there is a need for multidisciplinary scientific 

studies under ecosystem-based management approach to 

give information about fates, and effects of chronic, low-

level exposures of the different chemicals within 

produced wastewater to the environment (Neff et .al., 

2011). As with many environmental issues reducing 

pollution and prevention of environmental risks, the first 

step is to prevent or minimize pollution. The goal is to 

keep the volumes and toxicity of pollution to a minimum 

at the point of origin. However, with established oil and 

gas refinery plants, while some re-engineering is 

possible, pollution reduction might be the only option by 

biodegradable process chemicals, as well as staff 

education and training to identify pollution issues and 

their remediation. However, utilization of treated 

APWW (which not the case in Libya), under optimizing 

nutrient input to wastewater-irrigated soils may have 

multiple environmental benefits, hence there could be 

some environmental risks associated with the use of 

untreated or partially treated wastewater in irrigation. 

Those risks include soil contamination, groundwater 

pollution and surface water degradation. 

Table-1 Worldwide Common inorganic Constituents Cations in APWW 

________________________________________________________________ 

 

Constituent  

 

Units  

 

Concentration 

   

Range      

       Low           High     Median  

 

TDS  

        

       mg/L  

       

      100  

  

 400,000  

   

   50,000  

Sodium          mg/L           0   150,000      9,400  

Chloride          mg/L           0   250,000     29,000  
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Barium          mg/L           0    850      -  -  

Strontiu

m  

        mg/L           0    6,250      -  -  

Sulfate          mg/L           0    15,000      500  

Bicarbo

n.  

        mg/L           0    15,000      400  

Calcium          mg/L           0    74,000      1,500  

 

Table -2 Constituents and residues concentration  of APWW in (mg/L)  

in oil and gas 

_________________________________________ 

Constituents within         Concen. in (mg/L 

APWW 

Oil and grease residues     25.00 

Anthracene         0.02 

n-Alkenes        1.64 

Phenol         1.54 

Toluene         1.91 

Ethylbenzene      730.20 

Bromide   0.08 – 101 

Potassium   >158000 

Barium       55.64 

Boron         25.73 

Sodium    > 149835 

Cadmium      0.032 

Coliseum   0.01 – 74185 

Copper        0.45 

Iron        4.93 

Lead        0.22 

Manganese   0.15 – 175 

Mercury      0.0015 

Nickel    0.01 – 9.2 

Zinc       0.005 

Titanium       1.32 

Nitrogen ( N – N H3)  100 – 300 

Radioactive Ra – 226 ( in pCi/L)  0.006 

Radioactive Ra – 228 ( in pCi/L)  0.003 

Strontium    0.02 – 6200 

Sulfate     0.01 – 14900 

Chloride    0,01 – 254923 

Bicarbonate    0.01 – 14750 

 

 

Figure-2  Flow chart of  APWW  filtration before  final discharge. 

 

Table -3:  Radioactive (TE-NORM) detected in APWW within Oil & 

Gas  production. 

Radionuclide Half             Type    Product 

  Life  ( t1/2) of decay 

  226 Ra  1600 a  Alpha (α )  222 Rn 
  228 Ra     5.7 a  Beta  ( β )   228 Th 
  228 Th     1.9 a  Alpha (α )   224Ra 
  224 Ra     3.7 d  Alpha (α )   220 Rn 
  210 Pb   22.3 a  Beta  ( β )   210 Po  
  222 Rn   3.84 d  Alpha (α)   218 Po  

_________________________________________ 

 
 

Further Research  

Applying these findings in a broader sense, the 

radioactivity concentration of TE-NORM in oil and gas 

produced water has yet to be quantified in fresh water 

sediments. Further studies at other treatment facilities 

should be conducted to measure TE-NORM levels in 

sediment. Additionally, the impact of oil and gas 

produced TE-NORM is not well known from ecological 

perspective. Therefore further research should also 

investigate the long-term ecological effects of TE-

NORM bioavailability. The chronic impacts associated 

with long-term exposure must be quantified to assess the 

long-term ecological impacts of produced water 

discharges (Holdway 2002). The continual chronic 

exposure may cause sub-lethal changes in populations 

and communities, including decreased community and 

genetic diversity, lower reproductive success, decreased 

developmental success and endocrine disruption among 

other issues (Holdway 2002). Therefore, continued oil 

and gas production means more wastes will be generated 

and subsequently require disposal. For the foreseeable 

future, wastewater treatment facilities will continue to 

play a major role in disposal practices until more 

effective and less costly treatment methods are widely 

adopted. Hence disposal assessment will provide a 

snapshot by comparison of water quality to treatment 

facility effluents, and to quantify potential impacts from 

brine contamination seen in fresh surface water table. 
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CONCLUSIONS  

This study provides a systematic approach of measuring 

contaminant concentrations of oil and gas produced TE-

NORM. Based on the literature review and its 

application to this study’s findings, salinity stress to 

freshwater systems appears to be the most significant 

threat to the ecosystem. However, there is a need for 

multidisciplinary scientific studies under ecosystem-

based management approach to give information about 

fates, and effects of chronic, low-level exposures of the 

different chemicals within produced water to the 

environment (Neff et.al. 2011). Hence disposal 

assessment will provide a snapshot by comparison of 

water quality to treatment facility effluents, and to 

quantify potential impacts from brine contamination 

seen in fresh surface water table. 

As APWW generated in large volumes across Libyan 

territory from conventional petroleum production with 

the majority of the water produced in WAHat region. 

Given the large volume of water generated during 

operations, such produced water could be considered an 

alternative water resource in locations experiencing 

water shortage.  

Produced water could be used to augment conventional 

water supplies for use in irrigation and livestock 

watering, and industrial applications. Water quality 

issues may need to be addressed for produced water to 

be used for these beneficial uses. For agricultural 

purposes, most produced water sources contain elevated 

levels of sodium and high conductivity that require 

treatment to eliminate the possibility of damage to crops 

and livestock. In some region, produced water volumes 

are large enough to make a significant contribution to 

the water demand for irrigation and livestock.  

Numerous treatment technologies have been suggested 

for produced water. This document provides a 

qualitative comparison of the different technologies and 

provides guidance on the benefits and limitations of each 

technology. Water quality constraints and site-specific 

design criteria should be used to select the most 

appropriate treatment technology for produced water 

source and desired beneficial use. Appropriate 

management techniques will allow produced water to be 

used as a resource rather than treated as a waste to meet 

the growing water demand in Libyan sub-Saharan. Thus 

there is a need for extreme work, along with more 

research conducted by others (Scientific, and 

Technological Organizations in Libya),to evaluate 

produced water occurrence, quality, quantity, and 

beneficial uses of produced water, as well as its 

treatment technologies. Future work should focus on 

simultaneously considering all information (data 

available) to develop site-specific produced water 

management strategies, that are both environmentally 

and economically efficient and feasible. 

 

 
Figure-1  show the amount of produced  water  in million bar. since 
the discovery  of oil and gas in Libya 
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لملخصا  

بعينات من الرتبة املسمدة أبمسدة  40Kو 226R( لقياس تراكيز نظريي HPGeكاشف اجلرمانيوم )  تضمنت هذه الدراسة استخدام
كيميائية فوسفاتية وعينات غري مسمدة ابالضافة اىل عينات من االمسدة الفوسفاتية وذلك لدراسة مدى أتثري االمسدة الفوسفاتية على 

بعينات من الرتبة الزراعية اليت تعرضت للتسميد أبمسدة  226-ج أن تركيز الراديومتركيز هذين النظريين ابلرتبة الزراعية. أظهرت النتائ
 474إىل Bq/kg 341؛ بينما يرتاوح تركيز البواتسيوم بنفس العينات من Bq/K 24.0إىل  Bq/kg 3.25فوسفاتية يرتاوح من 

Bq/kg 17.4يرتاوح من  226-وابملقارنة وجد أن تركيز الراديوم Bq/kg  26.8إىل Bq/kg  بعينات الرتبة اليت مل تتعرض
. أما ابلنسبة لرتكيز الراديوم والبواتسيوم Bq/kg 533إىل  Bq/kg 447للتسميد وأن تركيز البواتسيوم بنفس العينات يرتاوح من 

كما وجد ان تركيز البواتسيوم .   Bq/kg 36إىل Bq/kg 11ترتاوح من  226-بعينات االمسدة الفوسفاتية فوجد أن تراكيز الراديوم
بينت ( Bq/kg 400يف مدى أقل من متوسط الرتكيز املعتاد ابلرتبة ) Bq/kg 112إىل  Bq/kg 6.1بنفس العينات يرتاوح من 

 نتائج هذه الدراسة وجود مستوايت متوسطة وضمن احلدود املسموح هبا لرتاكيز الراديوم ابستثناء عينة واحدة اما تراكيز البواتسيوم
املشع تعترب اعلى بقليل من املتوسط العاملي ،نوصي أبمهية فحص االمسدة الفوسفاتية قبل استخدامها واختيار االمسدة ذات الرتاكيز 

 املنخفضة. 
 

Concentrations of Potassium-40 and Radium-226 in agricultural soil 
samples used as a high purity germanium reagent 

 

Naeima Salh Elmosrati   Sowad    Faraj  Elarabiy  Rabia Ali Dakhkni   Yousuf mahmoud beeri 

 

This research involved use of a high-purity germanium (HPGe) detector to measure the 

concentrations of radium-226 and Potassium-40 isotopes in samples of soil that have been 

to applied phosphate fertilizers, samples from non-fertilized soil and samples from 

phosphate fertilizers, in order to investigate the effect of phosphate fertilizers on the 

concentration of these isotopes in cultivated soil. The results showed that the concentrations 

of radium-226 in cultivated soil where phosphate fertilizers have been applied range between 

(3.25 - 24.0 Bq/Kg) and the concentrations of K-40 range between (341- 474 Bq/Kg); soil 

samples that were not exposed to fertilize the concentration of R-226 range between (17.4-

26.8 Bq/Kg) And (447- 533 Bq/Kg) for the K-. In the samples of phosphate fertilizers, the 

concentration of R-226 and K-40 ranging (11-36 Bq/Kg) and (6.1-112 Bq/Kg). 40 which 

means that concentrations of radium and potassium relatively low in study area compared to 

the global average of radium and potassium concentration in soil, which amounts (40 Bq/kg, 

400 Bq/Kg Respectively) The results of this study, the presence of medium levels and within 

permissible limits the concentration of radium-226 and potassium-40 in the area of study. 

mailto:farh.mariya22@gmail.com
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 ةالمقدم

 منطقة من ختتلف متفاوتة برتاكيز األرض سطح يف كل مكان على الطبيعية املشعة املواد توجد
 األمسدة صناعة مثل النووية غري الصناعات بعض بفعل املواد هذه ترتكز أن ميكن أخرى إىل

 مواقع إىل موطنها من تنتقل أن بعد الكهرابء صناعة إىل والغاز إضافة النفط وصناعة الفوسفاتية
 الصخور يف املوجودة الطبيعية املشعة املواد عن هذه الصادر البشرية. اإلشعاع احلياة فيها تكثر
 البشري اجلسم له يتعرض الذي األرضي اإلشعاع خلفية البناء يساهم يف مواد من وكثري والرتبة

بينما ينتج التعرض الداخلي بسبب دخول املواد املشعة عن طريق الغداء واملاء واهلواء  اخلارج من
 من أهم Th-232وU-238 و K-40 ، ويعد ,(IAEA, 2003) إىل جسم االنسان

تعترب سلسلة  البشر. يتلقاها اليت اإلشعاعية اجلرعة من كبري جزء يف تساهم اليت الطبيعية العناصر
املصدر الرئيسي للجرعة االشعاعية الناجتة عن املصادر الطبيعية وذلك  -238احنالل اليورانيوم

 .222-والرادون 226-لوفرته ضمن مكوانت القشرة االرضية واحندار عنصري الراديوم
4.51عمر نصف طويل جدا ) 238-لليورانيوم × 109y عنصر مشع  13( وينحدر منه

 238-وم( يوضح سلسلة احنالل اليوراني1. الشكل ) 266Rامهها 

 
 مع توضيح نوع االحنالل وعمر النصف لكل عنصر 238-سلسلة احنالل اليورانيوم : 1الشكل 

 

هي  مشعة نظائر أربعة هيئة على الطبيعة يف الرتابية، القلوية العناصر أحد وهو الراديوم، يوجد
 بكلمة يقصد وعادة 223 ,-والراديوم -224 والراديوم-228 والراديوم-226 الراديوم
 ومنتجات هو يعد الذي ، (1622y) الكبري النصف عمر ذي-226 نظري الراديوم الراديوم
 يتلقاها اليت اإلشعاعية اجلرعة كبرية من نسبة عن املسؤولة املشعة الطبيعية العناصر أهم تفككه
جسم  إىل-226 الراديوم يدخل. (2كما هو موضح ابلشكل ). الطبيعية املصادر من اإلنسان

طريق السلسلة الغذائية وحيث ان له خصائص كيميائية مشاهبة للكالسيوم فانه  االنسان عن
العظام وتعمل جسيمات الفا املنبعثة منه على حتطيم خناع العظام  يف منه % 80 يرتسب قرابة

 ،222Rالرادون إىل غاز إبصدار جسيمات الفا الراديوم مسببا لسرطان العظام، كما يتفكك
 ذات األخرية وهذه ألفا، تطلق جسيمات اليت النظائر من العديد ليعطي يتفكك بدوره الذي

  عشرين يفوق احلية اخلالاي على ضار أثر

 
 : مسامهة الرادون يف اجلرعة االشعاعية2الشكل 

 

 (,(World Nuclear Association , 2009 جاما وبيتا إشعاعات ضرر مرة
(Rossler et al., 1979;.  10يرتاوح تركيز الراديوم ابلرتبة من Bq/kg  50إىل 

Bq/kg  ولكن قد يصل إىل قيم تعادل مئات منBq/kg  40بقيمة متوسطة تقدر حبوايل 
Bq/kg (UNSCEAR,  2000).  نظائر  يوجد البواتسيوم يف الطبيعية على هيئة ثالثة

 %0.01ويشكل نسبة )البواتسيوم املشع(( وهو النظري شبه املستقر 40K) 40منها البواتسيوم 
، (y9101.28x من البواتسيوم الطبيعي ويتواجد بشكل دائم يف الرتبة . له عمر نصف طويل )

( بطاقة %89.3ابصدار جسيمات بيتا ) 40 –ليعطي الكالسيوم 40Kيتفكك 
MeV1.31= maxEمث انبعاث أشعة جاما بطاقة  . يتبع انبعاث بيتا عملية اسر إلكرتوين

1461KeV (10.7% )(1995م، للعلو العربية المجلة . )K ، 40يبلغ نشاطK  يف
( Bq/Kg 0.08( بينما يف الصخور الكلسية حوايل )Bq/Kg 0.8الصخور اجلرانيتية حوايل )

وعوامل احلت، الرتبة وهذه هلا عالقة وثيقة بطبيعة الصخر األم  أما تركيزه يف الرتبة فيتبع طبيعة
متوسط  بعض املناطق الزراعية نتيجة استخدام األمسدة الفوسفاتية حيث ٌقدر ويزداد هذا الرتكيز يف

البواتسيوم  ينتقل .),Bq/kg 400 )2000  UNSCEARيف الرتبة حوايل  40Kتركيز 
من البواتسيوم، حمتوى الرتبة  بسهولة إىل النبااتت ويرتكز فيها ويتبع تركيزه نوع النبات وعمره ونسبة

قدرت كمية البواتسيوم الطبيعي يف جسم  ينتقل البواتسيوم إىل اإلنسان بطريق اجلهاز اهلضمي ولقد
من البواتسيوم املشع  Bq 370 يعادل  أي ما g140( مبا يقارب Kg70 اإلنسان الذي يزن) 

صخور الفوسفات هي .إسهاًما يف اجلرعة اإلشعاعية الداخلية  ولذا يعد اكثر العناصر الطبيعية
املادة اخلام املستخدمة يف صناعة االمسدة الفوسفاتية اليت بلغ استهالك العامل السنوي منها حىت 

 ,.Lambert,  et alمطلع اخلمسينيات من القرن التاسع عشر حوايل ثالثون مليون طن 

يز اليورانيوم ابلصخور يعترب خام الفوسفات من بني املواد الغنية ابليورانيوم وخيتلف ترك  )  (2007
 World Nuclear ,(IAEA, 2003) (لطبيعتها اجليولوجية واجلغرافية الفوسفاتية وفقا

Association , 2009   لذلك تصنف الصناعات الفوسفاتية من بني الصناعات التقنية
احملفزة للمواد املشعة الطبيعية ابلبيئة. وقد وجد ان حمتوى صخور الفوسفات من اليورانيوم يرتاوح 

وقد  ppm 400إىل  ppm 3أي يف حدود  Bq/kg 4900إىل  Bq/kg 37ما بني 
 ppm (IAEA,   2003), World Nuclear Association 800يصل إىل 

. تشري بعض الدراسات ان اضافة االمسدة الفوسفاتية إىل االراضي الزراعية يرفع من   (2009 ,
 ,Akhtar, ,  et al.,. (2005 b))مستوى تركيز بعض العناصر املشعة ابلرتبة 

Akhtar, et al., (2005 a).  يزداد تركيز املواد املشعة يف الرتبة نتيجة عملية االمتصاص
بينما يقل الرتكيز نتيجة عمليات الغسيل و زايدة حمتوي الرتبة من املواد العضوية واملاء, لذا فان 

( pHتراكم املواد املشعة وحركتها يف الرتبة يعتمد على عدة عوامل مثل الرقم اهليدروجيين للرتبة )
من املواد العضوية واملاء وعملية التبادل االيوين, تلعب هذه العوامل دور كبري يف وحمتوى الرتبة 

من عدمه, ابإلضافة إىل ذلك يساهم نوع الرتبة يف  مدى قدرة الرتبة على االحتفاظ ابملواد املشعة
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لية . إن زايدة أو تقليل تركيز املواد املشعة , فالرتبة الطينية هلا قدرة احتفاظ أعلى من الرتبة الرم
تراكم املواد املشعة الطبيعية يف الطبقات العليا من الرتبة يسبب مشكلة ابلنسبة للبيئة وصحة 

هذه الدراسة  هتدف االنسان لسهولة انتقاهلا إىل اهلواء والنبات ودخوهلا ضمن السلسلة الغذائية.
لزراعية املسمدة يف عينات من الرتبة ا 40-والبواتسيوم 226-ايل حساب تراكيز عنصر الراديوم

 وغري مسمدة وعينات من االمسدة الفوسفاتية ابستخدام مطيافية جاما.
. 

 :طرق الوالمواد 

مجعت عينات من الرتبة الزراعية مبحيط مدينة طرابلس )ليبيا(، ابلتحديد من حقول زراعية تستخدم 
االمسدة الفوسفاتية حيث كانت طبيعة الرتبة رملية )عالية املسامية(. أخدت كل عينة من على 

( µm 300) الغربلة للحصول توزيع حبييب متجانس حتث سطح الرتبة. بعد cm 30عمق 
من كل عينة حباوية بالستيكية حمكمة االغالق. ابإلضافة إىل ذلك  g300ة حوايل ووضعت كمي

فقد مجعت اربعة عينات من تربة مل يسبق تسميدها أبي امسدة صناعية من مناطق خمتلفة، كما مت 
مجع عينات من االمسدة الفوسفاتية املتوفرة ابألسواق احمللية من نوع االمسدة املركبة 

compound fertilizers (مكون من النيرتوجنيN(والفوسفور )P(والبواتسيوم )K يرمز )
 N,P,Kمتبوعا بثالثة ارقام للداللة على النسبة املئوية لرتكيز كل من  NPKهلذه االمسدة ابلرمز 

-NPK(17-17-17)  ,NPK(18يف السماد، ومت يف هذه الدراسة استخدام االنواع 
18-18)  ,NPK(16-8-24)  . ثنائي فوسفات االمونيوم ابإلضافة إىل مساد من نوع
DAP) )Di-Ammonium Phosphate  18حيتوي ثنائي فوسفات االمونيوم على 

ومت وضع كميات منها . 18-46وجتاراي معروف ابسم  5O2Pمن  46 %نيرتوجني و  %
اديوم إىل حالة بنفس نوع احلاوايت. حفظت كافة احلاوايت مغلقة ملدة أربعة أسابيع حىت يصل الر 

التوازن مع والئده. تضمنت منظومة قياس مطيافية جاما كاشف جرمانيوم عايل النقاوة 
(Eurysis-CANBERRA( ذو قدرة حتليلية عالية )1.8keV 1.332عندMeV) 

( , ويعمل بفولتية تشغيل عالية وهو حيتاج إىل تربيد اثناء العمل إىل درجة %30) وكفأة نسبية
 يستوجب تربيد بلورته جيدا ابستخدام النيرتوجني السائل.  حرارة واطئة مما

 
 : منظومة القياس ابستخدام كاشف اجلرمانيوم عايل النقاوة.3الشكل 

يتصل الكاشف مبجموعة من االجهزة املتالحقة وهي املضخم االبتدائي لإلشارة االلكرتونية مث  
املضخم الرئيسي مث احلاسوب االلكرتوين الذي يشتمل على حملل متعدد القنوات لتسجيل وحتليل 

عن طريق النشاط االشعاعي جلاما  226-مت قياس النشاط االشعاعي للراديوم.طيف اشعة جاما
( عند خطوط طاقة Pb214بعثة من النظائر املشعة اليت يف حالة توازن معه وهم: الرصاص)املن

keV 295.22 وkeV 351.93 ( والبزمتBi214 عند خط طاقة )keV 1764  أما ،
للتعرف على   .keV 1460فيتم قياسه مباشرة ابلكشف عن خط طاقة جاما  40-البواتسيوم

-SYSد مت قياس مطيافية جاما ملادة مرجعية معتمدة )خطوط الطاقة للعناصر سالفة الذكر فق

NORM-2005 وذلك بوضع املادة املرجعية حباوية حمكمة االغالق ومماثلة يف االبعاد )
-املستخدمة لعينات الرتبة والسماد. قيس طيف عينة املادة املرجعية بعد وصول الراديوم للحاوايت

كك االشعاعي قبل قياس عينات الرتبة واالمسدة إىل حالة توازن مع والئده من سلسلة التف 226
 226-مت حساب الرتاكيز لكل من الراديوم. .s 50000الفوسفاتية وكان زمن العد لكل عينة 

 ابستخدام العالقة التالية بعد طرح اخللفية االشعاعية: 40-والبواتسيوم
Specific activity (Bq/kg) = 𝑁

𝐸𝑓𝑓⋅𝐼𝛾⋅𝑊⋅𝑇
  

 حيث:      
N اثنية( /: صايف العد )نبضة, Eff  كفاءة الكاشف, Iشدة خط اشعة جاماW, ( وزن العينةKg, )T  زمن
 العد ابلثانية

 النتائج والمناقشة:

بعينات من  40-والبواتسيوم -226( يتضمن خالصة نتائج قياسات تركيز الراديوم1اجلدول )
بعينات الرتبة  226-الرتبة واالمسدة الفوسفاتية املتوفرة ابلسوق احمللية. نالحظ أن تركيز الراديوم

 Bq/kg 24.0إىل  Bq/kg 3.25الزراعية اليت تعرضت للتسميد أبمسدة فوسفاتية يرتاوح من 
( . بينما يرتاوح تركيز Bq/kg 40ة )وهذه القيم أقل من املتوسط العاملي لرتكيز الراديوم ابلرتب

وهذه القيم تقع تقريبا يف  Bq/kg 474إىل  Bq/kg 341البواتسيوم بنفس العينات من 
(. وابملقارنة نالحظ أن Bq/kg 400ابلرتبة ) 40-نطاق املتوسط العاملي لرتكيز البواتسيوم

إىل  Bq/kg 17.4اوح من يرت  226-عينات الرتبة اليت مل تتعرض للتسميد هبا تركيز من الراديوم
26.8 Bq/kg ؛ بينما جند  226-وهذه القيم أيضا أقل من املتوسط العاملي لرتكيز الراديوم

، لقد  Bq/kg 533إىل  Bq/kg 447تركيز البواتسيوم بعينات الرتبة غري مسمدة يرتاوح من 
سمدة من مناطق تعتمد لوحظ أن الرتاكيز االعلى مقارنة ابملتوسط العاملي كانت بعينات تربة غري م

على الزراعة البعلية ويعزى اختالف تراكيز الراديوم والبواتسيوم املشع يف الرتبة املسمدة وغري مسمدة 
إىل أن تركيز النظائر املشعة الطبيعية ابلرتبة يعتمد على الطبيعة اجليولوجية للمكان والعوامل البيئية 

حيث جتدر االشارة إىل أن تركيز العناصر  ملية الري.االخرى مثل عملية غسيل الرتبة املتمثلة يف ع
اليت مركباهتا هلا قابلة الذوابن ابملاء عرضة للتأثر مبياه الري ومعدالت سقوط االمطار مع طبيعة 
الرتبة الرملية يساعد يف نزوح العناصر املشعة إىل اعماق الرتبة ابلتايل اخنفاض الرتكيز يف الطبقات 

ابلنسبة لقياسات الراديوم والبواتسيوم بعينات االمسدة الفوسفاتية املبينة السطحية للرتبة .أما 
 Bq/kg 36إىل  Bq/kg 11ترتاوح من  226-( فنجد أن تراكيز الراديوم1) ابجلدول

 Bq/kg 186( اليت وصل تركيز الراديوم هبا إىل MFert.-39(DAP)ابستثناء العينة )
. كما جند ان تركيز البواتسيوم (Bq/kg 40لرتبة )وهي قيمة أعلى بكثري من متوسط الرتكيز اب

يف مدى أقل من متوسط الرتكيز  Bq/kg 112إىل  Bq/kg 6.1بنفس العينات يرتاوح من 
( اليت وصل هبا تركيز NPK)FFert.- 45( ابستثناء العينة )Bq/kg 400) املعتاد ابلرتبة

الفوسفاتية من العناصر  دةأن حمتوى االمس. على الرغم من  Bq/kg 8500البواتسيوم إىل 
البواتسيوم  إال إن الفرق الكبري بني تركيز املشعة يعتمد على احملتوى االشعاعي خلام الفوسفات

طريقة االنتاج  يؤكد دور ,FFert-45 (NPK). EFert.-48(NPK)ابلسمادين املركبني
( فان الرتكيز العايل من DAPاملتبعة وهذا االمر ينطبق أيضا على مساد فوسفات اثين االمونيوم )

مقارنة ببقية العينات انتج عن عمليات التصنيع املتبعة.  MFert.-39(DAP)الراديوم ابلعينة 
ومن الواضح   ( Sahu et al., 2014 )قورنت نتائج هذه الدراسة مع دراسات عاملية اخرى

( 4ق. الشكل )ان اختالف مستوايت النشاط االشعاعي يعزي جلغرافية وجيولوجية تلك املناط
 رشيد وأخرون   (يوضح مقارنة الدراسة احلالية مع دراسات سابقة لرتكيز البواتسيوم املشع يف الرتبة 

2014.) 
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 : دراسات سابقة لتركيز البوتاسيوم المشع في التربة4 الشكل

 

ربة ( بعينات من التK40( والبوتاسيوم )226Raتركيز الراديوم): 1الجدول 

 من االسمدة الفوسفاتيةالزراعية وعينات 

نوع 

 العينة
 رمز العينة

 تركيز الراديوم

-226 (Bq/kg) 

 تركيز البوتاسيوم

-40(Bq/kg) 

تربة 

 مسمدة
بأسمدة 

فوسفات

 ية

Fsoil-1 11.5 ± 0.5 436 ± 21.0 

Fsoil-8 8.9 ± 0.4 341 ± 17.0 

Fsoil-7 12.7 ± 0.6 348 ± 17.4 

Fsoil-6 0.4 ±6.2 356 ± 17.9 

Fsoil-12 14.3 ±0.7 384 ± 19.0 

Fsoil-13 5.6 ± 0.2 384 ± 19.0 

Fsoil-15 7.4 ± 0.3 406 ± 20.0 

Fsoil-17 11.0 ± 0.5 381 ± 19.0 

Fsoil-19 3.25 ± 0.1 371 ± 18.5 

Fsoil-22 7.7 ± 0.3 474 ± 23.0 

Fsoil-24 21.5 ± 1.0 406 ± 20.0 

Fsoil-25 24.0 ± 1.2 433 ± 21.0 

 
تربة 

غير 

 مسمدة

Unfert. Soil-331 26.8 ± 1.3 529 ± 26.0 

Unfert. Soil-321 17.8 ± 0.9 511 ± 25.0 

Unfert. Soil-351 18.8 ± 0.94 533 ± 26.0 

Unfert. Soil-362 17.4 ± 0.8 447 ± 22.0 

 

أسمدة 

فوسفات
 ية

MFert.- 39(DAP) 186 ± 9.3 66 ± 3.0 

TFert.-40(DAP) 11.7 ± 0.6 6.1 ± 0.3 

EFert.-44(DAP) 26.0 ± 1.3 90 ± 4.5 

FFert.-45(NPK) 3.9 ± 0.2 8500 ± 425 

EFert.-48(NPK) 36.5 ± 1.8 112 ± 6.0 

 

 الخالصة

ا للنشاط هببينت هذه الدراسة بشكل عام ظهور مستوايت متوسطة وضمن احلدود املسموح 
ان هذه الرتاكيز تعتمد ابلدرجة و يف الرتبة  40-والبواتسيوم 226-االشعاعي لكل من الراديوم

ن كال من النظرين املشعني االوىل على الطبيعة اجليولوجية للمكان .كما بينت وجود تراكيز عالية م
لصخور الفوسفاتية وطرق ببعض االمسدة الفوسفاتية والذي يعزى إىل الرتكيز العايل لليورانيوم اب

وسفاتية قبل استخدامها لذا فانه من االمهية التأكيد على فحص االمسدة الفاالنتاج ببعض الدول 
يت حتتوي على تراكيز منخفضة وان يقع االختيار عند االسترياد على املنتج من االمسدة الفوسفاتية ال
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لملخصا  
 

اإلشعاعية اخلارجية املمتصة للعاملني جراء التعرض اإلشعاعي نتيجة تطبيقات واستخدام مصادر اإلشعاعات املؤينة لقياس اجلرعة 
(. مت  Film Badges Dosimetryيف جمايل البحث العلمي و التشخيص و العالج بليبيا باستخدام حوافظ الفلم احلساس)

 Radiationأ ِ)  -باجملموعة اللتان يقع تصنيفهما ضمن العاملني اختيار جمموعتان من العاملني يف احلقل اإلشعاعي 
Working Group Class A( استناد على تقسيمات املنظمة العاملية للوقاية اإلشعاعية التابعة لألمم املتحدة )ICRP :.)

مبركز  مبىن معاجلة النفايات املشعةمن العاملني مبعامل تشغيل املفاعل و معامل الكيمياء اإلشعاعية و  062اجملموعة األوىل؛ تشمل 
من األطباء و الفنيني واملشغلني لألجهزة الباعثة لإلشعاعات املؤينة )  062تاجوراء واجملموعة الثانية تشمل  -البحوث النووية 

ات يأجهزة األشعة السينية املستخدمة يف التشخيص و أجهزة أشعة جاما  املستخدمة يف التشخيص والعالج( ببعض املستشف
مستشفى و  66شخص ( يضم عناصر تشتغل يف 062والعيادات اجملمعة.  عدد األطباء و الفنيني واملشغلني لألجهزة ألكللي )

م و انتهاء  3891عيادة جممعة بالقطاع العام داخل حدود ليبيا. فترة القياس امتدت على مدى إحدى عشرة سنة ابتداء من العام 
ياس التعرض اإلشعاعي اخلارجي املعروفة بالدوزمييتر الشخصي املمثلة يف حافظة الفلم احلساس ) م. مت توزيع أداة ق3881بالعام 

حوافظ بالستيكية حتتوي على أفالم حساسة ، كل حافظة حتتوي على فلمني( وعلى أساس استبداهلا أو تغيريها على فترات ربع 
 يها و بعد إمتام التحاليل اإلحصائية وجد أن هناك اختالف ملحوظسنوية ) أي مرة كل ثالثة أشهر(. بتحاليل النتائج املتحصل عل

يف قيمة اجلرعة اإلشعاعية اخلارجية املسجلة بني عناصر اجملموعتني قيد الدراسة. يرجع هذا االختالف رمبا إىل عوامل كثرية ستتم 
م و  3899الل الفنيني والعاملني باجملموعتني خمناقشتها باملنت. كما بينت النتائج أن معدل اجلرعة اإلشعاعية املمتصة لكل فئات 

 السنوات التالية هلا كانت متقاربة ومل تتجاوز احلد املسموح به حمليا و عامليا طيلة مدة الدراسة.
 

Measurement of External radiation dose exposure to radiation worker in 

area where Radioactive sources applicable for research and radiology and 

radiotherapy 

B. H. Eawaris , LAEE, TNRC, Tajura Libya 
 

A trend for measurement of external radiation dose exposure using film badge 

dosimeters was conducted to Two groups of Class – A radiation workers, who 

working in ionizing radiation fields in Libya. Measurements took 11 years, between 

1983-1993. The selected groups were,  group one presented by 260 members 

among Tajura Nuclear Research Center Staff (TNRCS), and group Two presented 

by 460 members among Radiology Department Staff in Hospitals (RDSIHS), this 

group include staff and technicians in 67 operating hospitals and polyclinics located 

within different regions inside Libya. A total of 670 film badges were issued to 

those workers in a three month interval (each quarter of a year (quarterly)) along 

period of study. Badges were collected and films inside plastic badges were 
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 ةالمقدم

 
 3891بتطبيقه عام م و الالئحة التنفيذية اخلاصة  3890لسنة  0بعد اعتماد القانون رقم 

م وبعد إنشاء وتأسيس إدارة الوقاية اإلشعاعية مبركز البحوث النووية التابع ملؤسسة الطاقة 
الذرية قام رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من خماطر التعرض لإلشعاع املؤين مبساعدة فريق 

تعرض للالعمل بقسم القياسات اإلشعاعية لألفراد يف حماولة متواضعة بإجراء مقارنة 
اإلشعاعي اخلارجي جملموعتني من العاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين. اجملموعة 

شخص( , أما اجملموعة  062األوىل مشلت العاملني مبركز البحوث النووية و بعدد )  
الثانية فتظم جمموعة العاملني يف بعض أقسام األشعة التشخيصية و العالجية باملستشفيات 

 66شخص ( يعملون يف  052صحية العامة التابعة لوزارة الصحة و بعدد )  واملراكز ال
مرفق صحي )مستشفيات عامة وعيادات جممعة ( من خمتلف مدن وقرى ليبيا . اهلدف 

اإلشعاعية اخلارجية املمتصة للعاملني يف جمال  ةالرئيسي من الدراسة هو قياس اجلرع
 Plastic وافظ األفالم احلساسة البالستيكية )تطبيقات اإلشعاع املؤين بليبيا باستخدام ح

Film badges  ومقارنة النتائج املتحصل عليها بناء على القياسات و التحاليل ,)
اإلحصائية هلا و العمل على إمكانية تقليل اجلرعة اإلشعاعية اخلارجية للعاملني يف جمال 

 تطبيقات اإلشعاع املؤين بليبيا قدر اإلمكان.
 

 :ق الطرالمواد و

 :مود القياس

لقياس اجلرعة اإلشعاعية اخلارجية للعاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين بليبيا     
(, حيث  Plastic Film badgesاألفالم احلساسة البالستيكية )  حوافظاستخدمت 

مت استخدام منوذجان من حوافظ األفالم احلساسة البالستيكية, النموذج األول بلونني 
-Xأشعة اكس ) و(  β) بيتا جسيمات و(  αاخضر و امحر: لقياس جسيمات ألفا )

ray  ( و أشعة جاما )γ  .)الثاين باللون األصفر : لقياس الفيض النيوتروين  النموذج
منخفض الطاقة و استخدامه منحصر على جمموعة العاملني مبركز البحوث النووية فقط. 

 Freiburg - Germanyاجلهة املصنعة لتلك احلوافظ شركة أملانية مبدينة فرايبورغ ) 
بغالف مغلفة (. وضع بداخل احلوافظ حشوه من أفالم حساسة على هيئة شرائح 

 Agfaجيفرت ) -( من إنتاج شركة بلجيكية معروفة باسم آقفا  Films) بالستيكي 
geavert soft bac.   و كل حافظة حتتوي على فلمني واحد حساس لإلشعاعات )

 3.2 –مللي سيفرت  2. 223املؤينة مبعدل من واحد ميللي سيفرت إىل سيفرت ) 
 1. 2سيفرت إىل   2.23املؤينة مبعدل من  سيفوت ( و اآلخر غري حساس لإلشعاعات

 (. 3-سيفرت )انظر شكل

 
 

 
 

( الفلم 0( شريط فتح ، 1( غالف الفلم اخللفي ، 0( غالف الفلم األمامي، 3حيث: 
 ( الفلم ذو احلساسية العالية.6ذو احلساسية الضعيفة و ، 

 
 تصميم املصفيات املعدنية و البالستيكية

 
 

 زا وية اجتاه ضل الكاشف
 

: يوضح وضعية  وترتيب حشوات  احلوافظ البالستيكية ) الفلم احلساس(  1-شكل
  املستخدم يف قياس اجلرعة اإلشعاعية .

 
مت اختيار األفالم احلساااسااة لقياس التعرض اإلشااعاعي اخلارجي للعاملني يف احلقل 

 -اعتبارات أمهها:اإلشعاعي لعدة 
 اتاحت اجملال إلجراء أكثر من طريقة لتحليل النتائج. -3
 حتديد كميات و نوع اإلشعاعات املؤينة اليت يتم التعرض هلا. -0
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replaced every 3 months regularly. Collected films (dosimeters) as well as films 

used for calibration were processed, using conventional method of film 

development, fixation, and drying before reading their optical density using film 

densitometer measuring tool. Data from calculated quarterly collective average 

dose equivalents were presented .Results predicted that the Two monitored groups 

were initially dissimilar, the reason behind dissimilarity will be discussed. However 

the remedies suggested among the Two groups in each situation provided a marked 

reduction of the quarterly collective average dose equivalents to an extent that in 

1988 and after the dose of monitored groups were of same order of magnitude . 
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حتديد االجتاهات أو زوايا سقوط األشعة املؤينة كذلك حتديد هل مت التعرض لإلشعاع يف  -1
 (.  back scattering) مرة واحدة أم على طول فترة ارتداء احلافظة البالستيكية

تتيح حوافظ األفالم إمكانية تساجيل اجلرعة اإلشااعاعية الناجتة من التعامل املباشر مع   -0
 املصادر املفتوحة من خالل النافذة املفتوحة على الفلم احلساس.

اعتماد طريقة القياس بالفلم احلسااس من اهليئات القضاائية كمعيار للتعرض اإلشعاعي    -5
 مشاكل أو املطالبة بالتعويض.اخلارجي عند حدوث 

 
 طعريق  العمل:

 حوافظ األفالم احلساس 
مت اختيار جمموعتان من حوافظ األفالم احلساسة بلونني اخضر و امحر, ومت توزيع حوافظ      

األفالم احلسااساة ذات اللون األخضر علي العاملني مبعامل مركز البحوث النووية بتاجوراء   
اس جرع اإلشعاع الناتج عن الفيض النيوتروين منخفض الطاقة تزامنا مع حوافظ صافراء لقي 

-TNRCSأ ِ)  -باجملموعة من العاملني حبكم مكان العمل, حيث مت تصنيف هذه الفئة 
A ( اسااتنااد على تقساايمات املنظمة العاملية للوقاية اإلشااعاعية ),1982a ICRP

;ICRP,1982b)كل شااخص أعطي له رقم .  (Code No.   خاص به و مبكان )
عمله. باملقابل مت توزيع حوافظ األفالم احلساااسااة ذات اللون األمحر علي العاملني بأقسااام 

ن العاملني ماألشعة التشخيصية و العالجية بقطاع  وزارة الصحة و مت تصنيف هذه الفئة أيضا 
 66فين و طبيب يعملون يف  052( واليت مشلات  OHRDS-Aأ ِ)  -بااجملموعاة   
ى و عيادة جممعة و مركز صحي من خمتلف مدن و قرى ليبيا. ا يضأ مت منح العاملني مساتشف 

( خاص هبم علي أن يكون الرقم شااامل للرقم  .Code Noباالقطاع الصااحي رقم ) 
الشاخصي ملن يعمل يف اجملال الط  اإلشعاعي و كذلك رقم املستشفى أو العيادة اجملمعة اليت  

(. يتم جتميع األفالم  digits Code No.6 ين أو الطبيب)يشااتغل هبا  أو ينتمي إليها الف
بعد توزيعها بشكل دوري روتيين كل ثالثة أشهر بعد استبداهلا بآخري جديدة إال إذا حدث 
أي طارئ إشاعاعي مبكان العمل خالل فترة الثالثة أشهر, فيتم استبداهلا ملن عاصرو احلدث  

 وية.الطارئ قبل انتهاء الفترة الزمنية الربع سن
 

 معايعرة و تقييم األفالم وحساب وحتليل النتائج:
عملية معايرة وتقييم األفالم احلساسة متت بقياس درجة العتمة املتسببة من تعريض األفالم     

لإلشااعاع املؤين و اليت رمبا قد تتأثر ببعض املواد الكيميائية اليت تسااتخدم يف حتميض تلك 
عات من األفالم بعد تعريضها جلرع معروفة من أشعة جاما األفالم. هلذ الغرض مت اختيار جممو

( و إىل األشعة Cs316 ( و السيزيوم )Co  62و حتديدا من مصدرين مشعني مها الكوبالت )
 Wachsman,1961) .(.kv 70( و )kv 125( بقوة )X-rayالسااينياة ) 

;Evans,1973). 
وافظ لإلشعاع يف منتصف مدة ارتداء احلجمموعات األفالم تلك و اخلاصة باملعايرة يتم تعريضها 

لتفادي عملية شحوهبا جزئيا بعد التعرض لإلشعاع و لطول مدة التخزين و يتم حتميضها مع 
األفالم اليت يتم جتميعها من جمموعات العاملني قيد الدراسة باحلقل اإلشعاعي كل ثالثة أشهر.  

فلم وبعد التحميض و التثبيت  362يتم حتميض األفالم اجملمعة يف حزم كل حزمة تتكون من 
والتجفيف يتم قياس الكثافة الضوئية لتلك األفالم حتت الفاتر املعدنية املثبتة على احلوافظ 

 (. 0البالستيكية باإلضافة إىل النافذة الرئيسية للفلم )انظر الشكل 
 

( كاشف 0( كاشف ألشعة بيتا ، 1( مصفي معديت ، 0( مصفي بالستيكي، 3حيث: 
 ( فتحة 9( مشبك ،6( وعاء واقي ، 6( قفل ، 5األشعة الساقطة ، 

 (. code( جمال لكتابة الرقم )32( جمال لكتابة االسم ، 8ضبط ، 
يوضاح األجزاء الداخلية و مكونات احلافظة البالساتيكية للفلم شاملة وضعية    2-شككل  

 املصفيات املعدنية.
 

بعد ذلك, يتم قياس الكثافة الضوئية لألفالم بعد حتميض الفلم و حتديد نوع التعرض اإلشعاعي 
لضوئية االنوعي حساب نوع اإلشعاع املؤين املتعرض له الفين باستخدام جهاز قياس الكثافة  
 للفلم. كما يتم حتليل النتائج املسجلة وتبويبها يف جداول متهيدا لتحليلها إحصائيا.

 
: يبني جهاز قياس الكثافة الضوئية للفلم احلساس بعد التعرض لإلشعاعات املؤينة 3 -شككل 

 (. Film densitometer) وإمتام عمليات التحميض والتثبيت
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 النتائج 

نتائج قياس الكثافة الضاوئية لألفالم املستخدمة يف حسا  نتائج التعرض اإلشعاعي اخلارجي    
جداول ستتم  6للعاملني املتحصل عليها من اجملموعتني ومبا يشمل املقارنة بينهما مت تبويبها يف 

 062اإلشاارة إليها حسب ورودها باملنت. كما سبق اإلشارة إىل انه يف البداية مت توزيع عدد  
دوزميتر ) حاافظاة بالسااتيكية محراء بداخلها الفلم اخلاص بالقياس( على العاملني يف جمال   
تطبيقات اإلشعاع املؤين بقطاع وزارة الصحة اخلاضعني لقياس اجلرعة اإلشعاعية الربع سنوية 
, على أن يتكرر ذلك بشاكل روتيين كل ثالثة أشااهر إىل ةاية كل سنة و على طول فترة  

تر للعاملني يف جمال يدوزمي 062م (. باملقابل مت توزيع عدد  3881إىل  3891)  الدراسااة 
تطبيقات اإلشاعاع املؤين مبركز البحوث النووية واخلاضاعني أيضا لقياس اجلرعة اإلشعاعية   

إىل  3891الربع سانوية باساتخدام األفالم احلساسة على طول امتداد فترة الدراسة بني )   
 م (.  3881

يتم إرجاع كل حوافظ العاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين بقطاع وزارة لألساف مل  
الصحة اخلاضعني لقياس اجلرعة اإلشعاعية الربع سنوية لقسم قياس التعرض اإلشعاعي لإلفراد 
و عليه فان نسابة الفاقد قي عدد األفالم الغري مستردة على امتداد فترة الدراسة تتأرجح بني  

(. كذلك كانت نسبة الفاقد يف عدد األفالم الغري مستردة للعاملني 3-)جدول % 16و  33
-)جدول % 00و  30يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين مبركز البحوث النووية تتأرجح بني 

0.) 

يبني أعداد العاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين بقطاع وزارة الصحة   1 -اجلدول 
عية الربع سنوية باستخدام األفالم احلساسة والذين قاموا بإعادة اخلاضعني لقياس اجلرعة اإلشعا

 م (.  3881إىل  3891األفالم اخلاصة هبم على مدى احد عشر سنة )
 

 عدد األفالم التي تم جمعها من العاملين خالل السنة  السنة

 النسبة          الربع   الربع       الربع   الربع  

 المئوية            الرابع       الثالث        الثاني    األول              

 

3891 119  147  109    180             6..0  % 

3894 17.  103  194    126             64.9  % 

389. 194  1..  400    169        94.1  % 

3897 271  277  122    127            74..  % 

3896 173  1.2  103    173            64.6  % 

3899 21.  170  164    162            69.1  % 

3898  171  16.  179   123       90.3  % 

3880  167  1.9  116   183             68..  % 

3883  16.  100  162   128       64.7  % 

3882  299  13.  402   182       67.3  % 

3881  160  427  187   439       99.3  % 

 

 

 

 
 

 

يبني أعداد العاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين مبركز البحوث   2 -اجلدول 
النووية واخلاضعني لقياس اجلرعة اإلشعاعية الربع سنوية باستخدام األفالم احلساسة على 

 م (. 3881إىل  3891مدى احد عشر سنة ) 
 

 من العاملين خالل السنة عدد األفالم التي تم جمعها      السنة

  النسبة        الربع  الربع الربع الربع   

 المئوية       الرابع      الثالث      الثاني    األول                 

  

3891   390  392  363      363 79.3  % 

3894   380 398  386  229 92..  % 

389.   2.8  222  208  317  68.4  % 

3897   221  207  399  39.  66.3  % 

3896   2.7  21.  238  223  83.1  % 

3899   31.  370  364  362  73.7  % 

3898        231     239  22.  223  91.4  % 

3880   233 209  230  383  69.9  % 

3883   217 239  206  228  9..7  % 

3882   399  387  349  382  78.7  % 

3881    360 327  387  339  .9.6 % 

 

 

من خالل القراءات اليت مت تسجيلها نتيجة تعرض األفالم اليت مت استرجاعها بعد تعرضها 
لإلشعاع املؤين وحتميضها وتثبيتها وجتفيفها وقراءهتا على جهاز قياس الكثافة الضوئية 

( وجد تباين يف اجلرعة اإلشعاعية اخلارجية  Film densitometerلكل فلم )
 Quarterly collective dose in Man mSvاملمتصة من قبل اجملموعتني)

) . 
للعاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين بقطاع وزارة الصحة كانت أعلى جرعة 

( ومت تسجيلها يف الربع الرابع  (Man mSvمللي سيفرت شخص  33090بقيمة 
 Man مللي سيفرت شخص 102م. أما اقل جرعة فكانت بقيمة  3891من سنة 
mSv) (. 1-م  )جدول 3895( ومت تسجيلها يف الربع األول من سنة 

تباين يف اجلرعة اإلشعاعية اخلارجية املمتصة من قبل اجملموعتني باملقابل  وجد أيضا 
(Quarterly collective dose in Man mSv ) عندما كانت أعلى .

للعاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين مبركز البحوث النووية ) الفئة أ ( جرعة 
( ومت تسجيلها يف الربع األول  (Man mSvمللي سيفرت شخص  6186بقيمة 
 Man) مللي سيفرت شخص 309م. أما اقل جرعة فكانت بقيمة  3895من سنة 
mSv (1-)جدول م  3880( ومت تسجيلها يف الربع األول من سنة. 

ة الممتص الربع سنوية الخارجية اإلشعاعيةقيم الجرعة يبين   3 -الجدول 
(Quarterly collective dose in Man mSv)   بقطاع وزارة للعاملين

 الذينو اإلشعاعية باستخدام األفالم الحساسة ةالصحة الخاضعين لقياس الجرع
 3881إلى  3891)على مدى احد عشر سنة قاموا بإعادة األفالم الخاصة بهم 

  م (.
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 Quarterly collective dose in Man قيم الجرع اإلشعاعية     السنة

mSv)               ) . العاملين خالل السنة تلمها سا التي تم 

    الربع             الربع        الربع      الربع  
 الرابع    الثالث              الثاني      األول            

Man mSv                  Man mSv Man mSv      Man mSv 

3891 9606.0  3078..0    4.14.0  33492.0  

3894 8190.0  6928.0  30.62.0   787..0  

389. 120.0  9279.0 301.7.0   1469.0   

3897 .426.0  230..0  1299.0   .983.0   

3896 972.0  99..0  2496.0   903.0   

3899 7.0.0  444.0  731.0  3180.0   

3898  624.0  7.2.0  449.0   992.0   

3880  779.0  .19.0 809.0   3237.0   

3883  94..0  733.0 4.1.0   840.0   

3882  772.0  489.0  .99.0   6.4.0   

3881  .42.0  .22.0  .79.0   999.0   

 

 

 Quarterlyيبني قيم اجلرعة اإلشعاعية اخلارجية الربع سنوية املمتصة )  4 -اجلدول 
collective dose in Man mSv للعاملني مبركز البحوث النووية اخلاضعني لقياس  )

اإلشعاعية باستخدام األفالم والذين قاموا بإعادة األفالم اخلاصة هبم على مدى احد عشر  اجلرع
 م (.  3881إىل  3891سنة )  

 Quarterly collective doseقيم الجرع اإلشعاعية       السنة

in Man mSv)            ) . العاملين خالل السنة  تلمها ساالتي تم 

  الربع   الربع     الربع  الربع  

 الرابع  الثالث      التاني االول 
Man mSv               Man mSv Man mSv   Man mSv 

 

3891 4.0.0  392.0  181.0  227.0  

3894 997.0 .07.0  608.0  944.0  

389. 7186.0  2.72.0  2690.0  3414.0   

3897 24.1.0  3440.0  97..0  427.0   

3896 3109.0  .96.0  30.3.0  .18.0   

3899 37.0.0  744.0  620.0  731.0   

3898  462.0  42..0  443.0  423.0   

3880  279.0 130.0  299.0  277.0   

3883  34..0 3.6.0  31..0  348.0   

3882  329.0  349.0  3.9.0  36..0   

3881  314.0 367.0  372.0  3.7.0   

 

 
 

أيضا من خالل القراءات اليت مت تسجيلها نتيجة تعرض األفالم اليت مت استرجاعها بعد تعرضها 
 Filmضوئية )هاز قياس الكثافة اللإلشعاع املؤين وحتميضها وتثبيتها وجتفيفها وقراءهتا على ج

densitometer  5-( ,أجريت مقارنة بني اجملموعتني مت تبويبها يف )جدول .) 
( الذي يوضح التباين بني قراءات ونتائج  0-مت جتسيد املقارنة بني اجملموعتني يف )الشكل

 م (.  3881 - 3891اجملموعتني طول مدة الدراسة على مدى احد عشر سنة ) من 
 -يرجح أن يكون سبب التباين احلاصل بالنتائج لعدة عوامل أمهها:

 

 طبيعة وفترة ساعات عمل اجملموعتني خمتلفة حبكم أماكن العمل. -3
دراية اجملموعتني بقواعد ونظم السالمة اإلشعاعية خمتلفة حيث أن العاملني مبركز  -0

إال  النوويةالبحوث ال يتم متكينهم من ممارسة العمل داخل معامل مركز البحوث 
بعد اجتياز امتحانات السالمة املهنية والوقاية اإلشعاعية والكشف الصحي بعد 
دورة مكثفة تشمل األمن الصناعي و مكافحة احلرائق و إثبات اللياقة الصحية 

 وقواعد السالمة اإلشعاعية.
 Filmعناصر اجملموعتني بارتداء جهاز القياس )البعض من عدم التزام  -1

dosimeter   ). خالل فترة العمل الفعلي 
لوحظ ايضا عدم اهتمام وزارة الصحة بقواعد السالمة والوقاية االشعاعية مبختلف  -0

 اقسام االشعة التشخيصية و العالجية.
 

 Averageيبني مقارنة  بني متوسط اجلرعة الفردية اخلارجية املمتصة )  5 -اجلدول 
quarterly individual external absorbed dose )  أ و  -من املصنفني بالفئة

العاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع املؤين بقطاع وزارة الصحة والعاملني مبركز البحوث النووية 
) الفئة أ ( واخلاضعني لقياس اجلرعة اإلشعاعية الربع سنوية باستخدام األفالم احلساسة على 

 م (. 3881إىل  3891مدى احد عشر سنة ) من 
 أ  -الفئة قارنة من عاملي مالمجموعات الخاضعة لل      السنة

  فترة الدراسة خالل                 

 العاملين بقطاع      العاملين بمركز   

 وزارة الصحة     البحوث النووية             

 (TNRCS man mSv ) (OHRDS man mSv )  

3891  3.69   24.38 

3894  1.71    2..26 

389.  3..34    20.02  

3897  6.12    34.31  

3896  1.89    4.13  

3899  4.24    4.01  

3898   2.31    1.98  

3880   3.3.    ..03  

3883   3.3.    2.22  

3882   3.32    2.36  

3881   3.22    2.42  
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منحىن يوضح تناقص اجلرعة السنوية املمتصة للعاملني باألماكن ذات الطبيعة  : 4 –الشككل  

أ على األجهزة الباعثة  لإلشعاع املؤين يف مركز البحوث  -اإلشاعاعية املصانفني من الفئة   
النووية و بعض املساتشفيات العامة بقطاع وزارة الصحة بليبيا على مدى إحدى عشر سنة )  

 م(. 3881إىل  3891
 
يبني أعلى جرعة إشعاعية خارجية ممتصة مت استالمها من احد العاملني يف جمال   6 -دول اجل

 ةقطاع وزارة الصحة اليت مت قياس اجلرععة لبتا ىمستشف 33يف تطبيقات اإلشعاع املؤين 
إىل  3891حد عشر سنة )  ااإلشعاعية الربع سنوية هبا باستخدام األفالم احلساسة على مدى 

واليت على أساسها متت مراجعة خرائط تصاميم أقسام ووحدات األشعة التشخيصية م (  3881
عدد املستشفيات واملراكز الصحية اليت مشلتها من  % 36وهي تشكل نسبة  ,و العالجية هبا

 الدراسة من مجيع مناطق ليبيا.
   اء على متوسط الجرع الفرديةنستشفيات بمبين القارنة م       السنة

   فترة الدراسةخالل بها  لعاملين ل                     
 الجرعة  الفردية المسجلة   اسم المرفق الصحي 
                   man mSv))  

 

 1..0   سيدي حسين بنغازي 3891

 0.40   الجالء بنغازي 3894

  0.20   مركز طرابلس الطبي .389

  0.29  المركز الصحي بقصر بن غشير  3897

  0.36   مستشفى الزاوية العام 3896

  0.31   مركز طرابلس الطبي 3899

  0.33  مستشفى الحوادث بسبها   3898

  0.32  مستشفى العافية بالجفرة    3880

  0.33   مستشفى الجميل العام  3883

  0.36 مستشفى طرابلس المركزي ش الزاوية  3882

  0.32   مستشفى الزاوية العام  3881

 

 
 قشة النتائج: منا

تبني أن اجلرعة اإلشعاعية الربع سنوية لعناصر  0,  1من خالل النتائج املسجلة باجلداول      
اجملموعتني قيد املقارنة متباينة الختالف مكان وطبيعة العمل وكذلك طبيعة اخللفية التعليمية و 

طاع وزارة قالتدريبية لعناصر كل جمموعة. الزيادة يف اجلرعة اإلشعاعية الربع سنوية للعاملني ب
م و إىل أن  3891( ترجع إىل غيا  خدمات القياسات اإلشعاعية قبل 1-الصاحة )جدول 

معامل وأقساام ووحدات األشعة التشخيصية والعالجية باملستشفيات اليت يعملون هبا تشمل   
مباين قدمية التصاميم والتجهيز ومباين حديثة التصاميم و التجهيز من حيث افتقارها لوسائل   

  ICRP) العملالوقاية اإلشاعاعية الشخصية للعاملني و عمليات التدريع ملكان  ومعدات 

1982c )  و(Country Radiation Safety Profile, 2011. 
. كذلك لعدم التزام املشاغلني لوحدات األشاعة التشخيصية والعالجية بتلك املعامل بقواعد   

أخرى أمهها:  درجة معرفة و دراية عوامل ونظم الساالمة و الوقاية اإلشعاعية مبكان العمل.  
العاملني يف جمال تطبيقات اإلشعاع بأساليب املمارسة واخلربة بطرق التعامل مع املصادر الباعثة 
لإلشاعاعات املؤينة. حيث أوضحت النتائج على أن استخدام الفلم احلساس ألول مرة بدون  

بع شعاعية اخلارجية الرتوعية مسابقة ساهم بشكل كبري وواضح يف خفض معدل اجلرعة اإل 
 3899م و  3891سانوية للعاملني باملستشفيات و العيادات اجملمعة بليبيا خالل الفترة بني  

 UNSCEAR  ;(Country Radiation Safety Profile, 2011م.

 Report, 1977(    املتواضعة و النصائح و  ساامهت اخلدمات أيضاا من خالل املتابعة
اإلرشاادات اليت مت تقدميها من القائمني بالدراسة للعاملني باحلقل اإلشعاعي بليبيا يف تقليل أو  
احلد من ازدياد معدل اجلرعة اإلشعاعية اخلارجية املمتصة للعاملني بقطاع وزارة الصحة العامة 

عوبات وقلت اإلمكانيات م( و بصفة مستمرة، رغم الص3881 -3891)طيلة فترة الدراسة 
 اليت واجهت القائمني بالدراسة.

يف  % 32وجد أيضا أن جمموعة من األفالم اليت ختص العاملني بقطاع وزارة الصحة و بنسبة 
املتوساط مت حتليل نتائج تعرضاها بشكل مشويل الن قراءة الكثافة الضوئية هبا عالية مما يرجح   

ؤين. وهذا يعترب من األسبا  الرئيسية الرتفاع تعريضاها بشاكل مباشر ملصدر اإلشعاع امل  
 اجلرعة اإلشعاعية هلم.  

باملقابل وجد أن الزيادة يف اجلرعة اإلشعاعية الربع سنوية للعاملني مبركز البحوث النووية بعد 
م كانت نتيجة لتغيري نظام تشااغيل املفاعل النووي مبركز تاجوراء من وردية  3890عاام  
ميقا  0ساعة(, إضافة إىل رفع قدرة تشغيل املفاعل من  36ساعات( إىل ورديتني ) 9واحدة )
 duration of reactor operation, and increaseميقا وات )   5 وات إىل

of its powerم فان تناقص اجلرعة  3899و  3896(. أما خالل السنوات 0-( )جدول
اإلشاعاعية الربع سانوية مرجعيته إىل تكرار انقطاع تشغيل املفاعل لفترات طويلة )إغالق(,   

ممتصة أعلى من احلد املسموح به حمليا  بالرغم من كل ذلك مل يتم تساجيل جرع إشاعاعية  
(. جتدر اإلشاارة هنا إىل انه بعد استخدام حوافظ قياس اإلشعاع املؤين  0-وعامليا )شاكل 

بشاكل منتظم من قبل العاملني بأقسام ووحدات األشعة التشخيصية والعالجية بقطاع وزارة  
امليداين لبعض الصااحة وبعد تقدب بعض اإلرشااادات وإجراء أعمال املسااح اإلشااعاعي 

املساتشافيات القدمية, لوحظ نقص تدر ي للجرعة اإلشاعاعية السنوية املسجلة بعد العام    
(. يف اخلتام يأمل الباحث أن النتائج املتحصاال عليها حققت أهداف 0-م ) شااكل 3896

الدراساة و ذلك بعدم تسجيل جرع إشعاعية خارجية للعاملني باحلقل اإلشعاعي املؤين أعلى  
املسموح به حمليا و عامليا, رغم الضر وف الصعبة اليت واجهت العاملني اللذين اشرفوا  من احلد

 و قاموا بالدراسة.  
  

يشكر الباحث كل من ساعد يف اجناز البحث، وساهم يف تدليل الصعا   اليت شكعر وتقديعر: 
ل املنقوش يواجهت فريق العمل باملنطقة الشرقية و املنطقة اجلنوبية واخص بالشكر الدكتور خل

 وزير الصحة خالل فترة اجناز هذا العمل.
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لملخصا  
تعترب  الطاقة الكهرابئية من العناصر اهلامة لتحقيق التنمية املستدامة اذ تشكل امدادهتا عامال اساسيا يف دفع عجلة االنتاج 

ولتلبية الطلب املتزايد على شهدت ليبيا تطورًا سريعًا يف جمال الكهرابء وحتقيق االستقرار والنمو فهي اثلوث احلياة وقد 
دت خطوط م  والنقل والتوزيع يف خمتلف املواقع بدولة الليبية  حيث  حمطات التوليدالعديد من ت ئنشالطاقة الكهرابئية  أ  

 هود.اجلحمطات التحويل مبختلف اىل قل ملسافات طويلة وعلى مساحات شاسعة ابالضافة نال
 حمطات التحويل الناجتة عن  األضرار شغف الب حاث إلجراء عدة حبوث ودراسات فنية  حولهذا التطور واكب وقد 

ومن خالل هذا البحث امليداين سيتم ، عنها من موجات كهرومغناطيسية  وما ينتجوخطوط النقل للطاقة الكهرابئية 
وعرض نتائج القياسات اليت مت أخذها  ملعايري واحلدود املسموح هباواوأضرارها استعراض طبيعة املوجات الكهرومغناطيسية 

(  واليت  تبني من خالل حتليلها ومقارنتها مع KV400 -  KV 220 - KV30خلطوط النقل وحملطات التحويل )
 احلدود املسموح هبا فإهنا ضمن احلدود املسموح هبا عاملياً.

 
Electrical Magnetic field, and overhead transmutation lines 

( 400, 220,30) KV. 
 

Salahedeein Eserri   Lutfiyah AL-Suyihili.  Khalid Khaleefah 

 

Electrical power is one of the most important elements to achieve sustainable 

development and keep the life cycle moving forward and achieving stability and 

growth Such development called for making many researches and studies to 

address the effects of sub-station and overhead transmutation lines and electrical 

magnetic field produced by any wiring, cables, conductors or equipment carrying 

electrical current . 

In this regard , our  technical team from GECOL  made a visit to different sites 

(khomsmafteh sub-station ,   overhead transmutation lines   (400KV   -  220KV   - 

30KV) and recorded  some measurements from these sites which after comparing  

these parameters  with the international standards, it appears that they are 

compliance with the international standards no apparent risk    .  

mailto:Salah_2002@yahoo.com
mailto:lotwes@gmail.com
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 المقدمة 
 

وتعقيداتها واتساع دائرة التقدم التكنولوجي التي جاءت لخدمة  ةتطورا لحيامع 

 اإلجنازات سلبياً على  وانعكاسات بعض هذه  الوقوف على أتثريات   البد من اإلنسانية كان 
 

إن معرفة مدى التأثري السليب ألي مصدر  الطبيعة واإلنسان ومنها املوجات الكهرومغناطيسية.
الكهرومغناطيسية بصورة دقيقة ليس أمرًا سهاًل حيث هنالك العديد من احلقائق جيب لألشعة 

مدة التعرض  ، أخذها بعني  االعتبار على سبيل املثال تردد املوجات الكهرومغناطيسية املرسلة
 لألشعة الكهرومغناطيسية واملسافة من املصدر. 

وجات الكهرومغناطيسية وأضرارها ومن خالل هذا البحث امليداين سيتم استعراض طبيعة امل
واملعايري واحلدود املسموح هبا وعرض نتائج القياسات اليت مت أخذها خلطوط النقل وحملطات 

(  واليت  تبني من خالل حتليلها ومقارنتها KV400 -  KV 220 - KV30التحويل )
 مع احلدود املسموح هبا فإهنا ضمن احلدود املسموح هبا عامليًا.

 
  الدراسةمنهجية 
 مت تشكيل فريق عمل مشرتك . -
 حتديد املواقع اليت سيتم استهدافها ابلقياسات املذكورة، وهي: -

 حمطيت حتويل بئر األسطى ميالد و اخلمس مفاتيح. 
(  يف عملية القياس وهو جهاز يقيس اجملاالت HI3604مت استخدام اجلهاز) -

 .50/60Hzالكهرابئية واملغناطيسية ذات الرتددات املنخفضة 
 .Kv/mأو  V/mوحدة قياس اجملال الكهريب هي:  -
 .Gauss, Tesla, Amp/mوحدة قياس اجملال املغناطيسي هي:  -
 – Frequency Response: 30نطاق الرتددات اليت يقيسها اجلهاز:  -

2000 Hz . 
 V/m -  200 Kv/m 1حساسية اجلهاز للمجال الكهريب هي:  -
 . 0.2mG – 20 G وحدة قياس اجملال املغناطيسي هي: -

 
 : اجملال الكهرومغناطيسي

هو قوة مغناطيسية تنشأ يف احليز احمليط ابملغناطيس أو املوصل الذي مير به تيار كهرابئي وهو أتثري 
( واجملال Eفيزايئي أيخذ قيم خمتلفة يف الفراغ وينقسم اىل جمالني متعامدين مها: اجملال الكهريب )

 (.Hاملغناطيسي )
 املوجات الكهرومغناطيسية من خالل ثالثة متغريات أساسية هي:وميكن تعريف 

 الرتدد  -1
 الطاقة  -2
 الطول أملوجي -3
 والطاقة تتناسب طردايً مع الرتدد وعكسيا مع الطول املوجي  -4

حيث الرتدد هو عدد الذبذابت الكاملة يف الثانية الواحدة ويقاس بوحدة )هريتز( يقاس طول 
 وات. املوجة ابملرت و تقاس الطاقة ابل

 

الضوءسرعة=  λ الطول أملوجي 
م/ثمرت=          الرتدد

 هرتز
 

 : اإلشعاعات غري املؤينة
هي إشعاعات ذات طاقة ضعيفة نسبياً حبيث ال تستطيع تكسري الروابط بني مكوانت املادة، منها 

واألشعة حتت احلمراء، والرتددات الراديوية واملوجات  الضوء املرئي، واألشعة فوق البنفسجية،
 القصرية )امليكروويف(.

 
 اإلشعاعات املؤينة :  

هي إشعاعات ذات طاقة كبرية حبيث تستطيع أتيني املادة، أي حتويلها إيل جسيمات مشحونة 
 )أيوانت(، ومن أمثلتها األشعة السينية، وأشعة جاما. 

) اإلشعاعات غري املؤينة( مدي واسع من الرتددات يرتاوح ما  يغطي جمال الرتددات الراديوية
 جيجا هريتز، ويقسم إيل ثالث جمموعات فرعية: 300-هريتز 300بني 

هريتز، واملصدر األساسي هلذه  300: هي أقل من ELFالرتددات املنخفضة جدًا  -ا
زة واملعدات الكهرابئية الرتددات هو خطوط نقل الطاقة الكهربية واألجهزة املنزلية ومجيع األجه

 Electric and magnetic)  هريتز 50اليت تعمل مبصدر طاقة كهرابئية ذات تردد 

fields from overhead power lines,2006)  . 
 ميجا هريتز وتسمي الرتددات املتوسطة. 10-هريتز 300الرتددات املتوسطة : من  -ب
 جيجا هريتز. 300-جيجا هريتز 10الرتددات األعلى : من  -ج 
 

 ( ICNIRP) اللجنة العاملية للحماية من االشعاعات الغريمؤينة
هي منظمه علميه مستقلة غري حكومية معرتف هبا رمسيا اتبعة ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة  

العمل الدولية و مسئولة عن تقدمي التوجيهات واملشورة بشان املخاطر الصحية لإلشعاعات غري 
 ست لالهتمام مبجال الوقاية من اإلشعاعات غري املؤينة لإلنسان والبيئة.املؤينة حيث أتس

وقد حددت اللجنة املستوايت املرجعية  لشدة اجملاالت الكهرومغناطيسية واليت جيب أن تكون 
 شدة اجملاالت الكهرومغناطيسية خلطوط نقل الطاقة الكهرابئية  أقل منها.

 
للتعرض للمجاالت  االشعاعات الغريمؤينةاللجنة العاملية للحماية من توجيهات 

 الكهرومغناطيسية خلطوط نقل الطاقة الكهرابئية:  
هرتز )تردد اجملاالت الناجتة عن مجيع  50تتلخص املبادئ لتوجيهية للجنة اخلاصة برتددات 

 : املعدات املستخدمة يف شبكة الكهرابء( يف اجلدول التايل
 الفنيني عامة الناس القيود األساسية

أنسجة اجلهاز العصيب 
 املركزي للرأس

0.02 V/m 0.1 V/m 

 V/m 0.8 V/m 0.4 مجيع أنسجة الرأس واجلسم
 الفنيني عامة الناس املستوايت املرجعية

 Kv/m 10.0 Kv /m 5 اجملال الكهريب
 µT 200 اجملال املغناطيسي

 مللي جاوس 2000
1000 µT 

 مللي جاوس 10000
 Application of ICNIRP Exposure)املصدر :

Guidelines,2014). 

 
 :اآلاثر الصحية للتعرض للموجات الكهرومغناطيسية

إن أتثري هذه اإلشعاعات  يرجع إيل ثالث عوامل وهي الرتدد والطاقة  وزمن التعرض، فتأثري الطاقة 
الصغرية يف زمن تعرض طويل يعادل أتثري طاقة عالية يف زمن تعرض قصري بشرط ثبات تردد  

 Effect of High )وتتفاوت األعراض الناجتة عنها تبعًا ملستوايت كثافة الطاقة 

Voltage Transmission Lines, 2015)  
 ملي واط / سنتيمرت مربع يسبب: 0.5التعرض ملستوايت أعلى من   -

خفض معدالت الرتكيز الذهين والتغريات السلوكية واإلحباط  والتوتر ،الشعورابإلرهاق والصداع    
واجلهاز والرغبة يف االنتحار , وأعراض عضوية وتظهر يف اجلهاز البصري واجلهاز القليب الوعائي 

 املناعي
 ملي واط / سنتيمرت مربع يسبب:  10 - 0.1التعرض ملستوايت أعلى من  -
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اختالل  ،النسيان وعدم القدرة على الرتكيز وزايدة الضغط العصيب ظهور األورام السرطانية  ،
 أتثريات يف العصب السمعي و البصري  ، عمليات التمثيل الغذائي ابألنسجة واخلالاي احلية

 ملي واط / سنتيمرت مربع يسبب: 700رض ملستوايت تبدأ من التع -
 .ختيل املتعرضون مساع أصوات كما لو كانت صادرة من الرأس أو ابلقرب منه 

 ملي واط /سنتيمرت مربع يسبب: 120ستوايت تبدأ من التعرض مل -
توى اخلصوبة ؤثر يف مسي التأثري يف وظيفة إفراز اهلرموانت والغدة النخامية , اآلمر الذي قد 

دسة العني كتاراكت عالضرر بشبكية العني وعدسة العني البلورية و ظهور عتامات يف اجلنسية ،
ذبذبة )تعريض حيواانت التجارب ملدة ساعة واحدة لإلشعاعات الكهرومغناطيسية ب

 (."الكااتركت"يكون كافيا إلحداث املياه البيضاء  2مللى وات/سم100ميغاهرتز عند 2450
جة املختلفة نتيجة حت بعض الدراسات امليدانية يف فنلندا , حدوث سرطاانت يف األنسوقد أوض

 .التعرض للطاقات العالية من امليكروويف
لكهرابئية ذات اهناك دراسات عديدة حول إصابة األطفال الذين يسكنون جبوار خطوط القوي 

رت الدراسات اليت فقد أظهاجلهد العايل بسرطان الدم أكثر من غريهم ساكين املناطق األخرى 
ضون لإلصابة أجريت علي مئات األطفال الذين يعيشون ابلقرب من تلك اخلطوط أهنم يتعر 
عيدا عن هذه بأبمراض اجلهاز العصيب وسرطان الدم ضعف األطفال اآلخرين الذين يسكنون 

ون يف انوا يعيش% إذا ك375اخلطوط، حيث قد تزيد نسبة إصابة األطفال بسرطان الدم بنحو 
 .مرتاً من خطوط اجلهد العايل 50حدود 

 
 احلدود املسموح هبا للتعرض:

بقا للمنظمات العاملية حدود)كثافة القدرة( للموجات الكهرومغناطيسية املسموح التعرض هلا ط
 اآلتية:

 ANSIاملعهد القومي األمريكي للمعايري  -أ
 ( IECجلنة الدولية للتقنيات الكهربية ) -ب
 IEEE هندسي الكهرابء وااللكرتونيات.اجلمعية الدولية مل -ت

  (ICNIRP)    املفوضية الدولية للحماية من اإلشعاع الغري متأين -د
 ك.ف: 220عني زارة  –خط  بئر األسطى ميالد  -
 

 اجملال املغناطيسي اجملال الكهريب نقطة القياس
 Kv/m 2.75 أسفل الربج مباشرة

3.35 Kv/m 
1.08 Kv/m 

4 A/m 
0.419 A/m 
0.333 A/m 

 Kv/m 0.326 A/m 3.75 م من مركز الربج 10على بعد 
 Kv/m 0.043 A/m 0.373 م من مركز الربج 20على بعد 
 Kv/m 3 A/m0.0 0.328 م من مركز الربج 30على بعد 
 Kv/m 0.026 A/m 0.145 م من مركز الربج 60على بعد 

 

 
 :ك.ف 30املدبغة  –بئر األسطى ميالد  خط  -

 اجملال املغناطيسي اجملال الكهريب نقطة القياس
 Kv/m 0.318 أسفل الربج مباشرة

0.277 Kv/m 
3.38 A/m 
0.423 A/m 

 Kv/m 2.78 A/m 0.272 م من مركز الربج 3على بعد 
 Kv/m 0.332 A/m 0.279 م من مركز الربج 6على بعد 
 Kv/m 0.487 A/m 0.233 مركز الربجم من  10على بعد 

 تنص على أن احلد األقصى لكثافة القدرة الكهرومغناطيسية اليت يتعرض هلا
( وهي القيمة اليت حتقق األمان واحملافظة  2مللي وات / سم 4.0اجلمهور أبمان جيب أال تزيد عن )

 على صحة اإلنسان والبيئة.
 

 عملية القياس:    
 ك.ف: 400بئر األسطى ميالد   -خط اخلمس   -

 %20نسبة التحميل على اخلط:   
 اجملال املغناطيسي اجملال الكهريب نقطة القياس

 Kv/m  3.05 أسفل الربج مباشرة
2.85  Kv/m 

4 A/m 
1.062 A/m 

م من مركز  10على بعد 
 الربج

0.147 Kv/m 0.382 A/m 

مركز م من  30على بعد 
 Kv/m 1.52 A/m 0.099 الربج

م من مركز  50على بعد 
 Kv/m 0.04 A/m 0.064 الربج

م من مركز  60على بعد 
 Kv/m 0.032 A/m 0.034 الربج

 
 
 

 قياس التسرب املغناطيسي حملوالت القدرة الكهرابئية مبحطة حتويل اخلمس مفاتيح 
 

 Shunt reactor(: 1ك.ف ) 400اجملاالت املغناطيسية مللف اإلعاقة 
 ( جهات:3مت إجراء القياس من )

 اجملال املغناطيسي نقطة القياس

 A/m 10.53 جهة اجلنوب

 A/m 9.46 جهة الشمال

 A/m 6.86 جهة الغرب

 
 م تقريباً  2مت القياس على بعد  ك.ف:  220/400( 1حمول رقم )

 
 اجملال املغناطيسي نقطة القياس

 A/m 4 جهة الشمال
 A/m 4 جهة الشرق

 A/m3.18 جهة اجلنوب
 A/m 2.67 جهة الغرب

 
 
 

 ك.ف: 220/400( 2حمول رقم )

http://www.icnirp.de/
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 م تقريباً. 2مت القياس على بعد 
 اجملال املغناطيسي نقطة القياس

 A/m 3.18 جهة الشمال
 A/m 3 جهة الشرق

 A/m 2.95 جهة اجلنوب
 A/m 2.3 جهة الغرب

 

 
 :النتائج

ك.ف أقل من القيم  30 – 220 – 400خلطوط نقل القدرة قيم اجملاالت الكهرومغناطيسية 
( والتابعة ICNIRPاملسموح هبا من قبل اهليئة الدولية للوقاية من اإلشعاعات غري املؤينة  )

 .ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية
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Safety Assessment of Radioactive Waste Storage 
Facility at Tajoura Nuclear Research Center  

 

 HANI AWIDAN          FAISEL ABUTOURAT          HUSAM SHAMES     
 

INTRODUCTION 

Assessment and demonstration of safety for radioactive 

waste management facilities and activities has been 

widely undertaken in the past. However, until recently 

only limited efforts had been made to develop an 

international consensus on approaches to such assessment 

and demonstration. Consequently, the IAEA established 

an international inter-comparison and harmonization 

project on the subject called the International Safety 

Assessment Driving Radioactive Waste Management 

Solutions (SADRWMS). In a broader context of safety 

demonstration, the concept of the ‘safety case’ is          

used. The  safety case is the  collection of  arguments and  

evidence, including the outcome of safety assessment, in 

support of the safety of a facility or activity. The safety 

case will normally include the findings of a safety 

assessment, together with consideration of the level of 

confidence in these findings, the adequacy of the 

assessment work for the decisions to be taken and the 

need for any further work to reduce uncertainties. The 

safety case provides the basis for safety decisions with 

respect to site and location, design, construction, 

operation and decommissioning of a facility, including 

for the justification of changes with a significant impact 

on safety. It also serves as a basis for interaction and 

dialogue between the operator and the regulatory body, 

since it comprises the main body of documents in support 
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ABSTRACT 

Safety assessment is the main component of the safety case which is the 

study should be done by every user of nuclear or radiological facilities. The 

fundamental element of the safety assessment is the assessment of the 

radiological impact on humans and the environment in terms of both 

radiation dose and radiation risks. The objective of this paper is to develop 

a safety assessment for radioactive waste storage facility of Tajoura Nuclear 

Research Center (TNRC). The methodology used in this study is the 

SAFRAN software developed by the support and under the supervision of 

International Atomic Energy Agency (IAEA) particularly for safety 

assessment of pre-disposal facilities. The study concluded that the 

radioactive storage facility of TNRC is safe for workers and the public in 

normal operation; and even for the case of accidents such as fire, drop, and 

flooding. 

 
 تقدير مستوى السالمة ملخزن النفايات املشعة مبركز البحوث النووية بتاجوراء

 هاين حممد عويدان      فيصل أبوالطويرات       حسام الشامس
 

السالمة هي املكون الرئيسي لدراسات تقييم حلالة السالمة واليت تعترب واجبة على كل مستخدمي  دراسات تقدير مستوى
  إلنسانااملنشآت النووية و اإلشعاعية. املكون األساسي  لدراسات تقدير مستوى السالمة هو تقدير التأثري اإلشعاعي على 

عة هذه الورقة إىل تقدير مستوى السالمة ملخزن النفايات املشوالبيئة يف شكل جرعات إشعاعية وتقدير خماطر اإلشعاع. هتدف 
املوجود يف مركز البحوث النووية يف تاجوراء. املنهجية اليت استخدمت يف هذه الورقة هي استعمال الربنامج احلاسويب 

(SAFRAN)  الدولية للطاقة خصيصًا إلعداد مثل هذا النوع من الدراسات بدعم وإشراف الوكالة وهو الربنامج املطور
خلصت الدراسة اىل أن خمزن النفايات املشعة املوجود مبركز البحوث النووية يف تاجوراء يعترب أمنًا على البشر والبيئة   الذرية.

 مثل احلرائق، وسقوط حاويات املواد املشعة، والفيضانات. حتت ظروف  التشغيل العادي، وحىت يف حالة وقوع حوادث

mailto:hawidan@yahoo.com
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of applications for the authorizations necessary under 

national legislation. 

Safety assessment is the main component of the 

safety case. The fundamental element of the safety 

assessment is the assessment of the radiological impact 

on humans and the environment in terms of both radiation 

dose and radiation risks. The safety assessment should be 

used to determine whether the existing structures, systems 

and components are suitable and sufficient to perform 

their functions during normal operation, anticipated 

operational occurrences and accident conditions, and 

whether they will achieve the required control of doses 

and risks[]. The safety assessment should serve to 

demonstrate compliance with the regulatory requirements 

and criteria expressed in terms of effective dose (e.g. 

individual annual effective doses for normal operation, 

individual effective doses for single incidents, including 

accidents) or in terms of risk. To achieve this, the results 

of safety assessment should be expressed in the same 

units as the associated safety criteria. The results of the 

safety assessment shall also be used to specify the 

programme for maintenance, surveillance and inspection; 

to select the procedures to be put in place for all 

operational activities significant to safety and for 

responding to anticipated operational occurrences and 

accidents; to specify the necessary competences for the 

staff involved in the facility or activity and to make 

decisions in an integrated, risk informed approach. 

Although radioactive waste storage facility at Tajoura 

Nuclear Research Center designed for centralized 

disposal of solid and solidified liquid Radioactive Waste, 

however, in her history it is only used for storing Disused 

Sealed Radioactive Sources (DSRS), and some very low 

level radioactive waste. The area of this building is 54 m 

by 12 m. The storage is a sunken waterproofed concrete 

block covered with removable concrete slabs or having 

shielding hatches, to protect the repository from rainfalls 

and the wind, and equipped with 5 ton crane. The storage 

facility contains 16 compartments with a storage capacity 

of 2640 m3.The used procedure with DSRS in this storage 

facility is to store characterize them, and segregate them 

into groups depending on their types, and finally putting 

them in 200 L containers, and download them to one of 

the compartments.  

MATERIALS AND METHODS  

SFRAN TOOL: 

This study used the SAFRAN software developed under 

the support and supervision of IAEA for safety 

assessment to pre-disposal facilities. The SAFRAN 

(Safety Assessment Framework) is a user-friendly 

software application that incorporates the methodologies 

developed in SADRWMS project. SAFRAN addresses 

all predisposal waste management activities. It has the 

following main functions“Rodolfo et al. (2020)”: 

 To define facilities for storing or processing 

radioactive waste including their relevant design 

features.  

 To define waste streams including all relevant 

radiological and non-radiological properties and 

their changes through the waste management 

activities.  

 To define relevant requirements from the 

regulatory framework (criteria, endpoints, other 

requirements).  

 To perform safety assessments for all steps of 

predisposal waste management.  

 To perform calculations for quantitative 

analysis.  

 To perform analysis of the safety assessment 

results and identify necessary modifications in 

safety elements and safety functions 

 To provide review comments to facilitate the 

development and review of safety assessments. 

Objects and groups of objects in SAFRAN project can be 

exported as the tables in various formats (MS Excel, PDF, 

RTF, text) or copied to the clipboard. There is additional 

tool available helping to easy incorporate these tables in 

any MS Word document with the possibility to 

synchronize tables with the latest updates in the SAFRAN 

project“Rodolfo et al. (2020)”.  

To perform such an assessment, it is needed to first define 

the system configuration into the SAFRAN tool; System 

configuration consists of ‘facilities’, ‘rooms’ within those 

facilities (and “areas” within the rooms if necessary), 

waste management activities taking place within those 

facilities, rooms and areas, and processes – the chains of 

waste management activities. It is then necessary to 

specify the properties of each room, area and waste 

management activity. These parameters include external 

dose rate, activity concentration in air, nuclides, etc. The 

incoming waste and ‘waste streams’ are then defined, in 

a way that shows the waste properties at each stage 

through the different steps of processing, storing and 

clearing of those wastes. The regulatory framework is 

then defined into the model, using national and IAEA 

frameworks as relevant“Rodolfo et al. (2020)”.  

Safety assessment is required for both normal operations 

and accident conditions. The model is developed by 

defining: 

 the links to the regulatory framework, 

 the purpose of the safety assessment, e.g. 

compliance with regulatory criteria, 

 the scope of the assessment defining which 

facilities, rooms, areas and waste management 

activities need to be considered the assessment 

approach (this may include Potential Initiating 

Events, screening of hazards, compliance with 

safety requirements), 

 the endpoints, e.g. dose to the worker and public,  

 the scenarios where those end points could 

occur, their properties, probabilities etc, 

 the impacts that may result, 

 the assessment cases for endpoints relevant to 

each impact. 
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Safety assessments calculations widely use SAFRAN 

database, this database uses libraries – the storages for 

generic facilities, processes and scenarios which can be 

easy reused in different projects. 

Main Study Assumptions: 

Concentration in air of Co-60: 3.5E-03 Bq/m3. 

Concentration in air of Cs-137: 2.7E-03 Bq/m3. External 

dose rate: 3.00E-08 Sv/h. Annual volume:  0.6 m3/y. 

3x200 L drum (10 devices/drum). Annual mass: 4000 

kg/y. Volumetric concentration of Co-60:1.26E+12 

Bq/m3. Volumetric concentration of Cs-137: 3.5E+10 

Bq/m3. For storage activity the working time (hours / 

year): 10. The studied up normal operation scenarios are: 

fire in the storage facility, drop of the drums in the drum 

storage room, and flooding. The regulatory framework is 

illustrated in the coming table: 

Table 1. The used regulatory framework. 

Situation Application 
Criterion’s 

name 
Value Unit 

Normal Worker Dose limit to 

worker 

0.02 Sv/y 

Normal Public Dose limit to 

public 

0.0003 Sv/y 

Accidental Worker Dose limit to 

worker 

0.001 Sv 

Accidental Public Dose limit to 

public 

0.001 Sv 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

1. Hazard quotient: 

The hazard quotient is used by United States 

Environmental Protection Agency (US EPA) to assess 

the health risks of the environment. A hazard quotient is 

the ratio of the potential exposure to a substance and the 

level at which no adverse effects are expected. If the 

hazard quotient is calculated to be less than 1, then no 

adverse health effects are expected as a result of exposure. 

If the hazard quotient is greater than 1, then adverse health 

effects are possible. The hazard quotient cannot be 

translated to a probability that adverse health effects will 

occur, and is unlikely to be proportional to risk. It is 

especially important to note that a hazard quotient 

exceeding 1 does not necessarily mean that adverse 

effects will occur. For this study, the hazard quotient 

value was 0.602, as this value is less than one, there is no 

adverse health effects for the storage facility. “Figure 1” 

illustrated the hazard quotient value appears in one of the 

SAFRAN result pages. 

  
 

Fig. 1. The hazard quotient value for the storage facility       
 

2. Annual dose rate for worker in normal operation 

The annual dose rate for the worker is 1.2E-6 Sv/year as 

demonstrated in “Fig. 2”. Comparing this value with dose 

limit to worker in normal operation which is 0.02 Sv/year 

lead to consider the dose rate is very safe. 

 
Fig. 2. The annual dose rate for worker in normal      

operation 

3. Annual dose rate for the public in normal operation 

“Figure 3” shows the annual dose rate for the public 

which is 6.88E-5 Sv/year. Comparing this value with dose 

limit to the public in normal operation which is 

0.0003Sv/year lead to consider the dose rate is very safe. 

 

Fig. 3. The annual dose rate for the public in normal 

operation 

4. Accidental release of radionuclides to the air outside                        

the storage facility in case of fire 

Assessment accidental release of radionuclides to the air 

outside the storage facility in case of fire calculated the 

value of dose received which is 4.2E-5Sv as revealed in 

“Fig. 4”. Comparing this value with dose limits to 

workers and public in accidental operation which is 

0.001Svlead to consider the dose is very safe. Moreover, 

SAFRAN calculated the activity released of Co-60 inside 

the facility (7.18E8 Bq) and outside the facility (7.18E7 

Bq); and also calculated the activity released of Cs-137 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_assessment
https://en.wikipedia.org/wiki/Probability
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk
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inside the facility (3.15E8 Bq) and outside the facility 

(3.15E7 Bq). 

 

Fig. 4. Accidental release of radionuclides to the air 

outside the storage facility in case of fire 

5. Accidental release of radionuclides to the air outside 

the storage facility in case of drop 

Assessment accidental release of radionuclides to the air 

outside the storage facility in case of drop calculated the 

value of dose received which is 8.85E-6Sv as revealed in 

“Fig. 5”. Comparing this value with dose limits to 

workers and public in accidental operation which is 0.001 

Sv lead to consider the dose is very safe. Furthermore, 

SAFRAN calculated the activity released of Co-60 inside 

the facility (1.436E8 Bq) and outside the facility (1.44E7 

Bq); and also calculated the activity released of Cs-137 

inside the facility (6.3E7Bq) and outside the facility 

(6.3E6Bq) 

 
 

Fig. 5. Accidental release of radionuclides to the air 

outside the storage facility in case of drop 

6. Accidental release of radionuclides to the air outside 

the storage facility in case of flooding 

Assessment accidental release of radionuclides to the air 

outside the storage facility in case of flooding calculated 

the value of dose received which is 3.22E-4 Sv as 

revealed in “Fig. 6”. Comparing this value with dose 

limits to workers and public in accidental operation which 

is 0.001 Sv lead to consider the dose is very safe. 

Moreover, SAFRAN calculated the activity released of 

Co-60 inside the facility (6.048E9 Bq) and outside the 

facility (6.05E8 Bq); and also calculated the activity 

released of Cs-137 inside the facility (1.38E8 Bq) and 

outside the facility (1.68E7 Bq) 

 

Fig. 6. Accidental release of radionuclides to  air outside 

the storage facility in case of flooding 

CONCLUSION  

This study approved that the storage facility located in 

TNRC is safe for the workers and the public even in the 

case of accidents such as fire, drop of the containers full 

of sources, and flooding. 
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INTRODUCTION 
-------------------------------------------------------- 

Radioactive material is sealedto prevent its dispersion 

during normal operations by a solid container and/or 

matrix. Radioactive material is unsealed if its container 

can and will be opened during normal operations. The 

volume of sealed radioactive material is normally much 

less but its radioactivity concentration is normally much 

higher than those of unsealed radioactive material. 
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A B S T R A C T 

The work discussed in this paper is done for the first time in Libya. As the only 

current used practice for the management of Disused Sealed Radioactive 

Sources (DSRS), is storing them in their devices inside a radioactive waste 

storage facility, or at the user’s facility. It supposed to cover all different types 

and categories of DSRS in the future. The objective of this study is to develop 

and apply a methodology according to the International Atomic Energy 

Agency’s (IAEA) safety standards to appropriately manage all disused smoke 

detectors that contain radioactive sources in Libya. As a case study for a proper 

DSRS management, more than 1700 smoke detectors have been dismantled and 

their contained radioactive sources have been recovered. The Libyan Atomic 

Energy Establishment (LAEE) should be supported to manage all DSRS 

existing in the country and could not send back to supplier or country of origin 

in order to prevent any awful radiological impacts that have a high probability 

to happen now or in the future.  

 لتلوث اإلشعاعي الذي قد ينشأ نتيجًة لسوء محاية اإلنسان والبيئة يف ليبيا من ا
 استخدام وإدارة املصادر املشعة املستهلكة: )دراسة حالة(

 
 هاين عويدان                صالح الدين املساليت     حسام الشامس 

يف إدارة املصادر  العمل الذي تناقشه هذه الورقة مت اجنازه ألول مرة يف ليبيا، الن املمارسة الوحيدة املستخدمة حاليا  
املشعة املستهلكة يف ليبيا هي ختزينها كما هي داخل أجهزهتا يف مكان خمصص خلزن النفاايت املشعة، أو عند 

هتدف هذه املستخدم، وهو من املفرتض أن يغطي كل أنواع وتصنيفات املصادر املشعة املستهلكة يف املستقبل. 
معايري السالمة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعامل مع كل الدراسة إىل تطوير وتطبيق منهجية حسب 

 1700 مت يف هذه الورقة التعامل مع أكثر من واملوجودة يف ليبيا. كواشف الدخان اليت حتتوي على مصادر مشعة،
الة الدولية للطاقة كاشف دخان كدراسة حالة إلدارة املصادر املشعة املستهلكة حسب الطريقة اليت تدعوا هلا الوك

الذرية، حيث متت فك الكواشف وإخراج املصادر املشعة منها وجتميعها ووضعها يف حاوايت خاصة ومن مث ختزينها 
يف مكان معد لذلك. من املفرتض أن يتم دعم مؤسسة الطاقة الذرية لتتمكن من جتميع ومعاجلة وختزين كل املصادر 

 املشعة املستهلكة على مستوى الدولة.
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The definiation of a sealed source is ”a radioactive source 

in which the radioactive material is (a) ppermanently 

sealed in a capsule, or (b) closely bonded and in a solid 

form”. A radioactive device is the object in which a 

radioactive source is mounted for use in its given 

application. It provides shielding of the radiation, and 

allows a controlled beam of radiation to be used for the 

desired purpose. 

The dimensions of bare, unshielded sealed radioactive 

sources are typically of a few centimeters, up to a few tens 

of centimeters Devices containing sealed radioactive 

sources are typically much larger than bare sources from 

hundreds of centimeters to meters due to the necessary 

shielding material. 

Devices with sealed radioactive sources are used in all 

countries in one or more of the following areas of 

everyday life: medicine, industry, agriculture, research 

and education. For radioactive sources, they can be 

grouped based on the type of radiation they emit:Gamma 

Sources, Beta Sources, Alpha Sources, Neutron Sources. 

Many stuides world wide conducted on the Safe 

management of smoke detectors containing radioactive 

sources (Benitez-Navarro et al., 2005 ; Salgaolo , 2013). 

The goal of this study is to performe a succefual DSRS 

management practices by developing and applying a 

methodology according to IAEA’s safety standards. A 

number of about 1700smoke detectors have been 

dismantled and their contests of radioactive sources 

recovered. The paper starts with illustrating the life stages 

of Sealed Radioactive Sources (SRS), after that DSRS 

management are discussed, and the case study of 

managing smoke detectors contain radioactive sources 

was explained, ending with results and conclusions. 

 

LIFE STAGES OF SEALED RADIOACTIVE 

SOURCES (SRS) 
-------------------------------------------------------- 

The life of a sealed radioactive source (SRS) is the time 

whilst the SRS exists and is accessible. Consequently the 

life begins with the encapsulation of the radioactive 

material and ends with the disposal of SRS or the device 

containing SRS in adequate disposal facility. This 

definition stands for SRS management purposes. It is 

more appropriate than the often used life cycle because it 

clearly defines a starting point and an end point. Reuse 

and recycling may extend the life of SRS but such options 

are limited to a relatively small portion of all SRS 

produced and used. 

The life of SRSs begins with the production of the 

radioactive material and its encapsulation. SRSs are then 

put in devices and delivered to the users. After the 

termination of use, if no further use or recycling option is 

available, DSRS are to be managed as radioactive waste 

and eventually disposed of. 

The life of SRS includes several stages as shown in the 

upcoming figure: 

 
 

Figure 1. Life stages of SRS 

 

The life of a sealed radioactive source begins with 

the production of the radioactive material by neutron 

irradiation in a nuclear reactor or by separation from 

spent nuclear fuel in a reprocessing plant. The 

radioactive material is then encapsulated thus 

becoming a sealed radioactive source. Sealed sources 

are put in various devices that protect the operator 

from ionizing radiation and allows the controlled use 

of radiation for the desired purpose. The production 

of sealed radioactive sources and devices and devices 

are carried out by specialized and authorized 

manufacturers. The sealed sources and devices are 

delivered to the users either by the manufacturers or 

through specialized and authorized distributors using 

authorized shipping companies for transportation. 

These activities complete the first main part of the 

life of SRS. 

User organizations operate devices containing SRS 

in medicine, industry, agriculture, research and 

education.  Users always store devices that are 

temporarily out of use or became disused and no 

further use is foreseen. Users often transport mobile 

devices between different sites of application. The 

activities performed by the user organization belong 

to the second main part of the life of SRS. Typical 

reasons for terminating the use of SRS are: 

• The SRS can not be used for the original 

purpose because of decay 

• The SRS is leaking or damaged otherwise 

• The device becomes obsolete 

• The whole technology is replaced with an 

alternative one 
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• Close of business due to changing priorities or 

bankruptcy 

When the use of a SRS is terminated and no further 

use is foreseen, DSRS should be legally and 

physically transferred to the waste management 

organization as soon as possible. The waste 

management organization will package and transport 

the device containing the DSRS to the waste 

management facility. At the waste management 

facility DSRS are conditioned and stored until 

adequate disposal option is made available. As soon 

as adequate disposal facility is available, conditioned 

DSRS will be put in disposal packages and disposed 

of. The management of DSRS is the third and final 

part of the life of SRS. 

MANAGEMENT OF DSRS 

 

The need for DSRS management: 

Proper management of DSRS is a priority for safety and 

security reasons in both developing and developed 

countries. For developing countries, sources lost due to 

poor accounting systems and/or lack of expertise/funds. 

For developed countries, sources lost due to large 

quantities which is difficult to control. No standard 

procedures or suitable technologies for handling high 

activity DSRS except countries that have hot cell facilities 

and remote handling equipment. DSRS are not always 

under very secure or safe conditions including high 

activity DSRS, they are kept most of the time in their 

working shields at the user’s facilities in improper places.  

Management hierarchy for DSRS: 

• Return to Supplier/Return to Country of Origin. 

• Re-use/Recycling. 

• Decay Storage for Short Lived. 

• Conditioning. 

• Storage. 

• Disposal. 

Return to supplier is in all instances the preferred option 

for DSRS management, for this option, agreements 

should be in place with source supplier or country of 

origin before procurement. However, there are many 

problems associated with return to supplier option such 

as:  

• For older sources, there are no agreements in 

place. 

• Supplier is no longer in business. 

• Costs for repatriation are very high. 

• Transport costs are very high 

Many problems are also associated with return to 

country of origin option which are: 

• Some governments are not willing to take back 

their produced DSRS.  

• Sometimes it is very difficult to approve that 

sources were manufactured in certain country. 

• Some countries do not receive complete devices, 

but only removed sources which means very 

high cost for the country that bought the source. 

High activity sources are still significantly active even if 

they are considered disused, for that, other applications 

requiring that activity and source type. Source may also 

be divided into smaller sources to be used in different 

devices and applications. From a scientific point of view, 

all disused active sources can be recycled and re-used, but 

in reality, the high costs due to transport and liability 

transfer made this option very difficult to be applied by 

the developing countries taking into account that only few 

commercial recyclers available 

Storage of DSRS can be temporary storage, or storage 

prior to disposal. Temporary storage most of the time 

happens at the user’s site or at a licensed third party. Some 

of DSRS devices stored as it is, and some need to be 

dismantled. Temporary storage does not satisfy safety and 

security infrastructure requirements. Storage prior to 

disposal is divided into two types: decay storage for short 

half-life sources (up to some tens of years), and the 

interim storage for long life sources. In spite of the fact 

that decay storage may performed at the user’s facility, it 

is more safe and secure to be performed in controlled 

centralized facility. For interim and long term storage, it 

must be done    at a centralized storage facility, treatment 

and conditioning required before longer term storage 

because they cannot be stored in their working device. 

There is some challenge associated with the use of interim 

and long term storage such as corrosion of metals and 

degradation of the waste form. Main reasons behind using 

interim and long term storage are: the disposal facility is 

not available yet, or the national country strategy for 

radioactive waste management include only storage.  

Establishment of disposal facilities normally complex 

and expensive requiring also high qualified staff and 

resources. The types of waste will further define the type 

of repositories required. The available technical options 

of disposal of DSRS are: shallow land disposal, 

geological disposal, and borehole disposal concept. All of 

the previous mentioned disposal options are proven by 

experience yet safe on the public and the environment. 

 

CASE STUDY: MANAGEMENT OF SMOKE 

DETECTORS CONTAINING RADIOACTIVE 

SOURCES IN LIBYA 

-------------------------------------------------------- 

Smoke detectors containing radioactive sources 
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Smoke detectors are devices that are mounted on the wall 

or ceiling and automatically sound a warning when they 

sense smoke or other products of combustion. There are 

two basic types of smoke detectors: ionization smoke 

detectors, and photo-electric smoke detectors. The 

ionization smoke detector is the most common type in use 

and generally less expensive to purchase. They contain 

radioactive material that ionizes the air, making an 

electrical path. When smoke enters, the smoke molecules 

attach themselves to the ions. The change in electric 

current flow triggers the alarm. “Figure 2” demonstrated 

an example of ionization smoke detector fixed on a 

ceiling (PYR –A-LARM type, and Mmodel F5/B). The 

amount of the radioactive material is very small and not 

harmful for one device, but for hundereds and thousands 

of devices, the categoray of DSRS will definitely chcange 

to higher rank. 

 

 
 

PYR –A-LARM type, and Mmodel F5/B 

 

Methodology used for the management of smoke 

detectors containing radioactive sources 

The safe management of smoke detectors containing 

radioactive sources involves the device dismantling, and 

the recovering and conditioning of the associated 

radioactive sources for long term storage and disposal 

(IAEA, 2014). To achieve the safe management 

mentioned earlier, a methodology has been developed and 

implemented for dismantling these smoke detectors and 

recovering the associated radioactive sources depending 

on IAEA guidance (IAEA, 2000). The used methodology 

for managing the smoke detectors containing radioactive 

sources in this paper consists of the coming processes: 

- Surveying the available disused smoke detectors, 

and insure that they contain a radioactive 

materials. 

- Applying the characterization process to identify 

the type and activity of the source.  

- Gathering information about the device (from 

available documents, the internet, or by support 

of IAEA) to insure the gaining data from the 

previous step. 

- Making a smear test for the ionization smoke 

detectors to insure they are not polluted. 

- Dismantling one of the ionization smoke 

detectors, and preparing specific instructions for 

dismantling the rest of the detectors. 

- Preparing the needed tools to remove plastic 

covers, electronic and metallic components, and 

finally the radiation source form its holder. 

- Preparing the needed radiation detectors to be 

used in appointing the radiation source and 

measuring the radiation. 

- Preparing the needed personal protective 

equipment (gloves, glasses, …etc). 

- Preparing the site where the work will be done 

(proper table, table cover, tissues, wide room, 

large windows,…) 

- All the processes will be observed by a Radiation 

Protection Officer (RPO) that measures the 

radiation doses, and insure that all process are 

done in a safe way for the operators. 

- Recovered radioactive sources are placed in small 

containers, depending on the radionuclide and 

individual source activities.  

- Non-radioactive components (metallic, plastic 

and electronic parts) are segregated and then 

recycled through appropriate organizations. 

Labels containing information regarding the 

radioactive sources as well as the ionizing 

radiation symbol are removed from these parts 

before taking them out from the Waste 

Management Facility. 

- Putting the radiation sources in a proper 

container. 

- Putting data sheet on the above mentioned 

container. 

- Measuring the radiation background and insure 

that there are not any radiation pollution. 

- Putting the container in the proper storage 

facility. 

- Documentation of the whole process taking into 

account the ID No of each smoke detector. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION  
-------------------------------------------------------- 

Dismantling of smoke detectors and recovering their 

contained radioactive sources in Tajoura Nuclear 

Research Center (TNRC) 

-------------------------------------------------------- 
More than 500 old ionization smoke detectors had been 

removed and placed inside three 200L containers in 

radioactive storage facility of the center. These detectors 

are Russion origin of type ADI, and model RID-I. These 

detectors contain 238Pu and 239Pu radioactive sources. 

These devices have two radiation sources, with an 

individual activity of 0.5 mCi.  

A group form the Radioactive Waste Management 

Division (RWMD) / LAEE developed and delivered a 

five days training course regarding dismantling and 

conditioning of ionization smoke detectors to 7 

employees of TNRC in order to allow them to manage all 

the smoke detectors they have, as shown within the 

contents of the training course. 10 smoke detectors have 
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been processed in this training course mostly by the 

trainees through out the dismantling process  of the smoke 

detectors follwing the above mentioned methodology. 

Picture- 2, illustrated the radioactive sources putted into 

glass jar. 

 

 
Figure 3. Contents of training course regarding 

mangement of ionazation smoke detectors 

 

 
 

Picture 1. The practil part of the training course 

 

 
 

Picture 2. 10 Smoke detectors dismantled, and 

radioactive sources putted into the glass jar 

Dismantling of smoke detectors and recovering their 

contained radioactive sources in the tobacco facotry 

of Tripoli 

About 1700 msoke detector which are American made of 

type PYR –A-LARM, and Mmodel F5/B were collected 

and placed in larg wood boxes. Thes detectors contain 

Americium-241 with activity of 80 μCi each. A group of 

10 persons dealt with all the smoke detectors in 3 days. 

The upcoming photos will show the working group 

applying the pervious mentioned methodology. “Picture. 

3” demonstrate the working group applying the 

developed methodology, and “Picture. 4” shows the 

output of the work. 

 

 
 

Picture 3. Dismantling of smoke detectors in the 

tobacco factory of Tripoli 

 

 
 

Picture 4. About 1700 smoke detectors dismantled, 

and radioactive sources recovered 

 

 General results 

 

In this study, a methodology of dismantling of smoke 

detectors and recovering their contained radioacitve 

sources has been developed and sucessfully applied for 

huge number of ionazation smoke detectors. Applying the 

previous mentioned methodology led to dramatically 

decrease the waste volume, and reached the goals of 

Radioactive sources 
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radioacitve waste management as setted by IAEA in 

acheiving better safety and security to the society and the 

environment. 

 

 Conclusions 
-------------------------------------------------------- 
- No country around the world can stop using sealed 

radioacitve sources for thier wide applications in 

medicine, industry, agriculture, research and 

education. 

- Sealed radioacitve sources become danger on safety 

and security when they become disused and stored 

at the user’s premesis. 

- According to IAEA’s safety standards, the best 

opition for managing DSRS which couldn’t be 

returned to supplier/country of origin, or re-

used/recycled is storage in          a centralized storage 

facility and after that disposal. 

- This study accomplished successful radioactive 

waste management practices with about 1700 

ionization smoke detectors. These practices 

dramatically reduced the waste volume and attained 

high level of safety and security. 

- The issue of radioactive waste management should 

be taken as a national priority, and the Libyan 

Atomic Energy Establishment should be supported 

to manage all DSRS around the country. 
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INTRODUCTION 
-------------------------------------------------------- 

Uranium occurs naturally as a radioactive element that is 

very easily solubilized in an oxidizing medium, 

furthermore, it is an excessively mobile metal that 

precipitates under reducing conditions. Uranium is mined 

so it can be processed at a milling facility in order to 

recover the uranium concentrate. The uranium 

concentrate is then shipped to processing and fabrication 

facilities that create fuel for nuclear power reactors. 

Depending on the ore depth and local environmental 

conditions, traditionally mining recovery can be carried 

out through either open pit or underground mining 

(IAEA, 1991). For Libya, open pit mining is the most 

suitable method for uranium mining depending on the 

data gained from previous uranium exploration activities. 

Open pit mining has the same principles of stone mining 

that used as building materials in Libya, the only 

difference is the existing of radioactivity. Open pit 

mining is preferred to underground operations because a 

higher productivity, better ore recovery, easier 

dewatering, and safer mining conditions can be achieved 

(IAEA, 1991). 

Libya started its efforts regarding uranium exploration 

(which is the pre-step of uranium mining and milling) in 

1973 using airborne magnetic and radiometric surveys. 

Since then, there are many projects and data regarding 

uranium exploration has been attained. The previous 

mentioned projects led to the discovery of surficial 

uranium anomalies in many areas but no further site 

exploration activities have been done for different 

reasons. 

Each country seeks for rapid development. Nonetheless, 

such development needs permanent efforts against all the 

current obstacles. The first step of achieving 
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A B S T RA C T 

Strategic Environmental Assessment (SEA) is a tool that aims to include the 

environmental aspect in the decision making process prior of developing the 

applicable policies, plans, programs, and projects. This study developed SEA for 

uranium mining and milling industry in Libya. The results of this paper insured 

the importance of the uranium mining and milling industry for Libya, moreover, 

illustrated that the adverse environmental and socio economic impacts for this 

industry are very low with the existing of many beneficial impacts and great 

opportunities. A proposal of SEA follows up actions has been drawn for suitable 

governmental planning regarding uranium mining and milling industry in Libya. 
 

 التقييم البيئي االسرتاتيجي لتعدين اليورانيوم وطحنه يف ليبيا
 عبداحلميد  الدمهان   حسام شامس  فيصل ابو طويرات

 إدخال إىل هتدف أداة هو البيئي لألثر االسرتاتيجي التقدير  ليبيا يف اليورانيوم واستخراج تعدين لصناعة البيئي األثر تقدير اسرتاتيجية
 طورت الورقة هذه. املختلفة واملشاريع والربامج، واخلطط، السياسات، تطوير قبل القرار اختاذ عمليات يف البيئة على احملافظة عنصر
 تعدين صناعة أمهية الدراسة هذه نتائج أظهرت. ليبيا يف اليورانيوم ومعاجلة تعدين لصناعة البيئي لألثر اسرتاتيجي تقدير دراسة

 وجود مع جداً، منخفضة واجملتمع واالقتصاد البيئة على الصناعة هلذه السلبية التأثريات أن وأوضحت  لليبيا، اليورانيوم ومعاجلة
 لتحقيق اختاذها املفرتض لإلجراءات مقرتحاً  الدراسة أعدت كما.  استغالهلا ميكن اليت الكبرية والفرص االجيابية التأثريات بعض

 .ليبيا يف اليورانيوم ومعاجلة تعدين صناعة استعمال خيص فيما وانجح مناسب حكومي ختطيط
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development goals is the strategic planning to ensure 

sustainability in all used plans and programs that serve 

the country’s development objectives. Sustainability 

represents the economical, social and environmental 

concept, it implies structuring the community life the 

way that its members can enjoy the right to satisfy their 

needs without causing degradation of the nature and 

environment as a whole, and without compromising the 

right of the future generations to satisfy their own needs. 

One of the widespread instruments of assessing plans and 

programs is the Strategic Environmental Assessment 

(SEA). SEA is a relatively recent environmental process, 

having made its debut roughly 30 years ago in countries 

such as the USA and Canada, and international 

organizations, such as the World Bank, with the objective 

of transitioning from the “polluter pays” principle to that 

of prevention. It is, in essence, a process that aims to 

incorporate the environmental aspect both prior to and 

during the designing of policies, plans, and programs 

(PPPs). This integration produces environmentally sound 

strategies, with a resultant increase in the certainty that 

any projects and operations which will subsequently be 

adopted, as well as any other form of general 

environmental intervention, will not be harmful 

(Souloutzoglou and Tasopoulou, 2020). 

SEA and Environmental Impact Assessment (EIA) are 

tools that share a common root of impact assessment, but 

have different assessment emphases. In the time that SEA 

has a high level of uncertainty, and data that are always 

quite insufficient, the goals are relatively precise and data 

are reasonability available or can be collected through 

filed work in EIA. The purpose of SEA is to help build a 

desirable future, and it is not to attempt to know the 

future. Thus, for EIA, the intervention project has to be 

known with the suitable level of detail. These differences 

between SEA and EIA in the object of assessment 

generates different methodological requirements related 

to the scale of assessment and to the decision-making 

process. Follow up in SEA is performed through the 

preparation and development of policies, plans, 

programs, and projects. Follow up in EIA is performed 

through the construction and implementation of the 

project (Olagunju,. and Gunn, 2015). 

One of the most important parts of SEA is studying of the 

existing status. The characteristics of the current 

environmental status of the studied area shall be 

considered and basic environmental problems should be 

identified. Applying the assessment process to these 

information leads to evaluation of possible negative or 

positive consequences of the specific activities. The 

background information can be obtained from country 

environmental reports, or reports prepared for other 

similar projects in other countries. The stages of SEA are 

differ depending on the result need to be obtained.  

In this study SEA developed in three stages: 

 A SWOT analysis have been done to approve 

that uranium mining and milling industry is 

important for Libya;  

 A general environment, and socio economic 

risk assessment has been developed to know if 

this industry is going to be safe on the public 

and the environment in Libya, 

 At end a proposal for follow up actions. 

 

MATERIALS AND METHODS  
 

SWOT analysis 
 

SWOT analysis is an estimation processes of Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats; it is used as a 

planning technique for judging current state and taking 

right actions now and in the future. A SWOT analysis can 

be performed for an industry, sector, organization or 

person. Building SWOT Matrix is the main step in 

SWOT analysis, then studying and discussing it to draw 

up a plan. The SWOT Matrix consists of: 

• Strengths: internal characteristics of the project 

that make it better than the others 

• Weaknesses: internal characteristics that make 

the project in weak state comparing to the others 

• Opportunities: external elements that support 

the project to reach its goals. 

• Threats: external elements that act as an 

obstacle to the project.  

 After building SWOT Matrix, the planning process 

should be practiced on: how to build on strengths, resolve 

and/or minimize weaknesses, exploit and seize 

opportunities, and counteract and/or avoid threats.  

 

Assessment of environmental and socio economic 

risks 

 

As uranium mining and milling is a mature industry that 

existing in more than 16 countries for more than 150 

years ago, literature review process has been 

accomplished to specify the main environmental and 

socio economic risks that have been appointed through 

the life span of the industry to study their impacts (NEA, 

1999), (NEA, 2014), (SENES, 2008), (IAEA, 2010), 

(IAEA, 1997), (IAEA, 2020). Moreover, baseline 

information about the proposed uranium mining and 

milling in Libya have been collected to be linked to the 

pervious mentioned risks. 
 

RESULTS AND DISCUSSION  

-------------------------------------------------------- 

Results of SWOT analysis 

Building a SWOT Matrix has been accomplished and 

abbreviated in the next table, after that an explanation 

of what this matrix contained will follow. 

 

It is clear that the strengths defined in this SWOT 

analysis are sufficiently robust to start uranium mining 

and milling activities in Libya. As the Libyan program 

of uranium mining and milling started 50 years ago; 

the huge amount of inherited maps and data; with the 

existence of the uranium exploration division 

including manpower, building, and equipments; are 

really a great advantage that simplifies the bath for 

uranium mining and milling 
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Table 1. SWOT matrix for uranium mining and 

milling in Libya. 

 

Strengths Weaknesses 

1.The availability of maps for 

the uranium existing areas. 

2.The availability of huge 

magnetic and radiometric 

data regarding the uranium 

existing areas.  

3.The existence of uranium 

exploration division as part 

of the Libyan Atomic 

Energy Establishment. 

4.The existence of good 

number of employees with 

good knowledge and 

experience in the uranium 

exploration division. 

5.The uranium exploration 

division has many 

advantages: a good types 

and amounts of equipment, 

a new 900 m² area building, 

and proper work plans and 

procedures. 

6. The national program of 

uranium mining and milling 

established at the beginning 

of 1973’s. 

1. Very low budget.  

2. Weak programs 

for human 

resources. 

3. The national 

program of 

uranium mining 

and milling has 

stopped many 

times since 

started. 

 

 

 

Opportunities 
Threats and 

Challenges 

1. Increasing uranium global 

demand 

2. National energy security 

3. National food and water 

security 

4. All the appointed areas of 

uranium mining and milling 

are far from public, water, 

and any type of life. 

5. Environmental benefits 

6. Increased government 

revenues / foreign reserves. 

7. Employment & skills 

development 

8. Political benefits 

1. The absence       

of the political 

decision. 

2. The absence of 

the uranium 

mining and 

milling law. 

3. The full 

dependence of the 

local economy on 

the oil and gas 

industry. 

 

 

It is clear that the strengths defined in this SWOT 

analysis are sufficiently robust to start uranium mining 

and milling activities in Libya. As the Libyan program of 

uranium mining and milling started 50 years ago; the 

huge amount of inherited maps and data; with the 

existence of the uranium exploration division including 

manpower, building, and equipments; are really a great 

advantage that simplifies the bath for uranium mining 

and milling. 

The weaknesses showed that the lack of governmental 

support which is clearly presented in low budgeting of 

the division, the weak human resources programs, and 

the stopping of the national program of uranium mining 

and milling many times led to the delaying of starting the 

uranium mining and milling in Libya till date. These 

weaknesses are very easy to overcome if the government 

decide to put the national program of uranium mining and 

milling as one of its top priorities. 

The absence of the political decision to start uranium 

mining and milling with the absence of the uranium 

mining and milling law are the main threats facing the re-

starting of the national project of uranium mining and 

milling in Libya at the moment. The full dependence of 

the local economy on the oil and gas industry is also a 

threat that preventing the government of thinking about 

other revenue sources that are not in the same income 

level of oil and gas industry. The above mentioned threats 

with the previous referred weaknesses are waiting for a 

government that believes in the importance of the 

uranium mining and milling for the Libyan economy. 

There are great opportunities for uranium mining and 

milling industry that make it a vital concern to Libya, 

these opportunities are: 

Increasing uranium global demand: The demand for 

uranium is mainly determined by nuclear power. The 

world will need significantly increased energy supply in 

the future, especially cleanly generated electricity. 

Growth in the world's population and economy, coupled 

with rapid urbanisation, will result in a substantial 

increase in energy demand over the coming years. The 

United Nations (UN) estimates that the world's 

population will grow from 7.6 billion in 2017 to 9.7 

billion by 2050 (UN, 2021). Currently, nuclear power 

provides about 10% of the world's electricity. The 

International Atomic Energy Agency (IAEA) predicts an 

increase in nuclear electrical generation capacity 

from2019 levels by 21.1% in 2030, by 58.6% in 2040, 

and by 82.4% in 2050 (Uranium Markets, 2021). 

National energy security: As the proven crude oil 

reserves in Libya will only last for the next 50 years with 

estimation of 3 million barrels / day production level 

(LNGRPCS, 2021), (LORPCS, 2021), (OPEC, 2021). In 

the same time, the proven natural gas reserves will last 

for 90 years using the current production level. For that 

reasons, uranium may become one of the main energy 

sources in Libya one day. 

National food and water security: The main resource of 

water used for drinking, irrigation, and industry purposes 

in Libya is the groundwater. This resource is facing a 
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high potential of quality degradation risk as a result of 

salinization and contamination, especially in coastal 

areas where the prospective of seawater intrusion exist. 

The phenomenon of sea water Intrusion occurs in coastal 

areas where the different densities of both the saltwater 

and freshwater allow the seawater to intrude into the 

freshwater aquifer. Equally important to the salinization 

of fresh water, the intruded seawater will be 

contaminated with sewage water. It has been reported 

that using nuclear energy in Libya will provide sea water 

desalination plants (to become the resource of water) 

with a fixed price and trusted stability of energy for at 

least 50 years, this stability will highly support drinking 

water security, in the same time, providing water 

treatment plants producing irrigation water with energy 

will also means fixed price and trusted stability of energy 

which will lead to food security. 

Environmental benefits: According to the World Health 

Organization (WHO), air pollution is the world's largest 

environmental risk. WHO estimates that about seven 

million people die prematurely as a result of air pollution. 

Much of the fine particulate matter in polluted areas 

arises from industrial sources such as power generation 

or from indoor air pollution which could be averted by 

electricity use. Using nuclear power plants will definitely 

not increase the air pollution. 

Economic benefits: various economic benefits may be 

gained using uranium. Uranium can offer a national 

income, new employment, regional development and 

infrastructure. 

Political benefits: As global demand on uranium is 

increasing, Libya may attain a proper place in the 

international fuel cycle. This may support the Libyan side 

in any political relations with countries needs uranium for 

their energy security. 

This SWOT analyses indicated that Libya should start the 

uranium mining and milling as soon as possible to get all 

benefits that can be gained through this industry. The 

discussed weaknesses and threats are totally depending 

on the governmental acceptance and support to the 

uranium exploration division. The available strengths 

associated with the great opportunities demonstrated in 

this SWOT analyses insured the importance of starting 

the uranium mining and milling industry in Libya as soon 

as possible. 

Results of general environmental and socio economic 

risk assessment 

The environmental risk assessment is discussed in (Table  

2), and the socio economic assessment is declared in 

(Table  3).The accomplished environmental and socio 

economic risk assessment regarding uranium mining and 

milling activities in Libya approved that the adverse 

impacts of those risks are minimum for the public and the 

environment, and ranked between low to medium for the 

workers, additionally, there are three beneficial impacts 

which are supporting the national security, economic 

growth and development, as well as job opportunities. 

Table 2. Environmental risk assessment for uranium 

mining and milling in Libya.  

Potential Impacts in Libya 
Environmental 

Risks 

- They have very low impact 

on the public and the 

environment as the uranium 

mining and milling facilities 

are very far from the public 

and the other living 

creatures. 

- For the workers, the impact 

is low but can become 

medium if they do not 

properly consider the 

radiation protection 

recommendations. 

Tailings, 

dusting, radon 

exhalation, 

leaching of 

radioactive 

elements and 

metals, 

radioactive 

waste 

emissions, ore 

and product 

spills, 

contaminated 

equipment. 

No adverse impact is existing 

as the ground water is very 

deep (more than 100 m depth), 

and the used technology for 

mining and milling in Libya is 

the open pit (on surface) 

method.  

Groundwater 

contamination 

No adverse impact is existing 

as there is no surface water near 

by the mining and milling 

facilities in Libya. 

Surface water 

contamination 

 

The adverse impacts of the environmental and socio 

economic risks on the public, livestock, and the 

environment are very low. Furthermore, for the workers, 

the adverse impacts are low but can become medium for 

those did not follow the proper radiation safety 

procedures. For the ground water, there will be no 

adverse impact as they are deeper than the mining and 

milling activities. As no surface water is close to the 

uranium mining and milling facilities, in addition, no 

cultural heritage nearby, there will be no adverse impact 

on them. Natural disaster hazards are also very low as the 

selected areas not considered natural disaster areas. 

This study illustrated that the uranium mining and milling 

industry in Libya will have beneficial impacts on the 

national security by providing a new low price choice for 

electricity production that can support the national 

energy, food, and water security. In the same time, this 

industry will improve the national economy growth and 

development, with offering many job opportunities 

especially for those living in areas close by. 

 

Table 3. Socio economic risk assessment for uranium 

mining and milling in Libya.  
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Potential Impacts in Libya Socio Economic Risks 

They have very low 

adverse impact on the 

public and the 

environment as the 

uranium mining and 

milling facilities are very 

far from the public and the 

other living creatures. 

 

Concerns about the land 

end use, land use and 

prices, visual impacts, 

safety of public and 

livestock, loss of or 

disruption to livelihood, 

loss or disturbance of 

natural values, increased 

traffic levels on rural roads 

The impact is adverse and 

low but can become 

medium if they do not 

properly consider the 

radiation protection 

recommendations. 

Safety of workers, noise, 

vibration. 

Establishing uranium 

mining and milling 

industry will definitely 

have a beneficial impact 

and support the national 

security of Libya by many 

aspects like such as energy 

security, water security 

and food security. 

National security aspects 

Establishing uranium 

mining and milling 

industry will absolutely 

have a beneficial impact 

on the national economy, 

and offer many job 

opportunities. 

Economy growth and 

development activities, job 

opportunities. 

There will be no impacts 

of these types in the areas 

where uranium mining and 

milling activities will take 

a place. 

Impact on cultural 

heritage, limitations on 

access to areas of cultural 

or spiritual significance 

The probability of natural 

disasters to happen in the 

areas where uranium 

mining and milling 

activities will take place is 

very low to no 

probability. 

Natural disaster hazards 

 

Proposal for follow up actions 

Depending on the results of this study, the proposal for 

follow up actions consists of: 

 Uranium mining and milling should consider as 

one of the priories for the government. 

 Uranium mining and milling law should be 

developed and authorized. 

 A national policy and strategy for uranium 

mining and milling should be developed and 

authorized. 

 Re-start the national program of uranium 

mining and milling. 

 Supporting the Libyan Atomic Energy 

Establishment to improve uranium exploration 

projects.  

 

CONCLUSION  

 

 This study accomplished strategic 

environmental assessment for uranium mining 

and milling in Libya. 

 The used strategic environmental assessment 

involves three stages: SWOT analysis; general 

environmental, and socio economic assessment; 

and proposal for follow up actions. 

 The SWOT analysis insured the importance of 

uranium mining and milling in Libya. 

 The general environmental, and socio economic 

assessment illustrated that the uranium mining 

and milling will be safe industry for the public 

and the environment in Libya. 

 The proposal for follow up actions drawn by this 

paper should be applied by the government. 
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INTRODUCTION 
-------------------------------------------------------- 
The first reports of NORM associated with mineral oil 

and natural gases appeared in 1904. Later reports 

describe the occurrence of 226Ra in reservoir water from 

oil and gas fields and in the 1970s and 1980s several 

observations prompted renewed interest. The 

radiological aspects of these phenomena, the results of 
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Abstract 

The existing of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) waste 

in many Libyan oil fields leads to the need to collect and put these materials 

in different types of containers and bury them underground in disposal sites. 

This paper studied a general example of a disposal site in the Libyan desert 

with an area of 40000 m² full with 1 m depth NORM waste buried under 2 m 

high. NORMALYSA simulating software developed by the support and 

under the supervision of the International Atomic Energy Agency (IAEA) to 

calculate the radiological release from a NORM sites to the environment and 

the public is used in this study. To study the worst scenario that might 

happen, the assumed receptor in this study is a worker living the whole year 

in 300 m distance from the facility, and consuming drinking water from a 30 

m depth well existing where he lives. The huge difference between the 

acceptable doses and Radon concentration to the calculated values by this 

study through the next 4000 years insured that this site is definitely safe for 

the human public and the environment. 

 تقدير التأثري اإلشعاعي إلنشاء مقربة وطنية للتخلص النهائي من النفاايت الناجتة 
 عن املواد املشعة الطبيعية يف الصحراء الليبية

 

 فيصل عبد هللا أبو الطويرات                  حسام عبد السالم الشامس       صالح الدين علي املساليت
إن وجود النفاايت الناجتة عن املواد املشعة الطبيعية املنشأ يف العديد من حقول لنفط الليبية يؤدي إىل احلاجة لتجميع تلك 
النفاايت مث وضعها يف أنواع خمتلفة من احلاوايت اليت يتم ردمها بعد ذلك يف بعض املواقع. هذه الورقة درست مثال ألحد 

 1مليئة بطبقة عمقها  ²م 40000ايت الناجتة عن املواد املشعة الطبيعية املنشأ مبساحة تبلغ مواقع التخلص النهائي من النفا
مث تطويره بدعم وإشراف الوكالة الدولية  NORMALYSAم. الربانمج احلاسويب  2م من النفاايت مت ردمها حتت عمق 

لبشر والبيئة. من خالل هذه الدراسة مت حساب للطاقة الذرية حلساب مقدار األشعة اليت تتسرب من مثل هذه املواقع إىل ا
م من موقع الدفن، ويستهلك يف مياه  300اجلرعة اإلشعاعية اليت يتلقاها شخص يعمل على مدار السنة يف موقع يبعد 

 مة(.م يوجد يف نفس املنطقة اليت يتواجد هبا )يعترب هذا أصعب سيناريو على العاملني والعا 30الشرب املوجودة يف بئر عمقها
وكذلك تراكيز الرادون يف املنطقة اليت يعيش هبا. إن الفرق الشاسع بني القيم املسموح هبا للجرعات اإلشعاعية وكذلك تركيز 

سنة  4000الرادون يف اهلواء يف املنطقة اليت يتواجد هبا العامل مقارنًة ابلقيم اليت حسبت من خالل هذه الدراسة خالل 
 ال للشك أن موقع الدفن ال يشكل أي خطر على البشر والبيئة.القادمة يؤكد مبا ليس له جم
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monitoring and analyses and the development of 

guidelines for radiation safety have now been reported 

extensively (IAEA, 2003).  

The radionuclides identified in oil and gas streams 

belong to the decay chains of the naturally occurring 

primordial radionuclides uranium 238, uranium 235, and 

thorium 232 but do not include the parents. Various types 

of NORM wastes are generated during oil and gas 

industry operations, including:  

 Produced water;  

Sludges and scales;  

 Contaminated items;  

 Wastes arising from waste treatment activities;  

 Wastes arising from decommissioning activities. 

For disposal of NORM waster, there are different 

methods are in regular use: discharge from offshore 

facilities into marine waters, injection into hydraulically 

fractured formations, disposal in abandoned wells, and 

dispersal on land. Disposal by shallow land burial and 

(for contaminated scrap metal) decontamination by 

melting is practiced on a limited scale. Deep 

underground disposal is not presently practiced, but has 

been considered as a potential disposal method. 

A waste management impact assessment is a quantitative 

process that considers all the relevant radiological and 

non-radiological issues associated with developing a 

waste management strategy. The overall aim is to ensure 

that human health and the environment are afforded an 

acceptable level of protection in line with current 

international standards. At the detailed environmental 

impact assessment stage, the following radiological 

considerations are addressed in a quantitative manner:   

 Identification and characterization of radioactive 

waste source terms. 

 Occupational and public exposures associated with 

the various waste management steps from waste 

generation through to disposal. 

 Long term radiological impact of the disposal 

method on humans and on the environment. 

 All phases of the operation from construction to 

decommissioning. 

 Optimal design of waste management facilities. 

 All significant scenarios and pathways by which 

workers, the public and the environment may be 

subject to radiological hazards.  

The results of the assessment are then compared with 

criteria specified by the regulatory body. These criteria 

normally include annual dose limits for workers exposed 

during operations and for members of the public exposed 

to radioactive discharges during operation and after 

closure. The regulatory body may specify, in addition, 

derived levels and limits related to activity concentration 

and surface contamination. These derived values are 

usually situation specific and may relate to materials, 

items or areas that qualify for clearance from regulatory 

control (IAEA, 2018).  

This study used NORALYSA tool for long term 

radiological impact of a disposal site on humans and on 

the environment in the Libyan desert. The 

NORMALYSA is a software designed under the 

supervision of IAEA to simulate radionuclide transport 

from a source, such as a radioactively contaminated land, 

to relevant receptors in the environment, and calculate 

radiation exposure doses to humans (Rodolfo et al., 

2019). 

METHODOLOGY 

NORMALYSA tool 

The NORMALYSA (Naturally Occurring Radioactive 

Materials And LegacY Site Assessment) software tool is 

designed to simulate radionuclide transport in the 

environment from the source term (e.g., radioactively 

contaminated land) to the relevant receptors (e.g., 

residential areas, agricultural areas, water bodies, etc.), 

and to estimate resulting radiation exposure doses to 

humans.  

The NORMALYSA software was developed by Facilia 

AB company located in Sweden with the support and the 

supervision of the IAEA. The NORMALYSA tool was 

further tested and benchmarked with other similar 

software tools (e.g., RESRAD) on 2013-2016 in the 

frame of IAEA MODARIA project (Modelling and Data 

for Radiological Impact Assessments) Work Group 3 

(NORM and Radioactively Contaminated Legacy Sites) 

activities (Rodolfo et al., 2019). 

 

The NORMALYSA tool consists of a Simulator program 

engine, which is integrated with a set of program 

modules organized in five main libraries: ‘Sources’, 

‘Cover Layers’, ‘Transports’, ‘Receptors’ and ‘Doses’. 

Specific modeling cases can be constructed by selecting 

need modules and setting up data exchanges between 

these modules. The following information is provided for 

each program module (Rodolfo et al., 2019): 

 General description.  

 Details on how this module can be connected to other 

modules. 

 Underlying conceptual model of radio ecological 

transport / transfer process.  

 Detailed description of mathematical model used.  

 Input and output parameters.  

 Information on default values of radio ecological and 

dose assessment parameters with reference to 

relevant sources.  

The assessment of radiological impact targeted by this 

study including the impact on the workforce and the 

public during the period of operation of the facility, and 

the long-term potential impact on future generations. The 

assessment involves calculations of doses to workers as 

they are existing in the site the whole year. In general the 

acceptability of the calculated doses is determined by 
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comparison with criteria established by Member States 

taking account of recommendations from international 

bodies such as the International Commission for 

Radiological Protection and the International Atomic 

Energy Agency which are 20 (mSv/a) for the worker, and 

1 (mSv/a) for the public.  

Main Assumptions of Study 

The disposal site studied in this paper is not real, but it is 

depending on a real data collected from oil fields located 

in the south east desert of the Libyan Sahara. The 

description of the site is illustrated in “Figure - 1”. There 

are many specific data inputted to NRMALYSA, thus, 

the main properties of the previous mentioned disposal 

site are:  

 The area of the disposal facility is 40000 square 

meters (200m  X 200m), and it is fully used. 

 The waste was buried at a distance of about 3 

meters from the surface; it was placed in 1 cubic 

meter plastic containers and was wrapped with 

nylon, the thickness of the waste layer is 1 m. In 

this study, it was assumed that all waste was 

buried without placing it in containers or 

wrapped in nylon to have more trusted results. 

 There is a well located 300 meters from the 

disposal facility, and in the direction of ground 

water movement. 

 It is assumed that the well provides 100% of the 

yearly drinking water consumption of workers 

living around the site in an oil field. 

 As the worst scenario, the lowest values of 

sorption distribution coefficient ( kd ) were used, 

which means that the water that passes on the soil 

will absorb the largest amount of radioactive 

materials and transfer them to the lower layers 

 The selected person (the worker) is an adult, 

assuming that he is present throughout the year 

at the site. 

 A shallow well with a depth of 30 meters was 

selected according to site specific data, and 

assuming that the thickness of the water layer is 

10 meters, although most of the wells are more 

than 100 meters deep in that area. 

 Waste moisture content is 0.2 (ratio)  

 The initial concentration of radionuclide in 

rainwater and groundwater is zero. 

 The initial concentration of radionuclides in the 

waste (Bq/kg): Ra-226 (1208), Th-232 (150), 

U-234 (1120), and U-238 (1120).  

 

 FIG 1.illustration of  Radionuclide transport at the site 

RESULTS AND DISCUSSION  
-------------------------------------------------------- 
Release of radioactive substances to the ground water 

Studying the release of radioactive substances to the 

ground water led to two results: dose from ingestion of 

water for each radionuclide, and dose from ingestion of 

water summed over all radionuclides. “Figure 2” shows 

the doses released from Ra-226, U-234, U-238, and Th-

232 into the ground water. The simulation process 

showed that there is no doses released from the available 

radionuclides for the first 250 years. For U-234, and U-

238 the gained doses are almost the same from 250 years 

to the 4000 years with medium value of 2.75E-05 

(mSv/a). Ra-226 started to dose with  a value of 7.46E-

09 (mSv/a ) after 250 years. After that the dose increases 

sharply to reach its peak point with  4.69E-06  (mSv/a ) 

at 1250 years. Later on, the dose will gradually decreased 

to the value of 1.81E-06  (mSv/a ) at 4000 years. The 

dose value of 1.02E-10 (mSv/a ) at 250 years was the 

starting point of Th-232, later on, a rapid rise of the dose 

occurred to the year 1600 to become 3.14E-06 (mSv/a ) 

. From 1600 years to 4000 years, the dose value is 

slightly increased to reach its top value of 4.51E-06  

(mSv/a ). Dose from ingestion of water summed over all 

radionuclides is illustrated in “Fig. 3”. It started at year 

250 with a value of 4.89E-02 (mSv/a ) to slightly 

increased to its peak value of 6.67E-02 (mSv/a ) at year 

3400, furthermore, a little change will happen till the 

year 4000 with a value of 6.54E-02 (mSv/a ). Comparing 

the gained top dose value of 6.67E-02  (mSv/a ) through 

the period from 250 to 4000 years, it is clear that this 

value is significantly far from the allowable dose value 

to the worker which is 20 (mSv/a ) and 1 (mSv/a ) for the 

public.  
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  Fig. 2. Dose from ingestion of water for each radionuclide 

 
Fig. 3. Dose from ingestion of water summed over all radionuclides 

 

Release of radioactive substances to the receptor 

through the surface  

The release of radioactive substances to the receptor 

through the surface have been appointed by the dose 

inhalation to the receptor, and the Radon concentration 

at the area of the receptor. Radon concentration on the 

top of the disposal site was also studied. All the above 

mentioned conditions have been studied form this year 

till the next 4000 years. 

 As demonstrated in “Fig. 4”, the dose inhalation to the 

receptor started from the value of 7.40E-03mSv/year this 

year, and decreased gradually through the next 4000 

years to reach 9.57E-07mSv/year. Radon concentration 

on the surface of the disposal area is shown in “Fig. 5” 

started this year with a value of 1.02E+01Bq/m³ to go 

down gradually and ended with the value of 1.32E-03 

Bq/m³. “Figure 6” explained the radon concentration at 

the area of the receptor that began with a value of 6.92E-

01Bq/m³ to become 8.96E-05 Bq/m³ after 4000 years. 

Comparing the highest dose inhalation to the receptor 

through the surface with a value of 7.40E-03 (mSv/a) to 

the allowable radiation dose to the public which is 0.5 

(mSv/a), it is very clear that the impact is neglectable. 

Almost the same result obtained when comparing the 

highest values of Radon concentration ether at the top of 

the disposal site (1.02E+01 Bq/m³) or at the receptor area 

(6.92E-01  Bq/m³) to the allowable concentration value 

of Radon which is 50Bq/m³ for alpha emitters. 

 

 

Fig. 4  Dose from inhalation outdoors for each radionuclide 

 

Fig. 5. Radon concentration in air outdoors  

 

 

Fig. 6  Ground level air concentration  

 

CONCLUSIONS  
-------------------------------------------------------- 
This paper studied the radiological impact assessment for 

a disposal area of 40000 m² full of NORM waste buried 

under 2 m high with 1 m depth in the Libyan desert. This 

NORM waste contained U-238, U-234, Th-232, and Ra-

226. The used simulation software in this paper is 

NORMALYSA which is developed by the support and 

under the supervision of IAEA specially for this types of 

studies. The gained results insured that from now till the 

next 4000 years, the studied disposal facility is safe for 

the workers and the public. 
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 قياس النشاط اإلشعاعي النوعي للعناصر املشعة الطبيعية يف التربة 
  واملياه مبحيط مركز البحوث النووية بتاجوراء

 
علي احلويج   ، سامل الفيتوري    ،أمحد أعويطيل   عبداحلفيظ املقرحي،  

 

  

 ةالمقدم

تعترب التربة عنصر مهم للدراسة البيئية اإلشعاعية ملا هلا من أمهية يف احلصول علي الغذاء لإلنسان  
والنبات و احليوان. وهي الوسط الذي تترسب على سطحه العناصر املشعة الطبيعية )سلسلة 

U-238  سلسلة،Th-232،K-40( والعناصر املشعة الصناعية مثل ،)Cs-137، 
Sr-90  )الناجتة عن عمل حمطات الطاقة  . (3891بلقاسم الفوريس واالخرين،) وغريها

(. هذه العناصر سواء كانت Falloutالنووية ومفاعالت األحباث النووية كسقط إشعاعي )
طبيعية أو صناعية يتم مراقبة تركيزها بشكل دوري وذلك لالطمئنان علي عدم حدوث تلوث 

( يف األساس U-238لعناصر .يف سلسلة اليورانيوم )إشعاعي وجتاوز احلدود املسموح هبا هلذه ا

 (، وذلك الن ما قبله يشكل ما Ra-226) الراديوم احنالل بعد ما يأيت γكمصدر ألشعة 

أفانيسيا )   (Ra-226) احنالل بعد ما علي التركيز يكون هلذا ،γمن أشعة  %2يقارب 
الغذائية ويف املاء هلذا يشكل القدر ( يوجد يف املواد K-40.البوتاسيوم ).(4132واالخرين ،

 . (2010  ،قوراشيفسكي)  الكبري للجرعة الداخلية لتعرض اإلنسان لإلشعاع

( Bq/liter( أو )Bq/kgتعترب طريقة قياس النشاط اإلشعاعي النوعي، والذي وحدة قياسه )
ة سهلة ريقاألساس من شبه موصل عايل النقاوة، ط يف املتكون ،(γبواسطة مطياف أشعة جاما )

يف التنفيذ بعكس الطرق الكيميائية، واليت كانت تتبع يف السابق ، ما جيعل هذه الطريقة من 
ية الطرق الروتينية ملراقبة العناصر املشعة بالتربة واملياه .يف الورقة ويف البداية يتم التطرق إيل كيف
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لملخصا  
تعرض الورقة نتائج قياس النشاط اإلشعاعي النوعي للعناصر املشعة الطبيعية لعينات من التربة واملياه للقرية السكنية 
اجملاورة ملركز البحوث النووية بتاجوراء. أيضا  تقارن نتائج القياس بالنتائج اليت مت احلصول عليها منذ بداية عمل املفاعل 

ن النشاط اإلشعاعي النوعي لبئر مت حفره بالقرية املذكورة . املقارنة بني النتائج تبني أ. توضح نتائج قياس 1982يف سنة 
إىل زيادة للنشاط اإلشعاعي للعناصر الطبيعية املشعة يف املنطقة احمليطة مبوقع مركز البحوث النووية  يؤديعمل املفاعل مل 

 .عية لعينات التربة واملياه يف املستوي املسموح بهالعناصر املشعة الطبي تركيزبتاجوراء، كما تؤكد القياسات أن 

Measurement of the specific natural radioactive element in soil 

and water at Tajoura Nuclear Research Center 
 

Abdulhafid Megrahi , Ahmad Aweteal , Salim Elfetori , Ali Hawij 
 

This paper presents the results of measurements of the specific radioactivity for local 

soil and water samples. The samples were collected from Tajoura  nuclear research 

site. furthermore, the  study shows a comparison between the specific radioactivity 

of the samples measured during the year 2020 with that measured during 1982 when 

the Tajoura nuclear reactor started up taken from the same site. The results indicated 

that the working period of the reactor (1982-2020) did not have an effect on the 

increase of the specific activities of the measured samples. 
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اعي النوعي س النشاط اإلشعأخد عينات التربة واملياه لغرض التحليل ، و الطريقة املتبعة لقيا
للعناصر املشعة الطبيعية املوجودة بعينات التربة واملياه ،  وعينات لتربة أخذت عند حفر بئر 
بالقرية السكنية احمليطة مبركز البحوث النووية. عرض لنتائج القياس ومقارنتها بالنتائج واليت 

م الفوريس ) بلقاس) 1982  أجريت منذ تأسس مركز البحوث النووية سنة 
 . .((3891واالخرين،

 

 

 :طرق الوالمواد 

 مكان الدراسة:
مت اختيار موقع الدراسة داخل القرية السكنية الواقعة قرب مركز البحوث النووية بتاجوراء 

 واملزارع احمليطة هبا.

واملياه:  طريقة أخد عينة التربة   
-Cs-137,Sr-90,Iيتم اختيار عينة التربة للكشف عن وجود العناصر املشعة الصناعية )  

(، وغريها وذلك يف منطقة تكون مهجورة وغري مستغلة زراعيا، ويف اجتاه الرياح ومبساحة 129
100 m2 (10x10 وعند األطراف األربع للمربع ، حبيث تؤخذ عينة من التربة مبساحة ، )

400 cm2 (20x20)  5   وبعمقcm (، 3891ديريفيانكو واالخرين).. 
هذه املنطقة املفتوحة القريبة من املفاعل النووي بتاجوراء ) حميط مبىن املفاعل ( تراقب بشكل 
دوري مرتني يف السنة ويستبعد أخذ العينات وقت سقوط األمطار. هذه العينات األربعة من 

ة يتم عي النوعي للعناصر املشعة. بنفس هذه الطريقالتربة يتم أرسلها ملعمل قياس النشاط اإلشعا
أخد عينات للتربة مبنطقة الدراسة وهي القرية السكنية احملاذية ملركز البحوث النووية بتاجوراء 

)  [4]  (1mm)، بعد أن يتم جتميع العينات تتم عملية جتفيف التربة والغربلة بغربال قطره
من األعشاب واألحجار الصغرية. بعد ذلك يتم   ، للتخلص. (3891ديريفيانكو واالخرين ،

خلطها جيدا للحصول علي التجانس، وهبذه الكيفية تتكرر العملية لألربع عينات املأخوذة من 
مكان الدراسة.إضافة إيل أخد عينات التربة من علي السطح، مت أخد عينات لتربة بئر من  

عة لعينات مع العينات بنفس الطريقة املتبأعماق خمتلفة  مت حفره بنفس القرية ، ومت التعامل 
التربة السطحية. أيضا مت أخد عينات ملياه من نفس البئر، بالقرية  السكنية احمليطة مبركز البحوث 
النووية ، وذلك بعد فتح الصنبور واالنتظار لبضع من الوقت )دقائق( للتخلص من الشوائب 

 التحليل بإدارة الكيمياء اإلشعاعية.وضمان نقاء املاء بالقارورات قبل نقلها ملعمل 
 طريقة قياس النشاط اإلشعاعي النوعي لعينات التربة واملياه

 
 موصل الشبه( γلقياس تراكيز العناصر املشعة الطبيعية يف التربة واملياه، مت بواسطة مطياف جاما)

املصنع  ( ،1960C-)جرمانيوم( العايل النقاوة، يف ظروف درجة حرارة تربيد بالنتروجني  )
(،  ذات BE3825ونوع الكاشف ) (CANBERRA)من قبل الشركة األمريكية 

 (Resolutionالتفريق الطاقي )
2.1keV  عند طاقة للكوبلت(Co-60)1332 keV% الشركة )    11، وبفاعلية
للتربة، 1kg  .وقبل وضع عينة التربة بوزن   )،4119 ، (CANBERRAاالمريكية )

 املطيافللمياه يف 1liter و 
 مت حساب اخللفية اإلشعاعية وذلك بوضع الوعاء فارغ علي الكاشف 

وحييط بالوعاء طبقة من الرصاص للتخلص من اخللفية اإلشعاعية للمعمل مث بعد ذلك وضع 
العينات ويتم حساب النشاط اإلشعاعي بعد طرح اخللفية اإلشعاعية منه . يتم االستدالل علي 

اخور (يوم 11املوجود يف حال توازن معه بعد  Bi-214بوجود  Ra-226وجود 
 .(3891،و اخرون   ,عبدالعزيز، حممد و 4112واالخرين ،

 

 النتائج

 مت تبويب النتائج املتحصل عليها من معدات القياس باجلداول
 (2و  1و 4و  3) 
 

النوعي لعينات التربة  اإلشعاعينتائج  متوسط قياس النشاط (:1جدول)

 السطحية األربعة

 
( لعينات Bq/kgالنوعي ) اإلشعاعينتائج متوسط قياس النشاط (:2جدول)

 السطحية األربعةالتربة 

 Th-232و U-238لعناصر موجودة بسلسلة  

متوسط النشاط اإلشعاعي النوعي ،   Bq/kg     

U-238  سلسلة  

Pb-210 Pb-214 Bi-214 

10.02±1.70 12.04±1.32 13.11±1.39 

Th-232  سلسلة  

Ac-228 Pb-212 Bi-212 

12.74±1.66 13.47±1.76 14.14±1.38 

 

النوعي، لعينات تربة لبئر  اإلشعاعينتائج متوسط قياس النشاط :(3جدول)

 عند أعماق مختلفة

، عمق البئر

cm 

 Bq/kgالنشاط اإلشعاعي النوعي ،متوسط 

U-238 Th-232 K-40 

30 14.40±2.10 14.26±1.67 395±12 

40 14.60±2.00 15.00±1.87 398±13 

50 13.84±1.88 13.79±2.00 402±10 

100 15.49±1.96 15.38±2.14 409±14 

6000 16.22±2.24 15.98±2.50 411±15 

 

بالمنطقة المحيطة بمركز البحوث   ، الموجودة اآلبارمن  2نتائج عينات المياه لعدد :(4جدول)

 النووية

، عمق البئر 

m 

 Bq/lمتوسط النشاط اإلشعاعي، 

U-238 Th-232 

60 (3.12±0.32)x10-1 2.07±0.20)x10-1) 

65 2.14±0.89)x10-1) (1.17±0.12)x10-1 

 

 Ra-226 Th-232 K-40 العنصر المشع

متوسط النشاط اإلشعاعي 

(Bq/kg) 
13.00±2.00 13.40±2.00 390±10 



 التربة واملياه مبحيط مركز البحوث النووية بتاجوراء الطبيعية يف للعناصر املشعة النوعي قياس النشاط اإلشعاعي
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 مناقشة وحتليل نتائج قياس النشاط النوعي للتربة واملياه

( كانت  متقاربة جدا بني قياس النشاط اإلشعاعي النوعي 2( و )1املسجلة باجلداول )النتائج 
 ( وعناصر سلسلته، وكذلك األمرU-238)لليورانيوم 

( وعناصر سلسلته. باملقارنة مع قياس النشاط اإلشعاعي النوعي Th-232لعنصر الثوريوم )
م   1982ة واليت أجريت قياساهتا سنلعينات التربة السطحية احمليطة مبركز البحوث النووية ، 

[1] . 
 

 

 2891ام ع  النتائج املسجلة لعينات التربة السطحية احمليطة مبركز البحوث النووية (5): اجلدول
 

 Ra-226 Th-232 K-40 العنصر المشع

النشاط اإلشعاعي متوسط 

 Bq/kg، النوعي
9±2 9.7±2.5 285±15 

 

بينما هناك   Th-232و  U-238من خالل الدراسة لوحظ أن النتائج متقاربة لسلسلة 
، وهذا يرجع إيل أن األجهزة اليت مت القياس والعمل هبا أالن K-40زيادة لعنصر البوتاسيوم 

أكثر فاعلية من األجهزة اليت كانت تستخدم يف السابق ، وقد تكون الزيادة بسبب استخدام 
. كما تؤكد الدراسات أن النشاط اإلشعاعي K-40توي علي البوتاسيوم األمسدة واليت حت

 (4131سيمينيشيف ،)   (Bq/kg)300÷1000ميكن أن يتراوح بني  K-40للبوتاسيم 
مل نالحظ زيادة تذكر للنشاط اإلشعاعي النوعي للتربة حىت الوصول إيل عمق  (3)من اجلدول 

60 m . 
( 4املياه اليت ال تستخدم للشرب واملوضحة باجلدول )نتائج قياس النشاط النوعي لعينات 

وباملقارنة مع املستويات احلرجة واليت يف حالة الوصول إليها أو تسجيلها جيب اختاذ التدابري 
لليورانيوم   3Bq/l و Th-232 للثوريوم   Bq/l 0.6الالزمة حلماية املواطنني وهي  

U-238 [9]  (، 4118اونيشينكا،) .   . 
إيل االطمئنان علي  هذه القيم وهذا مؤشر يدعو أقل من( 4د أن نتائج القياس باجلدول )عليه جن

  صحة املواطنني بالقرية.
 االستنتاج

تؤكد الدراسة أن قياس النشاط اإلشعاعي النوعي للعناصر املشعة الطبيعية للتربة واملياه مبوقع 
 سكان القرية السكنية احمليطةالدراسة يف املستوي املسموح به وال تشكل أي خطورة علي 

 مبركز البحوث النووية.
للمناطق الزراعية  K-40نوصي مبتابعة القياس الدوري  للنشاط اإلشعاعي النوعي للبوتاسيوم 

وذلك بسبب زيادة تركيزه عند استخدام األمسدة ، ويوجد هلذا الغرض أجهزة معدة لذلك 

. (4132كوجري ،)  ]  -K [10 سيوم واليت تقيس فقط النشاط اإلشعاعي النوعي للبوتا
وال تتطلب استخدام مطياف جاما الشبة املوصل عايل النقاوة الغايل الثمن والذي حيتاج إيل 40

 تربيد بواسطة النتروجني السائل .

 كلمة شكر وتقدير
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 الملخص
 

احللول  ، وكيفية الوصول إىلعلى البيئة إبقليم الساحل اللييبيهدف البحث إىل الكشف عن مقدار واجتاه التغري يف درجات احلرارة وآاثرها 
، ومن خالل 2010 -1945اليت من شأهنا التخفيف من حدة هذه التغري، ومت حتليل البياانت املناخية لسبع حمطات مناخية للفرتة من 

البحث وجد أن املعدالت السنوية لدرجة احلرارة يف مجيع احملطات تتجه حنو االرتفاع التدرجيي وبدرجات متباينة؛ ففي حمطة زوارة ارتفع 
 ⸰0.4م، ⸰ 0.3م،  ⸰0.6م، ⸰0.6م،  ⸰0.3م،  ⸰1.7م، وارتفع يف طرابلس ومصراتة وسرت واجدابيا وبنغازي ودرنة مبقدار  ⸰ 1.1ر مبقدا

يع م على التوايل، وقد شهد العقد االخري من القرن العشرين والعقد األول من القرن الواحد والعشرين ارتفاع متسارع يف درجات احلرارة جبم
ن األاثر البيئية الرتفاع درجة احلرارة إبقليم الساحل اللييب تغري املوازنة املائية، ونقص األمطار وتفاقم مشكلة املياه، وهتديد األمومن احملطات، 

ويوصي البحث ابستخدام مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة مثل الطاقة الشمسية  الغذائي، وغرق مساحات من املناطق الساحلية املنخفضة،
كز لرايح يف ليبيا، وضرورة االلتزام احمللي والعاملي ابالتفاقيات الدولية اخلاصة بتغري املناخ. كما يوصي بدعم وتشجيع اجلامعات واملرا وطاقة ا

البحثية املتخصصة على البحث العلمي يف مشكلة تغري املناخ وأثره على البيئة الليبية، والعمل على وضع خطط إلعداد كوادر علمية وبناء 
 ات لرفع الكفاءات الليبية.قدر 

 
Environmental effects of climate change in temperature  

 in the Libyan coastal region. 
 

Mofida Abojela Ballag 
 

The research aims to reveal the amount and direction of temperature change and its 

effects on the environment in the Libyan coastal region, and how to reach solutions 

that would mitigate this change. Climatic data was analyzed for seven climatic stations 

for the period from 1945-2010.  The temperature in all stations is heading towards a 

gradual rise and to varying degrees; - In Zuwara station, it rose by 1.1 m, and in Tripoli, 

Misurata, Sirte, Ajdabiya, Benghazi and Derna by 1.7⸰ m, 0.3⸰ m, 0.6⸰ m, 0.6⸰ m, 0.3⸰ 

m, 0.4⸰ m, respectively. The last decade of the century witnessed  The twentieth and 

the first decade of the twenty-first century an accelerating rise in temperatures in all 

stations. And among the environmental effects of the high temperature in the Libyan 

coastal region are the changing of the water balance, rainfall and exacerbation of the 

water problem, the threat of a warden, and the security areas of the coastal areas, The 

research recommends the use of clean and renewable energy sources such as solar and 

wind energy in Libya, and the necessity of local and global commitment to 

international agreements on climate change.  It also recommends supporting and 

encouraging universities and specialized research centers to conduct scientific research 

on the problem of climate change and its impact on the Libyan environment, and work 

on developing plans to prepare scientific cadres and build capacities to raise Libyan 

competencies. 
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 المقدمة

أحد الظواهر الطبيعية املتغرية على خمتلف املقاييس احمللية واالقليمية  Climate)املناخ )يعد 
 يف الظواهر  والطويلة، وإن الشيء الوحيد الثابت   القصريةملقاييس الزمانية  والعاملية وكذلك ا

(، ويؤدي تغري املناخ  9ص 2003املستمر )إحممد عياد مقيلي، املناخية هو التغري 
(Change (Climate حوال املناخ إىل تغري موارد الغذاء والطاقة؛ وعلية فإن مراقبة ا

وحتليل بياانهتا امور جديرة ابالهتمام وجيب أن توليها الدول واملنظمات املتخصصة أمهية 
أو الدفء العاملي   Global Warming )ابلغة، وتعترب ظاهرة االحتباس احلراري )

مظاهر تغري املناخ كنتيجة مباشرة لتلوث اهلواء، وهي من املشاكل اخلطرية اليت يعاين  أحد
منها العامل بشكل عام واقاليم املناخ اجلاف والشبة جاف بشكل خاص، حيث عمل تغري 
املناخ على اخنفاض كميات االمطار الساقطة االمر الذي ينعكس على تقلص املساحات 

 الغذائي هبذه املناطق.الزراعية مما يهدد األمن 
شهدت األرض تغريات مناخية كبرية عرب اترخيها اجليولوجي والبشري متثلت يف خمتلف      

األزمنة بني فرتة جليدية واخرى دفيئة، ففي اثناء العصور اجلليدية زحف اجلليد من األقطاب 
حات واسعة ابجتاه العروض األدىن مما سبب اخنفاض درجة حرارة االرض وغطى اجلليد مسا

اليابس، كما مرت  مساحة% من 10تقدر أبضعاف ما هو عليه األن وهو ما يعادل 
األرض بفرتات دفيئة إال اهنا مل تكن اكثر حرارة من اآلن. وتشري الكثري من الدراسات إىل 

م  ⸰0.23أن االحرتار العاملي قد حصل يف القرن العشرين؛ حيث ارتفعت احلرارة مبقدار 
مبقدار أعلى من  2007-1976،وارتفعت خالل الفرتة  1945-1910خالل الفرتة 

م ، كما تشري الدراسات إىل أن القرن العشرين هو األعظم حرارة  ⸰0.55الفرتة االوىل وكان 
( وما حيدث يف وقتنا 340، ص2019 قصي فاضل عبداملاضية، )خالل االلف عام 

الناجتة عن تزايد النمو  البشريةاحلاضر من تغريات مناخية فيعود معظمها اىل االنشطة 
السكاين العاملي وما يرتتب عليه من زايدة يف استهالك الوقود االحفوري الذي يتسبب يف 

املسببة يف ظاهرة االحتباس احلراري  Greenhouse Gases )انبعااثت غازات الدفيئة )
ع درجات احلرارة والتغري املناخي،  وهذا التغري انعكس سلبا على مناخ ليبيا وذلك ابرتفا 

وتناقص كميات األمطار، وعليه سوف يتم أتكيد االجتاه العام لعنصر احلرارة  خالل الفرتة 
 . 2010اىل سنة  1945املمتدة من سنة 

يهدف البحث إىل معرفة مقدار التغري يف درجات احلرارة وسري اجتاه هذا التغري ومدى      
إىل احللول اليت من شأهنا التخفيف من حدة هذه  خطورته على البيئة الليبية وكيفية الوصول

التغري، وتكمن مشكلة البحث يف هل إن درجات احلرارة تتجه حنو االرتفاع يف ليبيا ؟ وما 
هي األاثر البيئية النامجة عن التغري املناخي ابرتفاع درجات احلرارة ؟ وما احللول الالزمة للحد 

 من ااثرها السلبية؟
 البحث اليت تعد إجابة مبدئية ملشكلة البحث يف االيت: وتتمحور فرضية     

 ـ تتجه درجات احلرارة حنو االرتفاع التدرجيي.
ـ للتغري املناخي يف درجات احلرارة بليبيا أتثريات بيئية حمتملة وجيب اجياد احللول للتخفيف 

 من ااثرها.
اعتمد البحث لتحقيق األهداف على الوصف والتحليل  والتمثيل البياين ابستخدام       

(، ومت جتميع البياانت املناخية من املركز الوطين لألرصاد اجلوية لسبع  Excelبرانمج ) 
حمطات مناخية وهي زوارة، طرابلس، مصراتة، سرت، اجدابيا، بنغازي، درنة، لسلسلة زمنية 

 .2010إىل  1945وذلك للفرتة من سنة،  65بلغت 
 

 :احلرارة درجةاسباب التغري املناخي يف 
يتكون مناخ األرض نتيجة للتفاعل املتبادل بني نظم األرض املختلفة وهي الغالف      

( والغالف احليوي Hydrosphere( والغالف املائي )Atmosphereاجلوي )
(Biosphere( والغالف األرضي )Lithosphere)  ( والغالف اجلليدي

Croyosphere  وأي تغري يف هذه األغلفة سيؤثر بطرق مباشرة أو غري مباشرة يف ،)
مناخ األرض، وذلك ابإلضافة إىل التأثري الكبري الناتج عن العالقة القوية بني األرض 

(؛وهبذا حتولت ظاهرة االحتباس 368،ص 2015والشمس. )ميسون طه حممود السعدي 
هرة طبيعية تنظم عمليات اكتساب احلرارة وفقداهنا يف الغالف اجلوي مبا يوفر احلراري من ظا

القدر املناسب من الدفء إىل ظاهرة غري طبيعية تضر ابلبيئة، ويزيد خطرها مع زايدة انبعاث 
الغازات املسببة هلذه الظاهرة واليت يطلق عليها أسم الغازات الدفيئة، وقد ابتكر العامل 

تسمية االحتباس احلراري، )فتحي عبد  1896دي )سفانىت أرييوس( عام الكيميائي السوي
( وظهرت بعد ذلك الكثري من املسميات هلذه الظاهرة 282، ص 2012العزيز أبوراضي 

، وكلها تصب يف مفهوم واحد أبهنا ظاهرة جيوفيزايئية وغريهامثل الدفيئة والصوبة واالحرتار 
مسي إىل عملية امتصاص وانتشار يف الغالف حتدث نتيجة تعرض جزء من اإلشعاع الش

اجلوي وجزء اخر ميتصه سطح االرض ليعكس جزء منه يف شكل اشعاع حراري طويل املوجة 
إىل الغالف اجلوي ويتم حجز جزء كبري منه بفعل جمموعة  (Albedoيسمى األلبيدو )

الذي يؤدي من الغارات تسمى الغازات الدفيئة لريجع مرة أخرى إىل سطح األرض األمر 
إىل ارتفاع درجة حرارة سطح األرض)رضا عبد اجلبار الشمر و حسني علي عبد احلسني، 

(، وترجع اسباب حدوث هذه الظاهرة إىل انبعاث نسب كبرية من  351، ص2008
هذه الغازات  الغازات الدفيئة تفوق املعدل الطبيعي لوجودها يف الغالف اجلوي، وأهم

( وخبار املاء ) NO( وأكسيد النيرتوز )  4CHامليثان )( و CFCsالكلوروفلوركربون )
O2H( واثين أكسيد الكربون )2CO ويعد األخري غاز االحتباس الرئيسي واملسؤول ،)
(، وقد زادت 283،ص2012% من االحرتار العاملي )فتحي عبد العزيز أبوراضي 55عن 

م 2050ليون يف عام جزء يف امل 600-550نسبة تركيزه يف الغالف اجلوي إىل حوايل من 
،ص  2016% )عمر أحممد علي عنيبه، 4.3وتقدر نسبة الزايدة السنوية هلذا الغاز 

( أن نسبة اثين lpcc(، وتبعًا لتوقعات اهليئة االستشارية الدولية للتغري املناخي )175
يف حالة  2080جزء يف املليون عام  720أكسيد الكربون يف اهلواء سرتتفع إىل حوايل 

ار الزايدة يف استهالك الوقود ابملعدالت احلالية وهذا من شأنه أن يرفع حرارة األرض استمر 
 ، 2008 شرف، إبراهيم حممد) سم84 حبوايل البحر سطح مستوى ومن م ⸰3.5
-1880) الصناعية الثورة بعد اجلو يف تزيد الدفيئة الغازات نسب وأخذت ،(130ص

 الوقود حرق يف متمثلة بشرية ألسباب يرجع هلا الرئيسي املصدر فإن وبذلك  ؛(1899
العالقة يف اجلو على املوازنة االشعاعية واحلرارية جلو  واجلسيمات الغبار يؤثر كما.  األحفوري

األرض وتعمل على حجز االشعاع االرضي ومنعة من التسرب إىل الفضاء )إحممد عياد 
باس احلراري، ويساهم (، وابلتايل فهو يساهم يف ظاهرة االحت112، ص 1993مقيلي، 

تغري نشاط دورات البقع الشمسية يف حرارة األرض اليت فهي تؤثر بدورها املباشر على مقدار 
االشعاع الشمسي الواصل إىل سطح األرض، هذا ابإلضافة إىل أتثري الغبار الربكاين الذي 

من التسرب إىل الفضاء. كما يؤثر تغري  ومنعهيعمل على حجب االشعاع األرضي 
ستخدامات سطح األرض على املوازنة االشعاعية لألرض وتغري نسبة االشعاع األرضي ) ا

مت األلبيدو ( . كل هذه العوامل تساهم بنسب خمتلفة يف الرفع من درجة حرارة األرض.
اختيار عدد ثالثة أشجار لكل نوع من كل موقع خيتلف فيما بينها يف االرتفاع عن سطح 

 .( 1البحر جدول )
 

 احلرارة يف إقليم الساحل اللييباجتاه 
سنتناول فيما يلي االجتاه العام لدرجة احلرارة يف سبع حمطات خمتارة بناء على التوزيع اجلغرايف      
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 املدةسنة من انحية اخرى، إذ كلما كانت  65و توفر بياانهتا لفرتة زمنية طويلة تبلغ  انحيةمن 
أكثر وضوح، واحملطات املختارة هي زوارة، طرابلس،  اطول كلما كانت النتائج أكثر دقة واالجتاه

مصراتة، سرت، اجدابيا، بنغازي، درنة، وسوف يتم أتكيد االجتاه العام لعنصر احلرارة  خالل الفرتة 
 (.1. ابالعتماد على بياانت اجلدول )2010اىل سنة  1945املمتدة من سنة 

  :اجتاه احلرارة يف حمطة زوارة -1
( إن االجتاه العام ملعدل درجة احلرارة السنوي  1الشكل )و ( 1يتضح من مالحظة اجلدول )       

م اعلى من املعدل  ⸰ 1.1مبقدار   2010 - 1945حنو االرتفاع خالل فرتة الرصد من  يسري
م ، وقد بلغ عدد السنوات اليت يقل فيها املعدل السنوي عن املعدل  ⸰ 20العام للمحطة البالغ 

سنة، وهذا ال  29سنة، وعدد السنوات اليت يزيد فيها املعدل السنوي عن املعدل العام  35لعام ا
ميثل اجتاه حنو التربيد وذلك لكون السنوات األخرية ارتفع فيها املعدل السنوي لدرجات احلرارة 

ة بشكل واضح، السيما يف العقدين األخريين من فرتة الدراسة. وسجل أدىن معدل سنوي يف سن
م كان ذلك يف  ⸰ 21.7م ، وأعلى معدل سنوي خالل فرتة الدراسة بلغ  ⸰17.8بلغ  1949

، وهبذا يكون الفرق بني أعلى معدل سنوي وأدىن معدل سنوي بنحو  2010و 2001سنيت 
اخنفاض عن املعدل يف أغلب السنوات، يف  1986-1945م، وقد شهدت الفرتة من  ⸰ 3.9

ارتفاع عن املعدل السنوي لدرجة احلرارة  2010-1987 حني سجلت كل سنوات الفرتة من
      م. ⸰1.6مبقدار 

 

 
 

  :ـ اجتاه احلرارة يف حمطة طرابلس 2
تذبذاًب من حيث االرتفاع   2007-1945شهدت احلقبة املمتدة من سنة       

ابحملطة وهو  العامالسنوي لدرجة احلرارة وعدم االستقرار حول املعدل  املعدلواالخنفاض يف 
 27م ؛ إذ بلغت السنوات اليت ارتفع فيها املعدل السنوي عن املعدل العام بنحو  ⸰ 20.6

سنة، ورغم أن  34سنة، وعدد السنوات اليت اخنفض فيها املعدل السنوي عن املعدل العام 
 حنو هذا املؤشر يدلنا على االجتاه حنو التربيد إال إن االجتاه العام للمعدالت السنوية يسري

 1986-1645م ، وقد شهدت الفرتة االوىل من السجل  ⸰ 1.7االرتفاع النسيب مبقدار 
اخنفاضًا يف درجة احلرارة عن املعدل العام يف معظم السنوات، إذ سجل أعلى معدل ضمن 

م ،  ⸰0.3م وارتفع عن املعدل العام بنحو  ⸰20.9بلغ حينها  1968هذه الفرتة يف سنة 
م . أما الفرتة املمتدة من  ⸰19.3سجل أدىن معدل بلغ  1957و 1945ويف سنيت
 1992و1991فأن االجتاه العام شهد ارتفاعًا عن املعدل عدا سنيت  1987-2010

اعلى معدل  1999م على التوايل، وسجلت سنة  ⸰ 20.5، 20.4سجلتا معدال بلغ 
م  ⸰1.7نحو م ، واعلى من املعدل العام ب⸰22.3سنوي طول فرتة السجل اذ بلغ خالهلا 

 (.  2(  والشكل )1كما مبني ابجلدول )

 

 ـ اجتاه احلرارة يف حمطة مصراته:  3
م ، وهناك  ⸰0.3حنو االرتفاع وقد بلغ  مصراتهلدرجة احلرارة يف حمطة  يسري االجتاه العام    

إىل  1964تذبذب واضح يف املعدالت السنوية عن املعدل العام فشهدت الفرتة من 
ادىن متوسط سنوي  1978عن املعدل يف مجيع السنوات وسجلت سنة اخنفاض  1987

، بينما سجلت الفرتتني السابقة والتالية لتلك الفرتة ارتفاع م  ⸰18.3طول فرتة الدراسة بلغ 
اكثر السنوات  2010يف املعدالت السنوية عن املعدل العام يف اغلب السنوات وكانت سنة  

م؛ علماً أن املعدل العام  ⸰1.6ابرتفاع عن املعدل قدره  م ⸰22.1حرارة بلغ معدهلا السنوي 
م ، وبلغ عدد السنوات اليت معدهلا السنوي اقل  ⸰20.5يبلغ  لدرجة احلرارة مبحطة مصراتة 

سنة أما السنوات اليت يزيد معدهلا السنوي عن املعدل العام فبلغ عددها  28من املعدل 
االرتفاع السيما يف العقدين االخريين من فرتة سنة وهذا يعكس سري اجتاه احلرارة حنو  32

 (. 3( وشكل )1الدراسة. اجلدول )
 

 
 

 
 
 
  :ـ اجتاه احلرارة يف حمطة سرت 4

ارتفاع واخنفاض يف املعدل السنوي   2010-1945شهدت احلقبة املمتدة من سنة     
م ؛ إذ بلغت السنوات اليت ارتفع  ⸰ 20.6لدرجة احلرارة عن املعدل العام ابحملطة والذي يبلغ 

سنة، وعدد السنوات اليت اخنفض فيها  27فيها املعدل السنوي عن املعدل العام بنحو 
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.   ةاالتجاه العام للمعدل السنوي في درجة الحرارة بمحطة زوار( 1)شكل
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االتجاه العام للمعدل السنوي في درجة الحرارة بمحطة ( 3)شكل
.مصراتة
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سنة، ورغم أن هذا املؤشر يدلنا على االجتاه حنو التربيد  37املعدل السنوي عن املعدل العام 
م ، وقد  ⸰ 0.6 مبقدار إال إن االجتاه العام للمعدالت السنوية يسري حنو االرتفاع النسيب

اخنفاضًا يف درجة احلرارة عن املعدل  1986-1645شهدت الفرتة االوىل من السجل 
بلغ حينها  1955العام يف معظم السنوات، إذ سجل أعلى معدل ضمن هذه الفرتة يف سنة 

سجل أدىن معدل بلغ  1976م ، ويف سنة  ⸰0.5م وارتفع عن املعدل العام بنحو  ⸰21.1
فأن االجتاه العام ارتفاع عن املعدل يف  2010-1987. أما الفرتة املمتدة من م ⸰19.5

م  ⸰ 20.2، 20.4سجلت معدالت بلغ  1999و  1997و1991كل السنوات عدا
م  ⸰22.6اعلى معدل سنوي طول فرتة السجل بلغ  2010على التوايل، وسجلت سنة 
 (. 4والشكل )( 1م كما مبني ابجلدول ) ⸰2اعلى من املعدل العام بنحو 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  :ـ اجتاه احلرارة يف حمطة اجدابيا 5

( إن االجتاه العام ملعدل درجة احلرارة 5(  والشكل )1يتضح من مالحظة اجلدول )     
م  ⸰ 0.6 مبقدار  2010 - 1945السنوي  يسري حنو االرتفاع خالل فرتة الرصد من 

م ، وقد بلغ عدد السنوات اليت يقل فيها  ⸰ 20.8اعلى من املعدل العام للمحطة البالغ 
سنة، وعدد السنوات اليت يزيد فيها املعدل السنوي  34السنوي عن املعدل العام  املعدل

سنة، وهذا ال ميثل االجتاه حنو التربيد وذلك لكون السنوات األخرية  27عن املعدل العام 
ارتفع فيها املعدل السنوي لدرجات احلرارة بشكل واضح، السيما يف العقدين األخريين من 

م ، وأعلى معدل  ⸰19.6بلغ  1948أدىن معدل سنوي يف سنة  فرتة الدراسة. وسجل
وهبذا يكون الفرق بني أعلى  1946م يف سنة  ⸰ 22.9سنوي خالل فرتة الدراسة بلغ 

 1987-1947م، وقد شهدت الفرتة من  ⸰ 3.6معدل سنوي وأدىن معدل سنوي 
-1988اخنفاض عن املعدل يف أغلب السنوات، يف حني سجلت كل سنوات الفرتة من 

 .م ⸰1.3ارتفاع يف املعدل السنوي لدرجة احلرارة مبقدار  2010
 
 ـ اجتاه احلرارة يف حمطة بنغازي:  6

العام ملعدل درجة احلرارة  االجتاه(  إن 6( والشكل )1يتضح من خالل اجلدول )     
 0.3مبقدار   2010 - 1945السنوي مييل إىل االرتفاع التدرجيي  خالل فرتة الرصد من 

م، وتظهر يف هذه السلسلة ارتفاعات ⸰ 20.2م اعلى من املعدل العام للمحطة البالغ  ⸰
واخنفاضات حول املعدل العام وقد بلغ عدد السنوات اليت يزيد فيها املعدل السنوي عن 

 31سنة، وعدد السنوات اليت يقل فيها املعدل السنوي عن املعدل العام  28املعدل العام 
 1998جتاه حنو التربيد وذلك لكون السنوات األخرية بداية من سنة سنة، وهذا ال ميثل اال

واليت أخذ فيها املعدل السنوي لدرجات احلرارة ابالرتفاع، وسجل أدىن معدل سنوي يف سنة 

م يف سنة  ⸰ 21.5م ، وأعلى معدل سنوي خالل فرتة الدراسة بلغ  ⸰18.8بلغ  1948
 م.     ⸰ 2.7ي وأدىن معدل سنوي وهبذا يكون الفرق بني أعلى معدل سنو  1945

 

 
 

 
 
  :ـ اجتاه احلرارة يف حمطة درنة 7

يسري االجتاه العام للمعدل السنوي لدرجة احلرارة يف حمطة درنة حنو االرتفاع خالل       
م اعلى من املعدل العام للمحطة  ⸰ 0.4مبقدار   2010إىل  1945السلسلة الزمنية من 

 35م ، وقد بلغ عدد السنوات اليت يقل فيها املعدل السنوي عن املعدل العام  ⸰ 20البالغ 
سنة، وهذا ال ميثل  24سنة، وعدد السنوات اليت يزيد فيها املعدل السنوي عن املعدل العام 

اجتاه حنو التربيد وذلك لكون السنوات األخرية ارتفع فيها املعدل السنوي لدرجات احلرارة 
ومل يسجل املعدل السنوي اخنفاض  2010حىت سنة 1997د سنة بشكل واضح وذلك بع

 ⸰19.1بلغ  1949عن املعدل العام يف كل السنوات، وسجل أدىن معدل سنوي يف سنة 

، وهبذا يكون  2010م سنة  ⸰ 21.6م ، وأعلى معدل سنوي خالل فرتة الدراسة بلغ 
( والشكل 1دول )م. اجل ⸰ 2.5الفرق بني أعلى معدل سنوي وأدىن معدل سنوي بنحو 
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 Conference on Environmental Impacts of Pollution 2021                                                                           .مفيدة أبوعجيلة بلق

 

 
 

Libyan Journal of Ecological & Environmental Sciences and Technology ...................................................................... 68 

 

 
 

  :اآلاثر البيئية الرتفاع احلرارة وطرق احلد منها
يعاين إقليم الساحل اللييب كجميع أقاليم العامل من آاثر التغري املناخي، ويتميز اإلقليم مبميزات      

يقع يف متثل نقاط ضعف تزيد من اآلاثر الناجتة عن الدفء العاملي؛ مبا يفرضه موقعه اجلغرايف فهو 
مشال الصحراء الكربى وجنوب البحر املتوسط بني منطقتني خمتلفتني مناخياً منطقة رطبة يف الشمال 
ومنطقة صحراوية يف اجلنوب؛ مما جيعله حتت أتثري املناخ شبه الرطب وشبه الصحراوي والصحراوي. 

لقاحل يزحفان يف وقد أكدت العديد من الدراسات خالل العقود األخرية أن املناخ الشبه قاحل وا
وتتميز أمطارها بتوزيع  ،اجتاه الشمال يف ليبيا، وتنذر التوقعات املناخية بتفاقم هذا الزحف مع الزمن

تطل على واجهه حبرية طويلة متتد من الشرق  إىل الغرب  كما إهنا غري متكافئ زمانيًا ومكانياً،
رانية يف املناطق الساحلية، واضافة إىل احلضرية والعم وتركز املراكز كيلومرت،  1900يصل طوهلا اىل 

، ذلك تعاين أنظمتها اإليكولوجية هشاشة كبرية، كما تعاين ليبيا فقر الثروات احليوانية والنباتية
النقص احلاد يف الوعي البيئي. كل هذه العوامل تزيد من تفاقم مشكلة االحتباس  إضافة إىل
  احلراري. 

م حيـث ٢٠٠٧ذه الظـاهرة منـذ عـدة سـنوات وخاصـة فـي عـام لقد برز االهتمام العاملي هب     
 جعـل االحتفـال بيـوم البيئـة العـاملي والـذي يصـادف السـادس مـن يونيـو مـن كـل عـام حتـت شـعار

تمـام هبــذه الظــاهرة، وهـذا يؤكـد االه العــامليالســاعة " وتــوايل االهتمــام  حــدثالتغيــرات املناخيــة  "
الـدويل هلـذه الظـاهرة، كمـا يتمثـل االهتمـام العـاملي ابلتغريات املناخية بـإجراء العديـد مـن االتفاقيـات 
الدوليـة اخلاصـة هبـذا املوضـوع مثل برتوكـول كيوتو وغريها، إضافة لعقد العديد من املؤمترات اإلقليمية 

ؤمتر ابيل الذي عقد إبندونيسيا بدعوة من األمني العام والدولية ملناقشـة هـذا املوضـوع اهلـام مثل م
كيوتو " للتخفيف من آثـار التغيـر املناخي واالحتبـاس "لألمم املتحدة هبدف تعـديل برتوكـول 

احلـراري اليت يعاين منها العامل اليوم وما يرتتب عليها من آاثر اقتصادية واجتماعية وبيئية يف معظم 
وتعد األقطار (، 135، ص2009. )عبد اإلله حممد احلسن، امية منهادول العامل وخاصة الن

الناميـة أكثـر تضـررا ابلتغيـرات املناخيـة وذلك الرتفاع الكثافـة السـكانية وضـعف البنيات التحتية 
 . وضعف السياسات التأمينية ونقـص الغـذاء واملشـاكل الصـحية

ة املائية يف إقليم الساحل اللييب؛ ألنه كلما زادت يؤثر ارتفاع درجة احلرارة على املوازن     
درجة احلرارة تقل الرطوبة النسبية وتزداد عملية التبخر، وهذا بدوره يؤدي إىل تفاقم مشكلة 
املياه يف اإلقليم. كما يؤثر ارتفاع درجة احلرارة على نقص كميات االمطار وتفاقم مشكلة 

حة الصحاري؛ السيما الصحراء الكربى. كما اجلفاف واتساع مشكلة التصحر، وزايدة مسا
العاملي وارتفاع معدل تكرار موجات احلر وشدهتا هتديداً لألمن الغذائي؛ نظرا  الدفءيشكل 

لتقلص مساحة األراضي الزراعية وقلة األمطار ونقص انتاج احملاصيل املختلفة، كما تتغري قيمة 
لضوئي وامتصاص املياه وطول موسم النمو املوارد الزراعية بتغري مستوايت عملية التمثيل ا

 والرتكيب احملصويل وخاصة احلبوب اليت تعد مصدر رئيسي للغذاء يف ليبيا.
وتشري الدراسات املتخصصة يف جمال التغري املناخي والدفء العاملي إىل حدوث تغريات   

يطات كبرية سوف تؤثر على سكان املناطق الساحلية نتيجة ارتفاع مناسيب البحار واحمل
سم( خالل القرن القادم )رضا عبد اجلبار 100-50بسبب ذوابن اجلليد مبدى يرتاوح بني )

-2( وهذا يعين االنسحاب مبقدار 357، ص2008الشمر و حسني علي عبد احلسني ،
أمتار من خط الشاطئ احلايل، وسيؤدي هذا االرتفاع إىل غرق مساحات من املناطق  10

مستوى سطح البحر يف منطقة حوض البحر  ا. وقد سجلالساحلية املنخفضة يف ليبي
،و وصلت هذه الزايدة  2000و 1945ملم بني عامي  7.0املتوسط ارتفاعاً سنوايً قدره 

، هذا وقد مت رصد زايدة سنوية خالل العقدين 2006و 1970ملم ما بني عامي  1.1إىل 
يد من أوجه عدم اليقني ملم سنوايً،ً . كما تربز العد 3السابقني بلغت قيمتها حوايل 

والشكوك فيما يتعلق ابرتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر يف املستقبل. وترتاوح 
سم حبلول  190إىل  52التوقعات املستقبلية حول ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر من 

ألبيض . ) شبكة اخلرباء املعنية ابلتغريات املناخية والبيئية يف منطقة البحر ا2100عام 
. كما يتسبب ارتفاع مستوى مياه البحر األبيض املتوسط إىل (8، ص 2019املتوسط  ، 

تسرب املياه املاحلة إىل املياه اجلوفية الساحلية مما يؤدي إىل زايدة ملوحتها، واليت ابتت تعاين 
يف اخنفاض كبري يف منسوهبا نتيجة االستغالل املكثف هلا فهي تعد املصدر الرئيسي  للمياه 

 ليبيا.
تعد ظاهرة االحتباس احلراري مشكلة عاملية تتطلب تعاون دويل للحد من آاثرها السلبية     

على البيئة وملكافحة هذه املشكلة هناك اجتاهني يتمثل االجتاه األول يف تقليل انبعاث 
ديثة الغازات الدفيئة ابستخدام بدائل لطاقة الوقود األحفوري ابالعتماد على التكنولوجيا احل

ومحاية الغاابت للتقليل من انبعاث غازات الدفيئة. أما االجتاه الثاين فيتمثل يف حماوالت 
التأقلم مع الظاهرة والبحث عن حلول للحد من آاثرها ونشر الوعي الالزم للحد من أاثر 

حد ظاهرة االحتباس احلراري على مستوى العامل؛ ورغم اجلهود الدولية املبذولة يف حماوالهتا لل
من انبعاث الغازات الدفيئة إال أهنا مل حتقق جناح يف هذا اجملال بل إن املشكلة يف تزايد 

 وتعقيد وإن نسبة هذه الغازات يف الغالف اجلوي تتجه حنو الزايدة.
 

 :النتائج 

 
  خلصت الدراسة إىل حقيقة أن مشكلة التغري املناخي يف درجة احلرارة من أهم

املشاكل البيئية، وهذا يتطلب ضرورة الشروع الفوري يف التعامل مع التغريات املناخية 
 واخذ التدابري الالزمة ملواجهة اسباهبا وآاثرها.  

  االرتفاع التدرجيي اجتاه املعدالت السنوية لدرجة احلرارة يف مجيع احملطات إىل
وبدرجات متباينة مكانياً وزمانياً؛ ففي حمطة زوارة ارتفع معدل درجة احلرارة السنوي 

م، وارتفع يف طرابلس  ⸰ 1.1مبقدار   2010 - 1945خالل فرتة الرصد من 
م  ، ⸰0.6م ،  ⸰0.3م ،  ⸰1.7ومصراتة وسرت واجدابيا وبنغازي ودرنة مبقدار 

 م على التوايل.  ⸰0.4م ، ⸰ 0.3م ،  ⸰0.6
 ( 1990ارتفاع متسارع يف درجات احلرارة يف العقد االخري من القرن العشرين-

 ( مقارنة ابلفرتة السابقة جبميع احملطات .2000
 ( يف مجيع حمطات 2010-2000شهد العقد األول من القرن احلادي والعشرين )

 2010قة له؛ السيما سنة الدراسة ارتفاع كبريا يف درجات احلرارة مقارنة ابلفرتة الساب
 اليت كانت احر السنوت. 
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 التوصيات

  لوث الغالف اجلوي؛ تتكاثف اجلهود الدولية ملعاجلة مشكلة التغري املناخي ابحلد من
 ألن هذه الظاهرة عاملية وليست حملية. 

 ملناخ.االلتزام احمللي والعاملي ابالتفاقيات الدولية اخلاصة بتغري ا 
  طاقة الرايح؛ حيث استخدام مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة مثل الطاقة الشمسية و

يف ليبيا وذلك  اثبتت العديد من الدراسات إمكانية استخدام طاقة الشمس والرايح
ق التوازن بني للحد من انبعاث الغازات الناجتة عن حرق الوقود األحفوري لتحقي

 مصادر الطاقة والبيئة.
 ى الغطاء الغايب والتوسع يف زراعة املساحات اخلضراء للتقليل من نسب احملافظة عل

 غاز اثين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي.  
 احملطات وحتديث ليبيا، كامل على وتوزيعها مناخية حمطات انشاء يف التوسع 

. انقطاعه وعدم العمل استمرار لضمان الرصد حملطات دورية صيانةوعمل  القدمية
 الباحثني ابملعلومات املناخية الالزمة. تزويدبتسهيل طرق   كما يوصي

  دعم وتشجيع اجلامعات واملراكز البحثية املتخصصة على البحث العلمي حول
مشكلة تعري املناخ واثرها على ليبيا، والعمل على وضع خطط إلعداد كوادر علمية 

 وبناء قدرات لرفع الكفاءات الليبية.  
 

 

 ت السنوية لدرجة الحرارة )مئوية(( المعدال1جدول )

 درنة بنغازي اجدابيا سرت مصراتة طرابلس زوارة السنة
 ــــ 21.5 20 20.5 20.5 19.3 19.4 1945

1946 19.9 19.9 21.2 20.7 22.9 20.2 20 

1947 20.3 20.3 21.6 20.8 20.3 20.1 19.7 

1948 19.5 19.5 21 20.1 19.6 18.8 19.8 

1949 17.8 19.4 20.2 19.6 19.8 19.1 19.1 

1950 19.1 19.5 20.5 20 20.1 19.4 20 

1951 19.2 19.8 20.8 20.5 20.8 20 20.4 

1952 19.9 20.6 21.2 20.4 20.5 20 20.1 

1953 19.4 20 20.4 20.1 20 19.3 19.3 

1954 18.7 19.4 20.1 19.8 20.9 19.4 19.5 

1955 20.7 20.8 21.7 21.1 21.3 21 20.9 

1956 18.9 19.5 20 19.7 19.8 19.6 19.8 

1957 19.1 19.3 20.1 20 20.2 19.7 20 

1958 19.4 19.8 20.6 20.5 20.7 20.1 20.5 

1959 19 19.9 20.5 20.1 20.1 19.3 19.7 

1960 20.2 20.8 21.4 20.6 21.1 20.9 20.5 

1961 19.5 20 20.6 20.2 19.9 19.5 19.5 

1962 20.3 20.2 20.8 20.5 20.7 20 20.1 

1963 20.2 20.5 20.9 20.9 20.2 20.4 20.3 

1964 19.5 20.2 20.3 20.5 20.1 20 19.8 

1965 19.2 20.2 19.7 19.9 20 20 19.8 

1966 19.4 20.6 20.2 20.5 20.8 20.5 20.3 

1967 18.9 20 19.5 20 20.2 19.7 20 

1968 19.6 20.9 20.3 20.5 20.5 20.3 20.2 

1969 19.5 20.8 20.2 20.6 20.8 20.5 20.3 

1970 19.3 20.8 20.2 20.4 20.1 20.2 20.3 

1971 19.2 20.3 19.8 20.3 20.1 20 20.1 

1972 19.5 20.5 20 20.7 20.7 20.4 20.2 

1973 19.3 20.7 20.1 20.3 20.3 20.3 20 

1974 19.3 20.3 20.1 19.8 20.5 20.4 19.8 

1975 19.3 20.3 19.9 20.2 20 19.7 19.6 

1976 19.1 19.8 19.4 19.5 20.3 19.7 19.5 

1977 19.9 20 20.3 20.8 20.8 20.8 20.2 

1978 19.5 19.9 18.3 20 20.5 19.9 19.8 

1979 19.8 20.5 19.3 20.5 20.9 20.6 20.2 

1980 19.1 19.7 18.6 19.7 20.1 20 19.6 

1981 19.7 20.5 19.7 20.1 20.5 20.5 20.3 

1982 20 20.9 20 20.4 20.3 20.5 19.7 

1983 19.5 20.3 19.4 19.9 20.2 20 19.5 

1984 19.7 20.1 19.5 20.2 20.4 19.9 19.9 

1985 20.2 20.7 19.9 20.8 20.6 20.2 20.2 

1986 19.8 20.4 19.6 20.1 20.4 19.9 19.9 

1987 20.1 21 20.2 20.5 20.5 20.2 19.6 

1988 20.5 21.2 20.7 21.3 21.4 20.8 20.2 

1989 20.4 20.9 20.7 21.2 21.1 20.2 20 

1990 20.9 21.6 21 21.1 21.1 20.3 20.4 

1991 20 20.4 20.3 20.4 20.8 19.6 19.9 
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1992 20.1 20.5 20.4 20.7 20.4 19.2 19.7 

1993 20.6 21.2 20.8 20.9 21 20.2 20 

1994 20.9 21.4 20.9 21.2 21 20.2 20.5 

1995 20.5 21.1 20.6 21.1 21.4 20.3 20.1 

1996 21 21.5 20.7 20.8 21.3 20 19.9 

1997 21 21.5 20.8 20.4 20.9 19.9 19.9 

1998 20.8 21.3 21 20.7 21.2 20.5 20.7 

1999 21.6 22.3 21.6 20.2 21.9 21.2 20.9 

2000 20.9 21.4 21 20.8 21 20.6 20.3 

2001 21.7 22.1 21.7 21.3 21.7 20.9 21.1 

2002 21.3 22 21.3 21.2 21.8 20.7 21.2 

2003 21.3 22.1 21.5 21.3 21.8 20.7 21.1 

2004 20.9 21.5 21 21.1 21.6 20.4 21 

2005 21.8 22 20.8 21.1 21.5 20.1 20.6 

2006 21.2 22.1 21.1 21 21.3 19.9 20.5 

2007 21.3 21.5 21.2 21.6 22 20.3 20.5 

 21.3 20.6 22.1 21.6 21.6 ـــــ 21.2 2008

 21 20.3 21.9 21.5 20.9 ــــ 21.1 2009

 21.6 21.2 22.7 22.6 22.1 ــــ 21.7 2010
 

 الجوية، ليبيا . حسابات الباحثة باالعتماد على بيانات المركز الوطني لألرصاد /المصدر
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INTRODUCTION 
-------------------------------------------------------- 

The World Health Organization (WHO) reports that 

92%  of the  world's  population  live in areas  where  air  

 

pollution exceeds accepted standards (El Morabet et al., 

2018). Air pollution has always been associated with 

various adverse effects on biodiversity and human 
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Abstract  
 

Metal air pollution is a serious environmental problem in most parts of the 

world. The increasing contamination of the biosphere by heavy metals creates 

a serious long-term problem of an irreversible nature and can cause chronic 

diseases including cancer and facilitate contamination by COVID-19. The 

objective is to study the impact of various atmospheric metallic pollutants on 

the population of the province of Setif. The study of the bioaccumulation of 

MTE in the thalli of Xanthorea parietina in the Setif region shows a very 

significant accumulation and indicates atmospheric pollution by toxic MTE 

especially in the daira of Sétif, El Eulma, Ain Oulmene, Ain azel and Ain 

Kbira. The population of the province Setif is very affected by cancer; it is 

classified among the province most affected in Algeria. The daira of Setif and 

El Eulma reveals a high rate of cancer; moreover, it is the most polluted station 

in relation to the sites studied. A wide variety of carcinogenic pollutants in the 

air, Heavy road traffic and industrial areas (chemical industries; 

pharmaceutical industries, construction materials industries) around this highly 

urbanized environment, contributes significantly to this pollution. A 

relationship between the distribution of cancers and the high presence of MTE 

in the atmosphere of the most affected dairas is to be noted. 
 

 يف منطقة سطيف ، اجلزائر صحة اإلنسان وتلوث البيئة: الدليل الوبائي 

عد تلوث اهلواء املعدين مشكلة بيئية خطرية يف معظم أحناء العامل. خيلق التلوث املتزايد للمحيط احليوي بواسطة املعادن ي
الثقيلة مشكلة خطرية طويلة األمد ذات طبيعة ال رجعة فيها وميكن أن تسبب أمراًضا مزمنة مبا يف ذلك السرطان وتسهيل 

تأثري امللوثات املعدنية املختلفة للغالف اجلوي على سكان والية سطيف.  . اهلدف هو دراسةCOVID-19االصابة ب 
يف منطقة سطيف تراكًما كبرًيا  Xanthorea parietinaُتظهر دراسة التراكم األحيائي لـلعناصر النزرة يف تايل 

 سطيف، العلمة، عني أوملان، دوائرللغاية وتشري إىل تلوث الغالف اجلوي بسبب العناصر الكيميائية النزرة السامة خاصة يف 
لواليات األكثر تضررا . يعاين سكان والية سطيف بشدة من مرض السرطان. وهي مصنفة ضمن اأزال وعني الكبريةعني 

. منطقة سطيف تكشف عن ارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان؛ عالوة على ذلك، فهي أكثر احملطات تلوًثا يف اجلزائر
بالنسبة للمواقع اليت متت دراستها. تساهم جمموعة متنوعة من امللوثات املسببة للسرطان يف اهلواء وحركة املرور على الطرق 

الصناعات الدوائية، وصناعات مواد البناء( حول هذه البيئة شديدة الثقيلة واملناطق الصناعية )الصناعات الكيميائية، و
التحضر، بشكل كبري يف هذا التلوث. جتدر اإلشارة إىل وجود عالقة بني توزيع السرطانات والوجود املرتفع لـمستوى 

 العناصر الكيميائية املضرة يف أجواء البلديات األكثر تضرًرا 

mailto:amina.belguidom95@gmail.com
mailto:adlanedib@gmail.com
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health; likely to cause chronic diseases, in particular the 

risk of cancer, and is thought to be responsible 

worldwide for 3.1 million premature deaths per year 

(Wu et al., 2012; El Morabet 2019; Bade and Cruz 

2020). 

The anthropogenic input of heavy metals into the 

atmosphere has increased over the past sixty years, 

particularly in developing countries (Duffus, 2001). This 

contamination of the atmosphere is due to industrial 

production and vehicle traffic (combustion of leaded 

gasoline). These metals are responsible for dangerous 

and irreversible pollution and can have very harmful 

effects on human health (Nriagu and Pacyna, 1988). 

Several of these metal pollutants are classified as 

carcinogenic by the International Agency for Research 

on Cancer (IARC, 2013) (El morabet et al., 2018; Briffa 

et al. 2020). 

The evaluation the intensity of pollution via the 

accumulation of polluting elements in the atmosphere by 

living organisms constitutes a robust environmental 

technique that has been used for several decades (Conti 

and Cecchetti, 2001; Belguidoum et al., 2021b, c). 

Measuring the accumulation in these organisms makes it 

possible to overcome the difficulties encountered during 

direct physicochemical measurements, which are often 

very complex and expensive. Lichens respond well to 

this problem through their biological characteristics 

(Szczepaniak and Biziuk, 2003). 

Lichens are organisms that react to air pollution. 

These Concepts are widely used in studies on bio-

monitoring, and the bioaccumulation of substances in 

organisms resulting from pollution (Bargagli et al., 

2002; Bergamaschi et al., 2007; Maizi et al., 2010; 

Belguidoum et al., 2021c). They are very sensitive to 

gas emissions, in particular those containing heavy 

metals (Belguidoum et al., 2021a). In addition, their 

longevity and almost annual biological activity 

transform them into organisms capable of accumulating 

three times more atmospheric contaminants than a tree 

leaf (Baffi et al., 2002). Due to increasing levels of gases 

and dust emissions released into the atmosphere, the 

epiphytic lichens, provide spatial and temporal evidence 

of trends in air pollutant loads (Loppi, 2013). Thus 

lichens provide information on the biological impact of 

atmospheric pollution. They are quick and inexpensive 

to use and provide information on which to base 

predictions for human health. (Cislaghi and Nimis, 

1997). 

The lichen Xanthoria parietina is a cosmopolitan 

species most commonly used in bio-monitoring 

programs (Nimis et al., 2000, 2001; Belguidoum et al., 

2021b, c). The value of lichens as bio accumulators is 

largely attributed to their area / volume. X. parietina has 

a large area of contact with air pollutants and can 

therefore accumulate large amounts of heavy metals 

(Cuny et al., 2004). 

The epidemiological distribution of cancer rates is 

heterogeneous for 17 Provinces of Algeria (table 1). The 

cancer rate in Algeria is highly variable, depending on 

sex and region. Cancer in women is higher than that in 

men (Figure 1).  

The regression curves show that cancer rates are 

trending from east to west. 

The objective of this work is to establish a 

relationship between air pollution and the risk of cancer 

in the various dairas of Setif province (Algeria). 

 

Table 1: Standardized cancer rates for100000 inhabitants 

(Hamdi-Cherif et al., 2017). 

 

Province 
Cancer rate  

Province 
Cancer rate 

Man Women Man Women 

Constantine 120.8 146.6 Biskra 63 79.4 

Setif 117.7 122.6 Alger 122.7 151.2 

Batna 96 114.7 Blida 95.7 144.9 

BBA 98 128 Medea 98.5 113.4 

Jijel 84.9 115,5 Tipaza 59 92 

Annaba 79.2 95 Ghardaïa 68 71 

Bejaia 74.7 91.4 Oran 77 95.2 

EL Taref 72 91 Mostaganem 70.6 104.5 

Guelma 65 86 Tlemcen 80 90.1 

 

 
(Fig. 1) Distribution of cancer by locality and sex in 

Algeria. 

 

MATERIALS AND METHODS  
 

Study area  

The province of Setif is part of the high plains 

of Constantine in northeastern Algeria. It is located 

between 35° 40’and 36° 35’ N latitude, between 4° 

80’and 6°. Longitude (Fig. 2). Covering an area of 

6549.64 km², it is divided into 60 municipalities 

attached to 20 Daïras and limited to the north by the 

wilayas of Bejaia and Jijel, to the south by Batna and 
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M'Silla, and to the east by Mila, to the west by the 

wilaya of Bordj Bou Arreridj  

The region is characterized by a semi-arid 

continental climate with hot and dry summers and harsh 

winters. Annual rainfall is irregular and varies between 

300 and 700 mm/year. 

Sample Collection  

The foliaceous lichen Xanthoria parietina, (Fig. 3) 

widespread in the studied areas and widely used in 

similar studies. Samples were collected in 20 locations 

spread throughout Setif province (Algeria) (Figure 1). 

Each sampled site consists of a maximum area of 100 

m2, located near roads, as much as possible, with heavy 

traffic and secondary roads. The samples were collected 

avoiding the use of tools or containers likely to 

contaminate them. After collection, the samples were 

transported to the laboratory for analysis. The lichen 

samples were dehydrated at 40°C for 48h, cleaned to 

remove all types of traces of foreign matter (dust, leaves, 

soil, wood chips) and then ground with an agate mortar. 

Samples treatment  

Lichen samples were digested in the laboratory in 

aseptic conditions, using a mixture of HNO3 /HF/H2O in 

Teflon containers (Hébrard-Labit and Meffray 2004; 

Belguidoum et al. 2021a, b). A solution of our samples 

is prepared using the ground solid materials to which 10 

ml of 40% hydrofluoric acid (HF) and 3 ml of 70% 

perchloric acid (HClO4) were added. Evaporation takes 

place on a hotplate at 160° C. After quasi-total 

evaporation, 1ml of 65% nitric acid (HNO3) and 10 ml 

of distilled water was added. The samples are then left 

for 30 min at 4° C in the refrigerator. The dissolution of 

the residue is performed by placing the samples on a 

hotplate at 60° C for 1h. The resulting mixture is 

transferred to a 100 ml flask for filtration, adjusting the 

volume with distilled water. 

Analytical methods for MTE concentration 

measurements in lichens  

The concentrations of the following elements 

Pb, Ni, Cr were determined by Atomic Absorption 

Spectro-photometry with Flame (AASF). There are no 

established standards of trace elements concentration in 

lichens (Hébrard-Labit and Meffray, 2004).  

 

Cancers in the Setif province 

The data used in this study, concerning cancers 

in the Setif region, were provided by Prof. Hussein 

Adlane DIB, Head of the Medical Oncology Department 

of the Setif Anti-Cancer Center. Data refer to adult men 

and women during the period 2015-2019. 

 

Statistical analysis 

The data were first subjected to principal component 

analysis (PCA) to examine the relationships between 

trace metal elements and bioaccumulation by lichens, 

and the relationship with the epidemiological rate of 

cancer in Setif. A hierarchical classification (UPGMA) 

(Statistical method based on the Unweighted Pair Group 

Average and the Manhattan city-block distance) was 

performed on the original variables and on the 

Manhattan distance matrix in order to search for 

hierarchical associations. Between the elements and the 

municipalities on the one hand and cancer and the 

municipalities on the other hand. Statistical analyzes 

were carried out using the STATISTICA ver. 10. 

 

 
(Fig. 2) Location of Setif Daira 

 

 
(Fig. 3) Xanthoria parietina 

 

RESULTS AND DISCUSSION  
-------------------------------------------------------- 

ESTIMATED MTE CONCENTRATIONS IN 

THALLI OF XANTHORIA PARIETINA 

Samples of Xanthoria parietina thalli samples from 

20 stations in the province of Setif were analyzed using 

Flame Atomic Absorption Spectrophotometry (SAAF). 

The analysis quantified the concentrations of three 

metallic trace elements (Cr, Ni, and Pb). The 

concentrations of MTE accumulated by X. parietina are 

variable and exceed standard values (Table 2). 

The accumulation of Pb in the thalli of X. parietina is 

very high in all stations studied, with an average of 

826,12 ± 247,82 mg/kg, far exceeding the certified 

standard, in particular in Amoucha, Setif, Ain kabira and 
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Ain Oulmen. This high rate in this station probably due 

to the proximity of a large vehicle market and to the dust 

emissions emitted by aggregate quarries, mining 

activities, and industriel activities , which persistently 

contribute to the atmospheric pollution. 

 

Table 2: Accumulation of MTE in X. parietina thalli 

(mg/kg) 

Daira Cr Ni Pb 

Ain Arnat 73.74 55.29 738.99 

Ain Azel 71.98 45.74 681.92 

Aïn Kebira 125.48 35.44 1001.69 

Aïn Oulmen 108.58 31.73 1124.86 

Amoucha 88.00 21.98 1364.41 

Babor 108.24 22.13 1142.66 

Beni Aziz 107.71 45.60 683.62 

Beni Ouartilen 52.67 27.87 324.01 

Bir Arch 100.58 50.79 768.08 

Bouandas 108.06 32.01 658.19 

Bougaa 90.81 40.86 937.85 

Djemila 125.13 55.53 766.39 

El-Eulma 90.10 67.79 653.11 

Guidjel 63.62 25.55 840.12 

Guenzet 98.47 51.10 990.96 

Hamam gergour 114.83 27.51 899.59 

Hamam  Soukhna 93.45 42.96 851.98 

Maoklane 73.65 50.28 598.59 

Salah Bey 81.31 28.85 446.89 

Setif 126.45 52.54 1048.59 

Average 95.14 40.58 826.12 

SD 21.09 13.08 247.82 

Min. 52.67 21.98 324.01 

Max. 126.45 67.79 1364.41 

Certified standard value 4.12 2.47 40.9 

 

The concentrations of Cr in X. parietina thalli, with an 

average of 95.14 ± 21.09 mg/kg, reveal values 

exceeding the certified standards. The thalli collected 

from Setif station have the highest rates with 126.45 

mg/kg. Whereas Bni Ourtilen stations have the lowest 

rates of this elements. Nickel contents are low and very 

close, but still exceeding the certified standard in all 

stations. The highest concentration of Ni was recorded 

in the station of El Eulma (67.69 mg/kg). This analysis 

allowed us to classify these elements according to the 

following relation: Pb> Cr> Ni (Figure 4). 

 

The use of the UPGMA shows the heterogeneity of the 

accumulation of metals in the 20 populations of X. 

parietina and confirms the separation of the sites studied 

into two very distinct groups (Fig. 5). 

 

 
(Fig. 4) Variability of MTE concentrations in thallus X. 

parietina 

 
(Fig. 5) UPGMA based on the concentration of heavy 

metals in X. parietina thalli 

 

The first group is represented by Amoucha, Babor, Ain 

Oulmen, Setif, Guenzet, Ain Kebira stations with the 

highest accumulation of MTE in the thalli, especially for 

Pb. This station has a high degree of pollution. While the 

second group splits into two branches. Saleh Bey and 

Beni Ourthilen stations represent the first branch, with a 

least accumulation of MTE. The remaining sites form 

the second branch, which seems to be polluted. 

However, their accumulation rates are much higher than 

standard values.  

Generally the concentrations of Pb, Mn and Cu are high 

in the stations studied, which shows a strong impact of 

the sources of air pollution, especially in the  stations 

which are crossed by industrial activities and the 

national roads with heavy traffic such as Setif, El Eulma, 

Ain Kebira and Ain Oulmen. The lowest rates of MTE 

concentrations were observed in the station of Beni 

Ourthilen, it is a station with low population density, 

without industrial activity and low road traffic 
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POLLUTION MAPPING 

The results obtained were used for the development of a 

series of distribution maps of MTE in the province of 

Setif, in lead, chromium and nickel. This approach 

makes it possible to better understand the distribution of 

the various metallic trace elements at the spatial level 

and to compare them with the level of distribution of 

cancer rates. 

 

Nickel (Ni) 

The highest Ni concentrations are found in the center of 

Setif province, especially in the Dairas of Setif and El 

Eulma (Figure 6). Due to the national road 5 and the 

East-West motorway which cross the cities mentioned. 

The most important sources of this element are oil 

combustion and vehicle exhausts. 

 

 
(Fig. 6) Distribution of nickel in the province of Setif 

 

Chromium (Cr) 

The highest chromium contamination was observed 

in the northern part of the province, especially in the 

Dairas of Setif, Ain Kebira, and Djemila (Figure 7). This 

high rate is justified by the intense road traffic that 

crosses these three areas. 

 
(Fig. 7) Distribution of chromium in the province of 

Setif 

 

 

Lead (Pb) 

The highest concentrations of Pb were observed in the 

Dairas of Amoucha, Setif, Ain Kebira, and Ain Oulmene 

(Figure 8). These regions are known for industrial 

activities and road traffic emitting heavy metal, which 

may explain the high levels of this element. 

 

(Fig. 8) Distribution of lead in the province of 
Setif 
 

Distribution of cancers in the province of Setif 

The production of the cancer distribution map in the 

province of Setif (Figure 9) shows that the Dairas of 

Setif, El Eulma, and Ain Oulmen have the highest rates 

of cancer. The commune of Ain Azel has a lower rate 

compared to previous communes. The remainder of the 

municipalities has a variable rate between average and 

zero. 

 
(Fig. 9) Distribution of cancers in the Setif 

province 
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DISCUSSION 
-------------------------------------------------------- 

The geographical study of the distribution of cancer in 

the province of Setif shows a very significant 

heterogeneity between the localities (Dairas) and the 

high rate of cancer among urban populations than that of 

the rural populations. In particular Daira of Setif, El 

Eulma, Ain Oulmene and Ain Azel. The same 

observations have been reported by several authors 

(Lopez-Abente et al., 2006; Kutikhin et al., 2012). 

The strongly urbanized Dairas of Setif, El-Eulma, Ain 

Oulmene, Amoucha, Ain Azel showed a strong 

alteration of the air by the MTE. These stations included 

commercial areas, industrial facilities, quarries, mining 

areas, and the main roads with the density of road traffic, 

which contributes significantly to this degradation 

(Belguidoum et al., 2021a, b, c; Koucim et al., 2021). 

Setif and El Eulma reveal a high rate of cancer, 

moreover, it is the most polluted station in relation to the 

Dairas studied. A wide variety of carcinogenic pollutants 

in the air, Heavy road traffic, and industrial areas around 

this highly urbanized environment contribute 

significantly to this situation (Nyambura et al., 2020, 

Turner et al., 2020). 

In recent years, epidemiological studies have linked 

cancer rates with several environmental risk factors. 

Filippini et al. (2019) found an association between the 

risk of childhood leukemia with exposure to motorized 

traffic and airborne contaminants (benzene, nitrogen 

dioxide, 1,3-butadiene, and particulate matter), on the 

basis of various measures related to road traffic (number 

of vehicles on the nearest roads, road density, distance 

from main roads). 

Another study in the four urbanized suburbs of Gold 

Coast, Queensland, Australia found evidence between 

cancer risk and heavy PAHs with 5 to 6 benzene cycles 

associated with fine particles in urban road dust (Ma et 

al., 2017). 

 

CONCLUSION  

 

An analysis epidemiological statistic of cancer within 

the province of Setif, highlighted the great variability in 

the distribution of this chronic disease between the 

different Dairas. The study showed high concentrations 

of carcinogenic toxic heavy metals (Pb, Cr, Ni) which 

are recorded in the Dairas of Setif, El Eulma, Ain 

Oulmen, Djemila and Ain Kebira. We have highlighted 

the presence of a real similarity between the Dairas with 

high pollution by carcinogenic metallic trace elements 

and the distribution of the cancer rate in the wilaya of 

Setif. This is the first time that such a study has been 

carried out in the province, in order to justify the high 

rates of different types of cancer. The results can be used 

in the field in anti-cancer prevention. 
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 امللخص
ينات عيطة هبا. مت مجع ناطق احملحول ترسب الغبار وتنوعه املومسي للشركة الليبية للحديد والصلب واملتقدم هذه الورقة معلومات 

عة يف املنطقة احمليطة ( مثبتة وموز DDGsمنصة ترسيب موجهة ) 33م ابستخدام 2019الغبار لكل موسم من أبريل إىل ديسمرب 
ة داخل حدود الشركة. مت منص 15ستة مسارات خمتلفة، كما مت تثبيت كم من حدود الشركة حنو   8ابلشركة على امتداد مسافة 

 ئج إىل وجود أتثريكدت النتاحساب معدل ترسب الغبار اليومي والشهري لكل موسم وحتليلها يف املخترب لتحديد مصدر الغبار. أ
جلافة  خالل املواسم ار مرتفعاً ب الغبامعنوي عايل جداً لكل من تغري املوقع واملوسم على معدل ترسب الغبار. حيث كان معدل ترس

ات ب الغبار ابملسار معدل ترس يف )الصيف والربيع( ومنخفضًا يف املواسم املمطرة )اخلريف والشتاء(. واشارت النتائج الرتفاع
طة صناعة ة من أنشسارات آمن)الشمايل واجلنوب الشرقي( ابملنصات القريبة من حدود الشركة. بينما تعترب املسارات األخرى م

 ذا يشري إىل وجودتجميع، وهاحلديد والصلب ابلشركة. كما أنه ال توجد فروق معنوية ملعدل ترسب الغبار حسب اجتاه فتحات ال
 . مصادر أخرى لرتسب الغبار من اجتاهات خمتلفة مبنطقة الدراسة

 

Dust deposition in the surrounding area of the Libyan Iron and 

Steel Company, Misurata, Libya. 
 

Hesham G. Ibrahim1,*, Suliman O. Alhewaimdei2, Aly Y. Okasha3,  

Ahmed A. Maraie4, Adel M. Bokail5, Abd Alrazzg J. Aloways6 
 

This paper provides information about the dust deposition and its seasonal 

variation for Libyan Iron and Steel Company, and the vicinity surrounding areas. 

Dust samples were collected for each season from April to December 2019 by 

using 33 Directional Deposition Gauges (DDGs) installed and distributed in the 

vicinity surrounding the company over a long distance of 8 km from the 

company’s borders towards six tracks, and 15 DDGs have been installed inside 

the company border. The dust deposition rates were calculated in each season and 

analyzed in the laboratory to identify the source of dust. The results indicated 

significant variations in dust deposits at different sites over the seasons. The dust 

deposition rate was highest during the dry seasons in summer and spring and 

lowest in the rainy seasons (fall and winter). Also, the dust deposition rate is high 

in the tracks (north and southeast) for DDGs close to the company’s borders. 

However, the other tracks are considered safe tracks from the iron and steel 

industry activities. It is also noted that the direction of the slots of DDGs does not 

affect the deposition of dust, this indicates the presence of other sources of 

deposition dust from different directions. 
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 المقدمة

لتوستتتع احلضتتتري لاملتتتدن، وناتتترًا ٪ متتتن ستتتكان العتتتا  يف 50يف الوقتتتت احلا تتتر، يعتتتي  أكثتتتر متتتن 
ز األنشتتتطة ، حيتتتث ترتكتتت2050٪ متتتن ستتتكان العتتتا  يف املتتتدن  لتتتول عتتتام 70الستتتريع، ستتتيعي  

 ويف أفريقيتتتا  ال ستتتيماالبشتتترية املتعلقتتتة ابلتصتتتنيع والتحضتتتر بشتتتكل أساستتتي يف املنتتتاطق احلضتتترية، و 
ختلفتة الصتناعية امل طة. وتتميتز املنتاطق احلضترية ابف تافة اىل األنشت(Li et al., 2016) آستيا

اليتتة متتن عستتتو ت بكثافتتة ستتكانية عاليتتة وحركتتة متترور عاليتتة، ولتتذلك فهتتي تتعتتر  بشتتكل كبتتري مل
ول دن احلضترية حتغلتب املتاالتلوث. ويعترب التلوث ابلغبار هو أحد أنتواع تلتوث ااتواء الشتائعة يف 
واء ارة تلتوث ااتفتنن إد لتذاالعا  وخصوصاً اليت تقتع ابملنتاطق تات املنتاجل اجلتا  أو الشتبه جتا . 

الصتتحة و ى جتتودة هتتواء غبتتار علتتوالتوعيتتة بتته يف هتتذه املواقتتع يف غايتتة األليتتة ناتتراً للتتت ثري الستتل  لل
وي والربتو اب الرئتالعامة للسكان حيث ميكن أن يسبب عدة أمرا  مثل حساستية الغبتار وااللتهت

غبتتار معتدل ترستب ال، لتذلك فتنن قيتا  (Malakootian et al., 2013) وهتتيج العتن
. (Harrison, 1986) وحتديتد مصتادره يعتتترب أمتراً ملحتتاً لتحديتد جتتودة ااتواء يف منطقتتة متا

مجتة الغبتار النا نبعتاتتاويعد قيا  معدل ترسب الغبار اليومي والشهري والستنوي أمترًا مهًمتا ألن 
بستتتتبب  وأعتتتن األنشتتتتطة الصتتتتناعية غالبًتتتتا متتتتا تكتتتتون عر تتتية بستتتتبب حتتتتدوث مشتتتتاكل ابلتشتتتتغيل 

 (.Vallack & Shillito, 1998) ظرو  األرصاد اجلوية املتغرية أو كليهما
هتتتتتتا لغبتتتتتار ومكو رواستتتتب ايف ليبيتتتتا ال يتتتتتزال هنالتتتتك نتتتتتدرة يف البيتتتتتا ت املتعلقتتتتة ابلتنتتتتتوع املتتتتتومسي ل

 استة إىل قيتا ذه الدر ومصادرها خصوصاً ابملنشتتت الصتناعية واملنتاطق احمليطتة هبتا. لتذا هتدفت هت
رية نطقتتتتة حضتتتتمب الغبتتتتار اليتتتتومي والشتتتتهري وتغريهتتتتا املتتتتومسي لتحديتتتتد مصتتتتادرها يف معتتتتدل ترستتتت

 نطتتاق يفحلاليتتة منوتجيتتة تشتتهد كثافتتة ستتكانية ونشتتاا صتتناعي وجتتتاري، حيتتث أ جريتتت الدراستتة ا
طة الصتتتناعية ة األنشتتتالشتتتركة الليبيتتتة للحديتتتد والصتتتلب واملنطقتتتة احمليطتتتة هبتتتا لتحديتتتد متتتدى مستتتال

 املرتسب مبنطقة الدراسة.داخل الشركة ابلغبار 
 

 حدود الدراسة
 منطقة الدراسة( 1

وقتتع مة هبتتا، ويقتتع احمليطتت تتمثتتل حتتدود الدراستتة املكانيتتة ابلشتتركة الليبيتتة للحديتتد والصتتلب واملنتتاطق
 ’’13E’20°32( علتتتتتتتتتتتى افحتتتتتتتتتتتتداثيات LISCOالشتتتتتتتتتتتركة الليبيتتتتتتتتتتتة للحديتتتتتتتتتتتد والصتتتتتتتتتتتلب )

15°13’12"N”  بعتتتد هكتتتتار شتتترق مدينتتتة مصتتتراته والتتتيت ت 1,200وتغطتتتي مستتتاحة قتتتدرها
لدراستتتة مستتتاحة تغطتتتي او (. 1كتتتم شتتترق مدينتتتة طتتترابلمل يف ليبيتتا واملبينتتتة ابلشتتتكل )  210مستتافة 

 ع الشركة.يف مجيع االجتاهات حول حميط موق 2كم  200كم مبساحة   8 دائرة نصف قطرها
 

 
 .(2019)الدروي  وآخرون،  ( موقع الدراسة1شكل )

 

 تتميز منطقة الدراسة أبهنا منطقة منبسطة ومفتوحة وهبا العديد متن األنشتطة التجاريتة والصتناعية،

البحتري واملنطقتتة التجاريتة احلترة والتتيت تقتع كتال الشتتركة الليبيتة للحديتتد  مصتراتهحيتث حتتوي مينتتاء 
والصلب، وكذلك مستودعات شركة النفط وحمطيت وقتو  الليتات الثقيلتة والتيت تقتع كتال وكتال 
غتترب الشتتركة الليبيتتة للحديتتد والصتتلب، إ تتافة للعديتتد متتن املصتتانع تات النشتتاا اخلتتا  )شتتركة 

كن لتجميتتع اخلتتردة، وور  ا ة، مصتتنع طتتالء، مصتتنع لصتتهر احلديتتد، أمتتالنستتيم للصتتناعات الغذائيتت
... إخل( واليت تقع يف اجتاه الغرب واجلنوب الغريب متن الشتركة الليبيتة للحديتد والصتلب. كمتا يقتع 
جنوب الشركة الليبية للحديد والصتلب موقتع جتميتع خملفتات صتناعة احلديتد والصتلب، إ تافة إىل 

اهن اجلنتتتتويب واجلنتتتتوب الشتتتترقي وتتميتتتتز بطبيعتهتتتتا شتتتتديدة امللوحتتتتة أراٍ  فضتتتتاء مفتوحتتتتة يف االجتتتتت
 )سبخة( مع وجود انتشار لبعض األرا ي تات الطبيعة الزراعية.

  البياانت املناخية (2
م علتتى متتدار 2019ديستتمرب  15وحتت   2019أبريتتل  9مت جتميتتع عينتتات الغبتتار ختتالل الفتترتة 

ءهتا متن اء فترتة إجرااستة أثنتاألربع فصول مبنطقة الدراسة. مت تستجيل البيتا ت املناخيتة ملنطقتة الدر 
رطتتب  ملنطقتة أبنتهملنتاجل اباختالل البيتا ت التيت وفرهتتا حمطتة أرصتاد مصتتراته لورصتاد اجلويتة. يتميتز 

الل مطتتتار ختتتممطتتتر شتتتتاًء وحتتتار جتتتا  صتتتيفاً متتتع تبتتتاين ملحتتتول يف درجتتتات احلتتترارة وستتتقوا األ
متم متن األمطتار  20.7فصول السنة األربعتة. حيتث استتقبلت املنطقتة يف املتوستط متا يقترب متن 

لتت  بم. كمتتا o 28.7-12ختتالل فتترتة الدراستتة ومتوستتط درجتتات احلتترارة الشتتهرية تتتراو  متتا بتتن 
لربيتع بتر   كاليتة ا٪ ختالل نفتمل الفترتة. وارتتبط موستم 67.75النسبية السنوية متوسط الرطوبة 

ة اليتتتة ر غربيتتتلصتتتيف كغربيتتتة ابردة عاليتتتة الرطوبتتتة، يف حتتتن كانتتتت التتتر   ابلشتتتهر األول مبوستتتم ا
ا بتتن متتحلتترارة اببقيتتة أشتتهر املوستتم وكانتتت األجتتواء رطبتتة وس تتجل أعلتتى متوستتط شتتهري لتتدرجات 

26-28.7 oوبيتتتة هرين مبوستتتم اخلريتتتف ر جنشتتتا س تتتجلت التتتر   متتتا بتتتن كاليتتتة أبول م. بينمتتت
ملتفرقتة. وكتان ا% متع هطتول بعتض األمطتار 76بنهاية املوسم وس تجلت رطوبتة عاليتة وصتلت إىل 

متم  65إىل  موسم الشتاء ممطراً حيتث س تجل بته أعلتى كميتة ستقوا أمطتار شتهرية حيتث وصتلت
وستتتم. وكانتتتت هور املوبيتتتة غربيتتتة إىل غربيتتتة علتتتى متتتدار شتتتوكانتتتت التتتر   متقلبتتتة متتتن غربيتتتة اىل جن

تفاوتتتتة ستتترعات مبالتتتر   الغربيتتتة هتتتي الستتتائدة علتتتى متتتدار العتتتام ختتتالل متتتومسي الشتتتتاء والصتتتيف 
 10.2-7.6ستتم الصتتيف، بينمتتا س تتجلت ابملتتدى عقتتدة مبو  5.8-5.4حيتتث تراوحتتت متتا بتتن 

ة طيلتتة  كانتتت مستتيطر نيتتة والتتيتاملرتبتتة الثاعقتتدة يف موستتم الشتتتاء. وأتح التتر   الشتتمالية الغربيتتة يف 
 يهتتتا التتتر   الشتتتمالية والتتتيت كانتتتت أكثتتتر تتتتواترًا يفعقتتتدة، يل 8.2-7.4موستتتم الربيتتتع مبتتتدى بتتتن 

 عقدة. 5.4ة موسم الصيف بسرعة عقدة وبداي 8-5.3موسم اخلريف بسرعة تراوحت ما بن 
 مواقع جتميع العينات( 3

كتذلك حتول عيتة(، و داختل حمتيط الشتركة )ألختذ عينتات مرج مت حتديد مواقع جتميتع عينتات الغبتار
ة ة هندستتتيحميطهتتتا اخلتتتارجي  تتتمن ستتتتة مستتتارات وبشتتتكل ش تتتعاعي علتتتى مستتتافات بصتتتورة متواليتتت

م( ابالجتاهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 8,000و  4,000و  2,000و  1,000و  500و  100وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي )
( 2الشتتتكل )و  شتتترقي(،)الشتتتمايل، الشتتتمال الغتتتريب، الغتتتريب، اجلنتتتوب الغتتتريب، اجلنتتتويب، اجلنتتتوب ال

 يبن نقاا جتميع عينات الغبار مبنطقة الدراسة.
 

 المواد والطرق

 ( العمل احلقلي1
( Directional Dust Depositionمت إعتداد وجتهيتز منصتات ترستب الغبتار املوجهتة )

( واملعتمتدة وفتق Horizontal Dust Fluxلتجميتع الغبتار املتنقتل أفقيتا متع حركتة التر   )
. وتتكتون متتن أربعتتة (British Standard Institute, 1972) الربيطانيتتةاملواصتفات 
ستم. مثبتتة عمتود ً علتى دعامتة  7.5قطر كل منها  إيثلنعمودية مصنوعة من البويل  أسطوا ت

( متتن فتتوالت الكربتتون كتتل منهتتا موجهتتة يف االجتاهتتات الرئيستتية األربعتتة )اجتتتاه كتتل Standتبتتتة )
عتتتتن األستتتتطوانة ا(تتتتاورة اتتتتا(. حتتتتتوي كتتتتل منهتتتتا علتتتتى شتتتتق مستتتتتطيل عمتتتتودي  90oمنهتتتتا بزاويتتتتة 

(slot )-األستتتتطوا تالعتتتتر (. كمتتتتا حتتتتتوي ×ستتتتم )الطتتتتول 4.5×34أبعادهتتتتا  -فتحتتتتة جتميتتتتع 



 الغبار يف املنطقة احمليطة ابلشركة الليبية للحديد والصلب، مصراته، ليبياترسب 
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 األستتطوا ت( مثبتتت يف اجلتتزء الستتفلي متتن Bucketعلتتى وعتتاء بالستتتيكي متتن البتتويل إثيلتتن )
األعلتتتتى بغطتتتتاء بالستتتتيكي متتتتن البتتتتويل أثيلتتتتن )تو تتتع فيهتتتتا أكيتتتتا  جتميتتتع الغبتتتتار(، ومغلقتتتتة متتتن 

(cup( الشتتتكل .)يبتتتن منصتتتات ترستتتب الغبتتتار املستتتتخدمة يف جتميتتتع الغبتتتار وأبعادهتتتا وفتتتق 3 )
 ..i2 Analytical Ltdالربيطانية واملقدمة من شركة  واصفاتامل

 

 
 )أ(

 
 )ب(

ب( ؛ (للون األمحرابلشركة )اب نقاا جتميع الغبار مبنطقة الدراسة. أ( املسارات ابملنطقة احمليطة (2)الشكل 
 داخل حميط الشركة )اللونن السماوي واألصفر(.

 

 
 

 أبعاد ومواصفات منصات جتميع الغبار املوجهة. (3)الشكل 
 والنيوزيلنديتتتتتتتتتتتتتة  األستتتتتتتتتتتتترتاليةمت تثبيتتتتتتتتتتتتتت منصتتتتتتتتتتتتتات الغبتتتتتتتتتتتتتار املوجهتتتتتتتتتتتتتة وفقتتتتتتتتتتتتتاً ملتتتتتتتتتتتتتا ورد ابملعتتتتتتتتتتتتتايري 

(Standards Australia, 2003)  حيتتتث مت تثبيتتتت منصتتتات جتميتتتع الغبتتتار يف مواقتتتع
(، بعيتتًدا عتتن العوائتتق مثتتل األشتتجار واملبتتا  ... إخل. 120oمكشتتوفة )بزاويتتة مستتاء صتتافية تبلتت  

املباشتتر متتتع تتتترقيم ( ابجتتتتاه مصتتانع االختتتتزال 1إ تتافة إىل توجيتتته فتحتتة التجميتتتع ابفستتطوانة رقتتتم )

ابجتتتاه عقتتارب الستتاعة. ومت تثبيتتت أكيتتا  بالستتتيكية يف أوعيتتة  4إىل  2ابقتتي افستتطوا ت متتن 
التجميتتع لتجميتتع عينتتات الغبتتار. يتتتم مجتتع أكيتتا  العينتتات املوجتتود بتتداخل األوعيتتة البالستتتيكية 

(Buckets متتن منصتتات الغبتتار املوجهتتة واستتتبدااا أبكيتتا  بالستتتيكية جديتتدة لغتتر ) جتميتتع  
عينتتتات املوستتتم التتتتايل، حيتتتث تتتتتم عمليتتتة التجميتتتع مومسيتتتاً. ويتتتتم توثيتتتق بيتتتا ت العينتتتات ا(معتتتة 
ابستتتتخدام قلتتتم حتتترب دائتتتم، وتشتتتتمل البيتتتا ت علتتتى )املوستتتم، رقتتتم املنصتتتة، اجتتتتاه فتحتتتة التجميتتتع، 

 اتريخ التجميع(.
 اإلجراءات املعملية( 2
 (:Deposition Rateحساب معدل الرتسب )أ( 

 

 الغبتار وفقتاً  مبنصتات مت حساب وزن عينات الغبار املرتسب واليت مت جتميعها من فتحتات التجميتع
ن الغبتار ا متن غبتار)وز ؛ يتم وزن كيمل العينة اليت مت جتميعها مبا حتويهت(Kwata, 2014) للتايل

د رتشتيي. بعتتقمتع ال والكتيمل(. ر يتتم وزن ورقتة الرتشتيي وهتي جافتة قبتل استتخدامها، وتثبتت علتى
ل، الكتيمل علتى مراحت متن املتاء املقطتر إىل الغبتار بتداخل يلترتمل 500تلك يتم إ افة حجم قدره 

كتمتتتال ا مل، حتتت  علتتتى أن ي ستتتكب يف ورقتتتة الرتشتتتيي كتتتل متتترة يتتتتم ستتتكب املتتتاء إىل العينتتتة ابلكتتتي
خل الكتتيمل. جتود بتداعمليتة الرتشتيي، وهتتد  هتتذه اخلطتوة إىل احلصتول علتتى كتل كميتة الغبتتار املو 

قنينتتة  متتن غبتتار إىل ا حتملتتهقنينتتة احلفتتب البالستتتيكية وهتتي فارغتتة. ر تنقتتل ورقتة الرتشتتيي مبتت يتتم وزن
 علتتتى أن تتتترت  ستتتاعة. 48م ملتتتدة 90oاحلفتتتب البالستتتتيكية وتو تتتع يف الفتتترن عنتتتد درجتتتة حتتترارة 

 48ارغ ملتدة فتيمل وهتو العينة يف الفترن بعتد انتهتاء زمتن التجفيتف حت  تتربد. كمتا يتتم جتفيتف الكت
يتته متتن غبتتار ومتتا حتو  حتتتت أشتتعة الشتتممل ر يتتتم وزنتته وهتتو فتتارغ. تتتوزن القنينتتة البالستتتيكيةستتاعة 

ويو تع  لعقتة املستطحةستطة املوورقة الرتشيي. وأخرياً يتم مجع الغبار املوجتود علتى ورقتة الرتشتيي بوا
يتتتث مت حستتتاب حقتتتاً. حيف القنينتتتة البالستتتتيكية متتتع كتابتتتة البيتتتا ت عليهتتتا وحتفتتتب الستتتتخدامها ال

وزان ولتتتا   متتتن األوزن عينتتتات الغبتتتار التتتذي مت جتميعهتتتا، واجلتتتدير ابلتتتذكر أنتتته يتتتتم حستتتاب نتتتوعن
ب الغبتار عتدل ترستم"وزن الغبار قبل الغستل، ووزن الغبتار بعتد الغستل والتجفيتف". ويتتم حستاب 

  (Kwata, 2014; Stones, 2016) (1اليومي بكل موسم ابستخدام املعادلة )
𝑫 =

𝑾

𝑨.𝒕
    ………………………………………………(1) 

ار الذي مت وزن الغبهو  (W) ،(.يوم2جمم/م)معدل الرتسب اليومي للغبار، ( D)  حيث أن
 .(ومي)فرتة التجميع هي  (t)(، و2م)مساحة فتحة التجميع  (Aو ) ،(جمم) جتميعه

  يتم لصيف، و *مالحاة  مت احلصول على وزن الغبار قبل الغسل لعينات مومسي الربيع وا
انت حتوي  ميعها كعليها ملومسي اخلريف والشتاء ألن أغلب عينات الغبار اليت مت جتاحلصول 

 كميات من املياه نتيجة هطول األمطار خالل هاتين املومسن.
 تصنيف عينات الغبارب( 

)Identification and Classification of Dust Samples(  
ثيتتق حمتو هتتتا. كمتتا مت إعتتداد شتترائي اتتا ميجتتا بكستتل( لتو  13مت تصتتوير العينتتات بكتتامريا رقميتتة )

-Motic BAوتصتتتتويرها ابستتتتتخدام جهتتتتاز مايكروستتتتكوب  تتتتوئي مستتتتتقطب متتتتن نتتتتوع )
310Pol polarizing microscope 10( ابستتتتخدام العدستتتة الشتتتي يةx   لفحتتت

 .)2009)السلمان وآخرون،  العينات جمهر ً وحتديد حمتو هتا وتصنيفها حسب حجمها
 (Statistical Analysis) اإلحصائيالتحليل ( 3

مج ام بتتتتتتتتر مت إجتتتتتتتتراء التحاليتتتتتتتتل افحصتتتتتتتتائية لبيتتتتتتتتا ت معتتتتتتتتدل ترستتتتتتتتب الغبتتتتتتتتار اليتتتتتتتتومي ابستتتتتتتتتخد
Statistica V. 6، رتباطتتات،  وتلتتك حلستتاب املعتتامالت األساستتية وملخصتتات النتتتائج واال

( ANOVAن )كمتتتا مت استتتتتخدامه أيضتتتتاً يف املقتتتار ت عتتتتن طريتتتتق إ تتتاد جتتتتدول حتليتتتتل التبتتتتاي
 االحنرا . ورسم املقار ت وفق معدل Factorial Design)بتصميم التجارب العاملية )

 
 النتائج واالستنتاجات
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 معدل ترسب الغبار اليومي بكل موسم( 1
 :داخل حميط الشركةأ( 

راستتة والتتتيت  ثتتتل عينتتتة طيلتتة فتتترتة الد 240مت حستتاب معتتتدل ترستتب الغبتتتار اليتتومي فمجتتتايل عتتدد 
ع حيتتتتث  ول األربتتتتاملختلفتتتتة ابملنصتتتتات املثبتتتتتة داختتتتل حمتتتتيط الشتتتتركة ختتتتالل الفصتتتتفتحتتتات التجميتتتتع 

بتتتار داختتتل عينتتتة لكتتتل موستتتم. بينتتتت النتتتتائج عتتتن وجتتتود معتتتدالت ترستتتب مرتفعتتتة للغ 60كانتتتت 
ستتاحة جتميتتع و ألفتتران حمتتيط الشتتركة أبمتتاكن حمتتددة وهتتي شتترق الشتتركة لوقوعهتتا مقابلتتة وقريبتتة متتن ا

 حتال كانتت صوصتاً يفيتع اخلبتث الواقعتة ختارو حتدود الشتركة وخاخلام وأيضاً من اجتتاه ستاحة جتم
 موستتم   اجلنوبيتتة يفة للتتر التتر   كاليتتة غربيتتة مبوستتم الربيتتع والتتر   الغربيتتة مبوستتم الصتتيف، إ تتاف

هنتتا ا وخصوصتتاً أاتتقابلتتة الشتتتاء. وكتتذلك مبركتتز الشتتركة بفعتتل حركتتة املركبتتات الليتتة علتتى الطريتتق امل
ل ام وستيور نقتميتع اخلتجتري، وأيضتاً كتال الشتركة لوقوعهتا قريبتة متن ستاحة تقع قريبة من مصتنع اجلت

لشتركة متن ب شترق ااخلام وبفعل حركة املركبات اللية. كما ظهر معدل ترسب عايل جنتوب وجنتو 
ألرا تتي ستتاحات ااجتتتاه ستتاحة جتميتتع اخلبتتث وخملفتتات صتتناعة احلديتتد والصتتلب، إ تتافة الجتتتاه م

ذا ملستتمو  هبتتا لتتاقياستتية ط الشتتركة وهتتي قتتيم مرتفعتتة جتتتاوزت احلتتدود الالرتابيتتة املفتوحتتة داختتل حمتتي
تلتتتك للحفتتتال و لقادمتتتة  تتتب أن تكتتتون متتتن أولتتتو ت اهتمتتتام املستتتةولن البي يتتتة ابلشتتتركة ابملرحلتتتة ا

 على سالمة العاملن ابلشركة.
 :حول حميط الشركةب( 

جميتتع املختلفتتة فتحتتات التعينتتة  ثتتل  508مت حستتاب معتتدل ترستتب الغبتتار اليتتومي فمجتتايل عتتدد 
 النحتو الح انتت علتىابملسارات الستة حول حميط الشركة اخلارجي ختالل الفصتول األربتع والتيت ك

لتتى التتتوايل عينتتة( للفصتتول الربيتتع والصتتيف واخلريتتف والشتتتاء ع 126و  126و 126و  130)
غبتتتار بتتتبعض ال رتستتتبلفتتترتة الدراستتتة. تشتتتري النتتتتائج املتحصتتتل عليهتتتا إىل وجتتتود معتتتدالت مرتفعتتتة ل
تاء( ويرجتع يف والشتاملنصات القريبتة متن حتدود الشتركة يف املستار )الشتمايل بكتل متن متومسي الصت
ركة بفعتتتل اختتتل الشتتتدمصتتتدره األساستتتي إىل ستتتاحة جتميتتتع اخلتتتام وستتتيور نقتتتل اخلتتتام متتتن املينتتتاء إىل 

املتترتاكم  بتتة والغبتتارتر ترة األحركتتة التتر  ، إ تتافة حلركتتة املركبتتات الليتتة والليتتات والتتيت تعمتتل علتتى إ
فعتة رستب مرتتعلى جنبات الطرق القريبتة متن حتدود الشتركة بشتكل مستتمر. كمتا ظهتر معتدالت 

   فعتل حركتة التر لشترقي بللغبار ابملنصات القريبة متن حتدود الشتركة ابملستارات اجلنتويب واجلنتوب ا
ه نهتا حستب اجتتابتة مقريواليت تعمل على نقل الغبار من ساحة جتميع وسيور نقل اخلام للمناطق ال

الت الصتتتلب ستتتحركتتة التتتر   وطبيعتتتة الطقتتتمل. كمتتتا أن ستتتاحة جتميتتتع اخلبتتتث وخملفتتتات احلديتتتد و 
م( 2,000ز ) تتجتاو النوعاً ما يف ترسب الغبار ابملنصات القريبتة متن حتدود الشتركة حت  مستافة 

 تستتجيل وابملقابتتل مت. ة األر وفقتتاً حلركتتة التتر   الشتتمالية والشتتمالية الغربيتتة والغربيتتة ا تتافة لطبيعتت
ريبتتتة متتتن صتتتات القمعتتدل ترستتتب مرتفتتتع أبغلتتتب املنصتتات البعيتتتدة عتتتن حتتتدود الشتتركة مقارنتتتة  ابملن
طات البشتترية والنشتتا حتتدود الشتتركة يف معاتتم املستتارات ويعتتزى مصتتدرها إىل حركتتة املركبتتات الليتتة

ىل أنتتته يف إئج لنتتتتاامثتتتل )البنتتتاء والتشتتتييد، جتتتر  األرا تتتي، ور ، مصتتتانع، ... إخل(. كمتتتا تشتتتري 
بتتل  مجتتة  اساستتي، اغلتتب املستتارات األختترى ال تعتتترب الشتتركة مصتتدرا للغبتتار املرتستتب هبتتا بشتتكل

ثتتتري وجتتتود أت عتتتن النشتتتاطات األختتترى مبنطقتتتة الدراستتتة حيتتتث أظهتتترت نتتتتائج التحليتتتل افحصتتتائي
 التتتيت مت لعينتتتاتمعنتتتوي عتتتايل جتتتداً لعامتتتل الب عتتتد عتتتن حتتتدود الشتتتركة علتتتى معتتتدل ترستتتب الغبتتتار اب

ريبتة متن (، حيتث س تجل معتدل ترستب متنخفض ابملنصتات القP<0.01جتميعها من املنصات )
رتفعتت ألعلتى ا.يتوم ر 2جمتم/م 688.16م بقيمة متوسطة قتدرها 100حدود الشركة واليت تبعد 

ت علتتى هتتذا .يتتوم ر اضفضتتت ر ارتفعتتت متترة واستتتمر 2جمتتم/م 3,812.108مستتتوى اتتا بقيمتتة 
.يتتوم 2جمتم/م 357.3,428رات قيتتد الدراستة حيتث س تتجلت قيمتة قتتدرها املنتوال حت  هنايتتة املستا

  وبقتتوة إىل ترستتبم عتتن حتتدود الشتتركة، وهتتذا الستتلو  املتذبتتذب ي شتتري8,000ابملنصتتة التتيت تبعتتد 
خصوصتتتاً بعتتتد و رتستتتبات الغبتتتار بنطتتتاق الدراستتتة متعتتتدد املصتتتادر وال تعتتتترب الشتتتركة مصتتتدراً اتتتذه ال

 .أ(.4كما هو مبن ابلشكل )م من حدود حميط لشركة  100مسافة 
 

 
 )ا(

 
 )ب(

 
  )ج(

– أ( املسافة كة؛يطة ابلشر   أتثري تغري املةثرات الرئيسة على معدل ترسب الغبار يف املنطقة احمل4الشكل 
 حة التجميع، و( املوسم.ب( اجتاه فت ،-الب عد

 

الغبتتتار  دل ترستتتبمعتتتكمتتتا أتتتد أن اجتتتتاه فتحتتتات التجميتتتع مبنصتتتات الغبتتتار ال تتتتةثر معنتتتو ً علتتتى 
غبتار بفتحتات وهتذا يةكتد أبن ترستب ال (P>0.05) حيتث ال توجتد فتروق تات داللتة احصتائياً 

.ب(، 4كل )ن ابلشتالتجميع األربعة بكل منصة ال يعتمتد علتى اجتتاه فتحتة التجميتع كمتا هتو مبت
تجميتع بفتحتة الرتستب بتار املحيث أن قيم االحنرافتات املعياريتة مرتفعتة جتداً، وهتذا ي شتري إىل أن الغ

 ي شتري لوجتود رى وهتذااملوجهة حنو الشتركة ال حتمتل أيتة فروقتات معنويتة عتن فتحتات التجميتع األخت
راستتتتتة طقتتتتتة الدمصتتتتتادر أختتتتترى متتتتتن اجتاهتتتتتات خمتلفتتتتتة يتتتتتنجم عنهتتتتتا الغبتتتتتار املرتستتتتتب ابملنصتتتتتات مبن

 .وخصوصاً فتحة التجميع املغايرة الجتاه الشركة
جتميتتتع عينتتتات الغبتتتار علتتتى معتتتدل ترستتتب الغبتتتار مبجمتتتل .و( يبتتتن أتثتتتري تغتتتري موستتتم 4الشتتتكل )

املنصتتات حتتول حمتتيط الشتتركة. حيتتث أظهتترت نتتتائج التحليتتل افحصتتائي وجتتود أتثتتري معنتتوي عتتايل 
جتتتتداً لعامتتتتل تغتتتتتري املوستتتتم علتتتتتى معتتتتدل ترستتتتتب الغبتتتتار ابلعينتتتتتات التتتتيت مت جتميعهتتتتتا متتتتن املنصتتتتتات 

(P<0.01حيتتتث س تتتجلت فروقتتتات معنويتتتة عاليتتتة جتتتداً، حيتتتث ستتت ) جل معتتتدل ترستتتب بقيمتتتة
.يتتوم مبوستتم الربيتتع ر ارتفتتع معتتدل الرتستتب مبوستتم الصتتيف حيتتث س تتجل 2جمتتم/م 2,768.017

.يتتتوم، وي الحتتتتب أبن قيمتتتة االحنرافتتتات املعياريتتتتة بكتتتال املتتتتومسن 2جمتتتتم/م 3,350.305عنتتتد قيمتتتة 
اختترى مرتفعتتة، وهتتذا يعتتزى لتغتتري اجتتتاه وستترعة التتر   وعتتدم هطتتول األمطتتار وأيضتتا وجتتود عوامتتل 

تعمتتل علتتى نقتتل الغبتتار للمنصتتات ولتتيمل التتر   فقتتط )مثتتل حركتتة املركبتتات الليتتة التتيت تنشتتتط يف 
حلركة الليات(. بينما أد أن معدل ترستب الغبتار مبتومسي اخلريتف  العام إ افةهاتين املومسن من 
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.يتتتتوم وابحنرافتتتتات معياريتتتتة منخفضتتتتة، وهتتتتذا 2جمتتتتم/م 933.1و  780.55والشتتتتتاء اضفتتتتض إىل 
عتتتتزى اطتتتتتول األمطتتتتتار هبتتتتتاتين املتتتتتومسن، حيتتتتتث يعمتتتتل هطتتتتتول األمطتتتتتار علتتتتتى تنايتتتتتف األجتتتتتواء ي  

 واستقرار الرتبة ابألر  وابلتايل ال ينتقل الغبار بسهولة مع حركة الر   أو حركة املركبات اللية.  
 مقارنة معدل ترسب الغبار الشهري بكل موسم ابملعايري العاملية( 2

طقتة احمليطتة ابلشتتركة يتوم( لكتل موستم، ابملن 30. 2مالغبتار الشتهرية )جمتم/مبقارنتة معتدالت ترستب 
ترستتب  الحتب أن معتدليقيتتا( يمتع بعتض املعتتايري الدوليتة )األملانيتة، نيوزيلنتتدا وأسترتاليا، وجنتوب أفر 

 ريبتتة متتن حتتدودصتتات القالغبتتار الشتتهري مرتفتتع ابملستتارات )الشتتمايل واجلنتتويب الشتترقي( وتلتتك ابملن
 داختتل الشتتركة مصتتدراً  (، وي تترجي أن يكتتون النشتتاا  الصتتناعي املوجتتود5واملبينتتة ابلشتتكل )الشتتركة 

ب متتتن حتتتدود ت ابلقتتتر لرتستتتب الغبتتتار إ تتتافة حلركتتتة املركبتتتات الليتتتة علتتتى الطتتترق املقابلتتتة للمنصتتتا
منتة متن تترب مستارات آويب( تعالشركة. بينما املسارات )الشمال الغريب والغريب واجلنوب الغريب واجلنت

خصوصتتتتتاً ذكورة و اطات صتتتتناعة احلديتتتتد والصتتتتلب املوجتتتتودة داختتتتل الشتتتتركة وفقتتتتاً للمعتتتتايري املتتتتنشتتتت
بعيتتدة عتتن نصتتات الاملنصتتات القريبتتة متتن حتتدود الشتتركة. بينمتتا ظهتترت معتتدالت ترستتب مرتفعتتة ابمل

 حدود الشركة بقيم أعلى من املعايري الدولية.

 
 )أ(

 
 )ب( 

ر أ( املسا  ية؛ايري العاملالشهري ابملنطقة احمليطة ابلشركة مع املع   مقارنة معدل ترسب الغبار5الشكل 
 اجلنوب الشرقي حلدود الشركة؛ ب( املسار الشمايل حلدود الشركة.

  الصور اجملهرية وتصنيف حجم جسيمات الغبار املرتسب( 3
تصتتتنيف راء ومت اجتتت مت تصتتوير مجيتتتع عينتتتات الغبتتتار املرتستتتب ابستتتتخدام ا(هتتتر الضتتتوئي املستتتتقطب

هتتي جستتيمات ميكتترومرت و  10ألحجتتام جستتيمات الغبتتار بطريقتتة العتتد إىل حجمتتن )األقتتل متتن 
 مت إجتراء تكترار أربتعميكترومرت وهتي جستيمات الغبتار املتةتي( و  10الغبار الصتدرية، واألكترب متن 

ايب لكتل عينتة صتورة( ر حستاب املتوستط احلست 3,720صور لكل عينة )إبمجايل عدد صور بل  
 .ن املذكورينوفق احلجم

أتد أن أغلتب الصتور التيت مت احلصتتول للغبتار املرتستب متجانستة متتع وجتود فروقتات حيتث ظهتترت 
جستتيمات الغبتتار أبشتتكال خمتلفتتة منهتتا افبريتتة والنجميتتة واملستتننة أو متجمعتتة متتن عتتدة جستتيمات 
ا. صتتغرية أو غتتري منتامتتة الشتتكل، وكتتذلك اختلفتتت هتتذه اجلستتيمات يف طبيعتتة األلتتوان املميتتزة اتت

فاجلستيمات تبتدو متجمعتة بشتكل جلتي ختالل املتومسن اجلتافن واأللتوان متعتددة وخمتلفتة منهتا متتا 
هو كبري احلجم أو متوسط أو صغري ومتجمعة أكثر وسطحها خشن وهتذا يزيتد متن فرصتة انتقااتا 
متتن مكتتان إىل آختتر وكتتذلك يلعتتب دوراً يف ارتباطهتتا مبلتتوتت أختترى، والستتبب يف تلتتك يعتتود إىل 

وع التفتتاعالت الكيميائيتتة الناجتتتة متتن العوامتتل )ظتترو  الطقتتمل والنشتتاطات البشتترية والصتتناعية جممتت
ابملنطقتتة(، ابف تتافة إىل أن احلتتوا  احلتتادة واملستتننة وافبريتتة وغتتري تلتتك متتن أشتتكال تعمتتل كمركتتز 
 استتتتتقطاب للعديتتتتتد متتتتتن اجلزي تتتتتات وامللتتتتوتت املختلفتتتتتة وتلتتتتتك وفًقتتتتتا ملتتتتا تكتتتتتره الستتتتتلمان وآختتتتترون

، وما يةكد هذا االستنتاو هو ظهتور األلتوان املختلفتة ختالل الفصتول )2009) وكامل( 2009)
اجلافتتتتة حيتتتتث كانتتتتت متباينتتتتة )محتتتتراء، ستتتتوداء، بنيتتتتة، الذهبيتتتتة، برتقاليتتتتة، خضتتتتراء، والبيضتتتتاء(. أمتتتتا 
مطتتترين فكتتان حجتتم اجلستتيمات هبتتتا صتتغري ومبعثتترة و دراً متتا يوجتتتد 

 
جستتيمات عينتتات املتتومسن امل

اا بتتتتن جستتتتيمات الغبتتتتار، إ تتتتافة إىل عتتتتدد األلتتتتوان فيهتتتتا أقتتتتل حيتتتتث كانتتتتت األلتتتتوان جتمتتتتع وارتبتتتت
 )ستتوداء، بنيتتة، الذهبيتتة، والبيضتتاء(. وهتتذا يتوافتتق متتع النتتتائج التتيت حتصتتل عليهتتا الستتلمان وآختترون

 .مقارنتهم بن الصور ا(هرية للغبار املرتاكم لفصلي الصيف والشتاء ( يف2009)
 ت، حيتث تتمتتعن املنصتامتأن مصدر الغبار هتو الكتوارتز ابملوا تع القريبتة وتشري نتائج الصور إىل 

ء وتهبيتتة ت  محتتراحبيبتتات الكتتوارتز ابللتتون األبتتيض والشتتفا  واألخضتتر الباهتتت متتع وجتتود حبيبتتا
 يتتتتتتتت(اايماتوصتتتتتتتفراء والتتتتتتتيت تعتتتتتتتود حلبيبتتتتتتتات الكتتتتتتتوارتز التتتتتتتيت اكتستتتتتتتبت طتتتتتتتالء أكستتتتتتتيد احلديتتتتتتتد )

(Kandler et al., 2009)  بيبتات حوهتذا يتوافتق متع نتتائج دراستة ستابقة؛ حيتث ظهترت
للتتوا و برتقتتايل وعأو تهتت  الكتتوارتز كبتترية وشتتفافة و يتتل إىل أن يكتتون اتتا طتتالء بتت  حممتتر أو بتت  أ

، (Kandler et al., 2013) ظهتتور األلتتوان واألشتتكال الغتتري متجانستتة إىل اايماتيتتت
اة ختالل ظهتتور بعتض اجلستتيمات مثتتر متتن ( Falkovich et al., 2001) وكتذلك دراستتة

 نأبينمتا يترجي  ابحلديد على السطي، والبعض الخر يتوزع احلديتد علتى طتوال حجتم اجلستيمات.
ة عتتن عمليتتات النامجتت اللتتون البتت  الغتتامق واألستتود للجستتيمات يعتتود إىل مستتالات اخلبتتث واخلتتردة

ب وجنتوب غترب بتة جنتو القري الق  ابملناطق القريبة من حدود الشركة، وكذلك القمامة والنفا ت
 ن البعيتدة عتناألمتاك وغرب حدود الشركة، إ تافة حلبيبتات الكربتون العالقتة يف اجلتو وخصوصتاً يف

  .حدود الشركة
مبقارنتتتة نستتتبة حجتتتوم جستتتيمات الغبتتتار يف العينتتتات املرتستتتب ابملنطقتتتة احمليطتتتة حتتتول الشتتتركة علتتتى 

نتت نستبة الغبتار املتجمتع للحجتوم األصتتغر متدار الفصتول األربعتة. أتد أنته ختالل مجيتع املواستم كا
ميكتترومرت، ولكتتن وجودهتتا يف متتومسي  10ميكتترومرت مرتفعتتة مقارنتتة ابحلجتتوم األكتترب متتن  10متتن 

الربيتتتع والصتتتيف بشتتتكل أقتتتل ممتتتا ياهتتتر مبتتتومسي اخلريتتتف والشتتتتاء. ويعتتتود الستتتبب يف ارتفتتتاع نستتتبة 
ينتتات الغبتتار املرتستتب مبتتومسي ميكتترومرت يف ع 10جستتيمات الغبتتار التتيت  تلتتك حجومتتاً أصتتغر متتن 

اخلريتتف والشتتتاء مقارنتتة بفصتتلي الربيتتع والصتتيف إىل هطتتول األمطتتار؛ حيتتث تعمتتل األمطتتار علتتى 
ترسب هذه اجلسيمات العالقتة يف الغتال  اجلتوي. كمتا لتوحب ارتفتاع حجتم اجلستيمات التيت يزيتد 

يب أو املو تتتوعة يف ميكتتترومرت ابملنصتتتات القريبتتتة متتتن الطتتترق ابملستتتار الشتتتمال الغتتتر  10قطرهتتتا عتتتن 
أماكن تقابلها مساحات مفتوحة وطبيعة األر  هبا غري تبتة ابملستارات اجلنتويب واجلنتوب الشترقي 
للشركة مبوسم الصيف، حيتث تعمتل حركتة الليتات واملركبتات الليتة إ تافة حلركتة التر   علتى نقتل 

مسن اجلتافن خصوصتاً. ميكترومرت( إليهتا ابملتو  10جسيمات الغبار تات احلجتم الكبتري )أكترب متن 
 10بينمتتتا أتتتد أن حجتتتم جستتتيمات الغبتتتار الشتتتائعة داختتتل حتتتدود حمتتتيط الشتتتركة هتتتي األقتتتل متتتن 

ميكتترومرت بفعتتل النشتتاا الصتتناعي ووجتتود مستتاحات ترابيتتة كثتترية مفتوحتتة، إ تتافة حلركتتة املركبتتات 
 10 الليتتتتة والليتتتتات ابلطتتتتترق داختتتتل الشتتتتركة، وابملقابتتتتتل أتتتتد أن حجتتتتم اجلستتتتتيمات األكتتتترب متتتتتن

ميكترومرت موجتتودة بنستتبة أقتل متتن األوىل وهتتذا يثبتتت أبن جستيمات الغبتتار تات األحجتتام الكبتترية 
والتتتتيت مبجملهتتتتا مكتتتتو ت ختتتتام احلديتتتتد واخلبتتتتث ال تنتقتتتتل ملستتتتافات كبتتتترية، وخصوصتتتتاً ابلفصتتتتول 
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الربيع 374.679 5319.463 652.602 489.083 238.683 924.619 1170.782

الصيف 1345.825 2544.564 8936.038 4597.183 715.172 6951.713 6084.578

الخريف 328.705 5273.106 356.138 369.820 226.303 1130.819 1278.593

الشتاء 580.017 4266.396 449.337 252.675 239.444 408.302 693.327
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الربيع 610.554 416.655 248.681 296.732 385.040

الصيف 575.934 27543.860 230.331 450.906 1046.564

الخريف 174.719 182.537 226.513 69.873 332.056

الشتاء 707.083 909.165 345.702 217.178 1070.446
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مطتترة حيتتث تعمتتل األمطتتار علتتى تركيتتد و استتك جستتيمات اخلتتام واخلبتتث ابلستتاحات املو تتوعة 
 
امل

 .ال تتطاير بفعل الر   بسهولة هبا ولذا
ركة اختل حمتيط الشترتستب داب(مل فنن نتائج الصور ا(هرية وحتليل أقطار حجتوم عينتات الغبتار امل

، حيتتتث الشتتركة تشتتري إىل مستتتالة النشتتاا الصتتتناعي ابلشتتركة كمصتتتدر جزئتتي للغبتتتار داختتل حمتتتيط
لة بة مستتتاكمتتتا أن نستتت  ظهتترت جستتتيمات اخلبتتتث واحلديتتتد أبغلتتتب العينتتتات داختتل حمتتتيط الشتتتركة.

داختتتل حمتتتتيط  ميكتتتترومرت مرتفعتتتة وهتتتتذا يرجتتتع لوجتتتتود بعتتتض النقتتتتاا 10الغبتتتار أبحجتتتام أقتتتتل متتتن 
يت ت الليتتة والتتاملركبتتاو الشتتركة والتتيت تشتتهد حركتتة ونقتتل للمتتواد اخلتتام إ تتافة لوجتتود حركتتة الليتتات 
تلتك انتقتال  علتىوة تعمل على إترة الغبار املرتسب على جنبات الطرق داخل حميط الشركة. عال

ة بتتبعض الدقيقتت الغبتتار متتن ختتارو حتتدود الشتتركة بفعتتل التتر   حيتتث س تتجل وجتتود شتتاا  اللتتدائن
ة متتتن و حتتتدود الشتتتركمتتتن ختتتار  املنصتتتات اجلنوبيتتتة واجلنوبيتتتة الغربيتتتة والغربيتتتة ومركتتتز الشتتتركة واملنتقلتتتة

 (.6) لنفا ت إليها واملبينة ابلشكلمنطقة تكد  القمامة وا

 
 م(4,000)على ب عد  ربيعبفصل ال اجلنويب

 
 م(2,000)على ب عد  صيفبفصل النوب الشرقي اجل

 
 م(500اجلنوب الشرقي بفصل اخلريف )على ب عد 

 
 م(500اجلنوب بفصل الصيف )على ب عد 

 
 م(4,000الشمال الغريب بفصل الربيع )على ب عد 

 
 (RO2داخل حميط الشركة بفصل الربيع )املنصة 

 سب.أشكال بعض اليا  وشاا  اللدائن الدقيقة يف بعض عينات الغبار املرت   6الشكل 
 

كما أن هنالك مستالة متن النشتاا الصتناعي القتائم داختل حتدود الشتركة كمصتدر للغبتار بتبعض 
م ألن حجتتم 1,000املستارات ابملنطقتتة احمليطتتة ابلشتركة والقريبتتة متتن حتتدود الشتركة مبتتا ال يتجتتاوز 

ميكرومرت وال تتجاوز املسافة اليت يقطعها هذا النتوع متن الغبتار  20رب من جسيمات الغبار هبا أك
 Gerry Kuhn Environmental and Hygiene) مرت1,000أكثر من مسافة 

Engineering) ؛ ومتتتن هتتتذه املستتتارات الشتتتمايل واجلنتتتويب مبتتتومسي الصتتتيف والشتتتتاء واملستتتارين
اخلريتتتف. كمتتتا ظهتتترت بقتتتا  لتتتدائن دقيقتتتة يف عتتتدة اجلنتتتويب الغتتتريب واجلنتتتويب الشتتترقي ختتتالل موستتتم 

مستتتارات القريبتتتة متتتن حتتتدود الشتتتركة وترجتتتع اساستتتاً لوجتتتود النفتتتا ت وتكتتتديمل القمامتتتة متتتن قبتتتل 
الستتتكان جنتتتوب وجنتتتوب غتتترب حتتتدود الشتتتركة والتتتيت انتقتتتل جتتتزء منهتتتا للمنصتتتات بتتتداخل حتتتدود 

د كثافتتتة ستتتكانية وأنشتتتطة الشتتتركة متتتع حركتتتة التتتر  ، كمتتتا مت تستتتجيل وجودهتتتا ابملنتتتاطق التتتيت تشتتته
بشرية بعيداً عن حدود الشركة يف املسارات الغريب والشتمال الغتريب. كمتا أن أغلتب الصتور ا(هريتة 
لعينات الغبار ابملنصات البعيدة عن حدود الشركة  من نطاق الدراسة بينتت عتن وجتود الكتوارتز 

طتة ابملنصتات حيتث تباينتت ألواهنتا  وهذا يشري اىل ان مصدر الغبتار املرتستب هبتا هتو متن الرتبتة احملي
وأحجامهتتا لكتتل مستتار وهتتذا يرجتتع إىل مستتالات األنشتتطة الصتتناعية اخلاصتتة والنفتتا ت والقمامتتة 

 واألنشطة البشرية األخرى بكل مسار.
 

 الخالصة

يبيتتتة للحديتتتد لشتتتركة الليف املنطقتتتة احمليطتتتة اب لرتستتتب الغبتتتارنستتتتخل  متتتن نتتتتائج الدراستتتة احلاليتتتة 
 ،الغبتتار عتتدل ترستتبأتثتتري معنتتوي عتتايل جتتداً لكتتل متتن تغتتري املوقتتع واملوستتم علتتى م وجتتود والصتتلب

منخفضتتاً يف ربيتتع( و حيتتث كتتان معتتدل ترستتب الغبتتار مرتفعتتاً ختتالل املواستتم اجلافتتة يف )الصتتيف وال
ابملستتتتارات  الغبتتتتار املواستتتتم املمطتتتترة )اخلريتتتتف والشتتتتتاء(. واشتتتتارت النتتتتتائج الرتفتتتتاع معتتتتدل ترستتتتب

 ستتارات األختترىتتترب املالشتترقي( ابملنصتتات القريبتتة متتن حتتدود الشتتركة. بينمتتا تع )الشتتمايل واجلنتتوب
ويتة ملعتدل روق معنفتمسارات آمنة من أنشطة صتناعة احلديتد والصتلب ابلشتركة. كمتا أنته ال توجتد 

لغبتار الرتستب  ترسب الغبتار حستب اجتتاه فتحتات التجميتع، وهتذا يشتري إىل وجتود مصتادر أخترى
 .قة الدراسةمن اجتاهات خمتلفة مبنط

كما أن هنالك مستالة متن النشتاا الصتناعي القتائم داختل حتدود الشتركة كمصتدر للغبتار بتبعض 
م ألن حجتتم 1,000املستارات ابملنطقتتة احمليطتتة ابلشتركة والقريبتتة متتن حتتدود الشتركة مبتتا ال يتجتتاوز 

مبتتتتومسي ؛ ومتتتن هتتتتذه املستتتارات الشتتتتمايل واجلنتتتويب ميكتتتترومرت 20الغبتتتتار هبتتتا أكتتتترب متتتن  جستتتيمات
ر بقتتتا  و ظهتتتو الصتتتيف والشتتتتاء واملستتتارين اجلنتتتويب الغتتتريب واجلنتتتويب الشتتترقي ختتتالل موستتتم اخلريتتتف. 

لتتدائن دقيقتتة يف عتتدة مستتارات القريبتتة متتن حتتدود الشتتركة ترجتتع اساستتاً لوجتتود النفتتا ت وتكتتديمل 
القمامتتة متتن قبتتل الستتكان جنتتوب وجنتتوب غتترب حتتدود الشتتركة والتتيت انتقتتل جتتزء منهتتا للمنصتتات 

ابملنتتاطق التتيت تشتتهد كثافتتة ستتكانية كمتتا ستتجل ظهورهتتا خل حتتدود الشتتركة متتع حركتتة التتر  ،  بتتدا
وأنشتتتطة بشتتتترية بعيتتتتداً عتتتتن حتتتدود الشتتتتركة يف املستتتتارات الغتتتتريب والشتتتمال الغتتتتريب. كمتتتتا أن أغلتتتتب 
الصور ا(هرية لعينات الغبار ابملنصات البعيدة عن حدود الشتركة  تمن نطتاق الدراستة بينتت عتن 

رتز وهتتتذا يشتتتري اىل ان مصتتتتدر الغبتتتار املرتستتتب هبتتتا هتتتتو متتتن الرتبتتتة احمليطتتتة ابملنصتتتتات وجتتتود الكتتتوا
 مسالات األنشطة الصناعية اخلاصة والنفا ت والقمامة واألنشطة البشرية األخرى بكل مسار.و 



 الغبار يف املنطقة احمليطة ابلشركة الليبية للحديد والصلب، مصراته، ليبياترسب 
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 شكر والتقديرال

ي عتتتتم متتتتاددمتتتتته متتتتن يتقتتتتدم البتتتتاحثون ابلشتتتتكر والتقتتتتدير للشتتتتركة الليبيتتتتة للحديتتتتد والصتتتتلب ملتتتتا قد
 ولوجيسيت يف سبيل إأاز مراحل هذا العمل فظهاره ابلصورة املطلوبة
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 لملخصا
 

حواض التجفيف ا تقييم كفاءة متاحلمأة املنتجة من حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي ملدينة سبها، تقييم إىل الدراسة  دف هذههت
ودة احلمأة اصة فيما يتعلق جبخالزراعة  الرملية للحمأة اجلافة وتقييم احلمأة الرطبة )احلديثة والقدمية( ومدى إمكانية استخدامها يف

اي املوجودة يف لة وأنواع البكتري اصر الثقيودة احلمأة املتعارف عليها.   اسفرت نتائج للعناملنتجة مقارنة ابملعايري الدولية اخلاصة جب
تجفيف جيدة يف خفض مستوى احملتوى كفاءة أحواض ال  ل.احلمأة اجلافة تبني أهنا حتتوي على تراكيز عالية من املادة العضوية الرم

الصيف وقلة  رتفاع احلرارة يفاجلاف وا يقة مناسبة يف هذه املنطقة ذات املناخامليكرويب للحمأة وحمتواها من املعادن الثقيلة وهي طر 
حيث بلغ يف لرصاص ايلة وخاصة احلمأة الرطبة احلديثة والقدمية فهي حتتوي على تراكيز عالية من العناصر الثق، هطول األمطار

لبكترياي املمرضة وخاصة من ا وذات حمتوى عال   754.3mg/kg، واحلمأة اجلافة القدمية mg/kg 1629احلمأة الرطبة احلديثة 
Salmonella gallinarium, Salminella pullorum, Enterobacteria sp  فة بينما احتوت احلمأة اجلا

ي ري مياة الصرف الصحقد خلص البحث ضرورة العمل على تطوير احملطة، والعمل على تطه، Citrobacteria spعلى بكترياي 
 دامها أو التخلص منها ابلطرق املعروف.واحلمأة قبل استخ

 
 

Determination of heavy metals and microbial content in various types 

of sludge and re-use in agriculture 
 

Abdullah M A*. Alsiteel M J. Saber I K, Gren M A 
 

This study aims to evaluate the sludge produced from the Sebha city sewage 

treatment plant. The efficiency of the drying sand bed for dry sludge and the 

evaluation of wet sludge (modern and old) and the extent to which it can be used 

in agriculture, especially with regard to the quality of the produced sludge, was 

evaluated compared to the internationally recognized standards for sludge quality. 

Results for heavy metals and bacterial types found in dry sludge showed that it 

contains high concentrations of sand organic matter. The efficiency of drying 

ponds is good in reducing the level of microbial content of sludge and its content 

of heavy metals, which is a suitable method in this region with a dry climate, high 

heat in summer and little rainfall. Modern and old wet sludge contains high 

concentrations of heavy elements, especially lead, and has a high content of 

bacteria. The nurse, especially Salmonella gallinarium, Salminella pullorum, 

Enterobacteria sp. While the dry sludge contained Citrobacteria sp, the research 

summarized the need to work on developing the plant, and working on 

disinfecting sewage and sludge before using it or disposing of it by known 

methods. 

mailto:Abd.salim@sebhau.edu.ly
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 املقدمة
وائي أو هلضم اهلمحأة الصرف الصحي هي منتج من معاجلة مياه الصرف الصحي تتم معاجلته اب

 دلماد عضوي ويعراعة كساهلضم الالهوائي ويتم نزع املياه منه جلعله مناسبًا لإلستخدام يف الز 
لصرف على ما ا(، حتتوي مياه Bianchini et al., 2015  (الرتبة لتصبح مناسبة للزراعة

 من النواحي ( احلمأة مماثلة يف كثري1994وقنديل،  % من احلمأة ) حسنني10ال يقل عن 
 لعضوية، فضالً ااملواد و للسماد احليواين وهي حتتوي على كميات مفيدة من النيرتوجني والفوسفور 

 (.Ibrahim, 2017  (عن جمموعة من العناصر األساسية النادرة

ا عية مملزراحتتوي احلمأة على مغذايت مفيدة للنبات لذلك استخدمت كمخصب للرتب ا
، ني والفوسفورلنيرتوجايستلزم توفري تقنية أمنه يف خفض احلمل امليكرويب، وأهم هذه املغذايت 

 (.1995 ومها من املواد الغذائية للكائنات احلية الدقيقة داخل احلمأة ) أمحد،

 وذلكالزراعة  مأة يفدرس العديد من الباحثني املخاطر احملتملة املرتبطة إبعادة استخدام احل
(، (Bianchini et al., 2015نتيجة لألنواع املتعددة للملواثت املتواجدة يف احلمأة 

ن التأثريات لعديد ماملعادن الثقيلة ميكن ان ترتبط مع مكوانت احلمأة بواسطة معقدات هلا ا
 (Ammar and Khodhair,  2017البيئية )

العديد من املخاطر على صحة  على الرغم من ان استعمال احلمأة يف الزراعة ينطوي عليه
اإلنسان و احليوان و النبات و ذلك من خالل احتواءها على العديد من العناصر الثقيلة السامة 

 ,.Qi Tang et alو اليت يكون بعضها برتكيز كبري وكاف  للتأثري على صحة االنسان ) 
2007.) 

ؤدي أن استعمال احلمأة يف الزراعة ي (Korboulewsky et al., 2002فقد أوضح 
عناصر سامة  قيلة هيلزايدة تركيز العناصر الكربى والثقيلة يف الرتبة، إن هذه العناصر الث

ما يتوفر  ( و هو(Barker, 1997لإلنسان و احليوان و ذلك عند وجودها بكميات كبرية 
 يف احلمأة.

لسلة يف الس ان و ذلك عند دخولهيعد عنصر الكادميوم من أخطر هذه العناصر على اإلنس
لثقيلة يف ا(. ابإلضافة خلطر العناصر  (Mclaughlim et al., 1999الغذائية لإلنسان

يت تغسل ات و الاحلمأة هناك خطر آخر و هو احتواء هذه املادة على كمية كبرية من النرت 
 (. (Chaney, 1990بدورها إىل املاء اجلويف مسببة خماطر كبرية لصحة اإلنسان

زال حتدي  لصرف ماان السالمة وتكاليف التخلص من احلمأة املنتجة من حمطات معاجلة مياه ا
مأة إىل حتول احلبيئي عاملي، اهلدف األساسي من معاجلة احلمأة لتقليل السمية، واحلجم و 

 (.(Metcalf, 1979مصادر مفيدة 
على هيئة أكوام وتغطيتها بطبقة ان استعمال احلمأة اجملففة كسماد بعد إزالة الرواسب وختزينها 

يوم، تتعرض للتخمر اجلزئي الذي يرفع درجة حرارهتا  40-20من الرمل، على أن ترتك ملدة من 
م، وذلك بتأثري البكترياي الالهوائية والرطوبة املتبقية يف الرواسب، وتساعد هذه °70إىل حوايل 

دقيقة الضارة املمرضة )السروي، احلرارة على قتل يرقات احلشرات والكثري من الكائنات ال
2006.) 

( ابلتعرف على احلمل امليكرويب حملطة الصرف الصحي مبدينة سبها، 2009قام ) األنصاري، 
حيث وجد العدد الكلي وجمموعة الكلوروفورم قبل املعاجلة تزيد عن ماهو عليه بعد املعاجلة، 

 7x105بينما أصبحت بعد املعاجلة  5x106 CFUحيث كان العدد الكلي قبل املعاجلة 
CFU 52، أما جمموعة القولون قبل املعاجلةx104 CFU  وبعد املعاجلة

22x103CFU .وهذا يوضح أن ملراحل املعاجلة أتثري على تقليل احلمل امليكرويب 

 :وطرق املواد 
 منطقة الدراسة:

ليبيا، وقد أنشأت احملطة تقع حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي يف مشال مدينة سبها جنوب 
 يوم. /3م 14700وبقدرة تصميمية قدرها  1988سنة 

 مجع العينات:
ئي لرتسيب النهااأحواض  مجعت عينات احلمأة الرطبة احلديثة والرطبة القدمية واحلمأة اجلافة من

ية لفيزايئاللمحطة، ووضعت يف أكياس بالستيكية نظيفة، أجرى عليها بعض اإلختبارات 
 .2008اً خالل د تقريبلوجية وقياس العناصر الثقيلة هبا.استمرت هذه الدراسة عام واحوالبكرتو 

 طرق القياس:
 pHقياس األس اهليدروجين يف العينات ابستخدام جهاز  اإلختبارات الفيزيوكيميائية:

mater ونسبة الرطوبة ووزن املادة املتطايرة ونسبتها حسب طريقة ،Mclean) 1982.) 
ي لى أطباق برت علتنمية عزلت البكترياي من العينات املدروسة اب امليكروبيولوجية:االختبارات 

ملعزولة اساعة، صنفت األجناس  24م ملدة °37حتتوي على بيئات غذائية مناسبة عند 
 (APHA, 2003)  ابستخدام جمموعة من االختبارات الكيموحيوية حسب ما ورد يف

الثقيلة ) احلديد، املنجنيز، الكوبلب، الرصاص، قدرت العناصر  قياس العناصر الثقيلة:
 (Metcalfالكادميوم، النحاس، الكروم، والزنك( ملستخلص عينات احلمأة حسب ما ورد يف 

 Atomic absorption( وقياسها على جهاز اإلمتصاص الذري  1979
spectrophotometer. 

 
 النتائج واملناقشة:
 اإلختبارات الفيزايئية:

 قيمة األس يف( جند ان عينات احلمأة متقاربة 1من خالل النتائج الواردة يف اجلدول )
، أما يف 7.5قدمية ، وعينات احلمأة الرطبة ال7.8اهليدروجيين، حيث كان يف احلمأة اجلافة 

ف لصناعية يف مياه الصر ، رمبا يدل ذلك إىل تواجد امللواثت ا7.2عينات احلمأة الرطبة احلديثة 
ة القدمية، وعينات مل يف احلمأة الرطب 311املعاجلة. أما كمية املياه فكانت مبعدل  الصحي

 . مل 218.8احلمأة الرطبة احلديثة 
 

 (: بعض االختبارات الفيزيوكيميائية لعينات احلمأة املدروسة1اجلدول )

احلمأة  الوحدة اخلاصية
 اجلافة

احلمأة الرطبة 
 )القدمية(

احلمأة الرطبة 
 )احلديثة(

 7.2 7.5 7.8 - األس اهليدروجيين

 311.11 218.81 9.33 مل كمية املاء

 92.22 89.62 6.79 % الرطوبة النسبية

 0.75 1.4 2.01 جم وزن املادة املتطايرة

 20.38 23.03 24.16 % املادة املتطايرة

 
 
 

 6.79، 89.62، 92.22مل. بينما نسبة الرطوبة كانت  9.33أما احلمأة اجلافة فكان 
للحمأة الرطبة احلديثة، الرطبة القدمية، احلمأة اجلافة على التوايل. كما بينت النتائج أيضاً ان وزن 



 Conference on Environmental Impacts of Pollution 2021                                                                            عبدهللا محمد عبدهللا، وأخرون 

 

 

Libyan Journal of Ecological & Environmental Sciences and Technology ........................................................................  88 

%(، 24.16جم ) 2.01املادة املتطايرة ونسبتها املئوية كان أعلى يف احلمأة الرطبة ومبعدل
جم  0.75%(، احلمأة الرطبة احلديثة 23.03جم ) 1.4يها احلمأة الرطبة القدمية تل
%( على التوايل، عملية التجفيف تزيد نسبة املواد الصلبة على السائلة اليت تؤذي إىل 20.38)

تغيري يف خواص املواد الفيزايئية وتشمل حمتوى الرطوبة للحمأة، الكثافة، احلرارة، واإليصالية 
 (.Huan et al, 2014) ونسبة تواجدها يف مكوانت احلمأة  الكهربية

 

 (: مقارنة تراكيز العينات ابملعايري الدولية والعربية الستخدام احلمأة يف الزراعة2اجلدول )

 الرمز العنصر
mg/kg احلمأة الرطبة  احلمأة اجلافة

 احلمأة الرطبة )احلديثة( )القدمية(
 املواصفات العاملية

 أورواب كندا الصني مصر
 - - - - Cu 539.3 2163.34 4452.66 احلديد
 - - - - Mn 187.7 67.72 290.02 املنجنيز
 - Co 168.6 125.79 465.73 - - 150 الكوابلت
 Pb 363.52 754.31 1629.23 300 1000 500 750 الرصاص
 Cd 12.51 10.87 29 39 20 20 10 الكادميوم
 Fe 3.72 13.3 23.20 1500 1500 - 1000 النحاس
 Cr 50.13 81.22 232.86 1200 1200 - 1000 الكروم
 Zn 70.25 107.81 197.89 2800 300 1850 2500 الزنك

عضها بديثة( كانت رطبة احلتركيز العناصر الثقيلة يف عينات احلمأة ) اجلافة، الرطبة القدمية، ال
يد يف د تركيز احلدينما زابضمن احلدود املسموح هبا مقارنة مع بعض املواصفات العربية والعاملية، 

 539.3، 2163.3، 4452.6احلمأة الرطبة احلديثة، احلمأة الرطبة القدمية، احلمأة اجلافة )
 290.02ة احلديث ملجم/كجم( على التوايل. أما عنصر املنجنيز كان أعلى يف احلمأة الرطبة

 67.72 ملجم/كجم يف احلمأة اجلافة، أما الرطبة القدمية فكان 187.7ملجم/كجم، 
 465.73ملجم/كجم، بينما الكوابلت فكان أعلى تركيز يف احلمأة الرطبة احلديثة 

ا يف املواصفات هبملجم/كجم، فقد جتاوزا احلدود املسموح  168.6جلافة ملجم/كجم، احلمأة ا
 125.79سموح هبا ملجم/كجم(، احلمأة الرطبة القدمية مل تتجاوز احلدود امل 150الكندية )

ملجم/كجم  1629.23ملجم/كجم. بينما تركيز الرصاص كان أعلى يف احلمأة الرطبة احلديثة 
رطبة القدمية ملجم/كجم(، احلمأة ال 1000ا الصينية )وبذلك جتاوزت احلدود املسموح هب

صرية ملجم/كجم، فقد جتاوزت احلدود امل 363.5ملجم/كجم، احلمأة اجلافة  754.3
ملجم/كجم وبذلك  29وجتاوزت احلدود الكندية. فيما وصل أعلى تركيز لعنصر الكادميوم إىل 

 12.51ت افة بلغا، واحلمأة اجلجتاوزت احلدود الصينية والكندية واألوروبية املسموح هب
 10ة )ألوروبيملجم/كجم، بذلك مل تتجاوز مجيع احلدود املسموح هبا ابستثناء احلدود ا

س مل يتجاوز ملجم/كجم . تركيز النحا 10.87ملجم/كجم(، احلمأة الرطبة القدمية بلغت 
 م، ويف احلمأة م/كجملج 23.20مجيع احلدود املسموح هبا حيث بلغ يف احلمأة الرطبة احلديثة 

 

ك عنصر الكروم ملجم/كجم، كذل 3.72ملجم/كجم، أما احلمأة اجلافة  13.3الرطبة القدمية 
ة الرطبة روم يف احلمأكيز الكو الزنك مل يتجاوزا مجيع احلدود املسموح هبا عربيًا وعامليًا وبلغ تر 

 كجم، واحلمأةملجم/ 81.22ملجم/كجم، وبلغ يف احلمأة الرطبة القدمية  232.86احلديثة 
 197.89ثة ملجم/كجم، بينما بلغ تركيزالزنك يف احلمأة الرطبة احلدي 50.13اجلافة 

 ملجم/كجم.
جند ان احلمأة اجلافة هي أقل من حيث تركيز املعادن الثقيلة يعود ذلك لبقاءها يف حوض 

لت فإنه الرتسيب فرتة قبل جتفيفها وبذلك يؤذي إىل ترسيب جزء من املعادن، ابستثناء الكوب
أعلى عن ما هو يف احلمأة الرطبة القدمية، عند التجفيف يتعرض جزء آخر إىل الرتسيب وميتص 
من قبل الرمل املستخدمة يف التجفيف يف احملطة، يليها بعد ذلك تركيز العينة الرطبة القدمية 

ر يف قاع ويعزى ذلك إىل بقاء احلمأة عدة أايم يف احلوض، مما يؤذي إىل ترسيب جزء من العناص
احلوض. بينما احلمأة الرطبة احلديثة ذات تراكيز عالية من العناصر الثقيلة مقارنة ابلعينات 

األخرى، وهي ذات حمتوى عايل من املاء وجزء من العناصر يكون ذائب يف املاء ومل تتعرض بعد 
 يغري طبيعة للرتسيب وهذا يفسر حمتواها على تراكيز عالية من املعادن الثقيلة، جفاف احلمأة 

( تزيد نسبة Brayner et al, 2003املكوانت العضوية يؤذي إىل التغيري يف قابلية الذوابن )
املواد الصلبة على السائلة بعملية التجفيف مما يؤذي إىل تغيري يف خواص املواد ونسبها يف 

 (Bardos, 2004مكوانت احلمأة )
افة، )احلمأة اجل العينات الكيميائي للمعادن الثقيلة يفالنتائج املتحصل عليها بينت أن احملتوى 

ا الستخدام هبملسموح احلمأة القدمية، احلمأة احلديثة( كانت ضمن احلدود الدولية والعربية ا
زايدة  مما يساعد يف احلمأة يف الزراعة، ابستثناء احلديد والرصاص يف العينات نسبها عالية،

 (.2018عباس، ىل النبااتت عن طريق الغذاء )ايسني و ترسيبها إىل الرتبة ومن مث تصل إ
 
 (USEPAمعايري وكالة محاية البيئة األمريكية )(: 3دول )اجل

 
 قسمني: ( تنقسم هذه املعايري إىلUSEPAمعايري وكالة محاية البيئة األمريكية )

عيار ما عدا ذا املدون حدوث أتثريات عكسية: تعترب العينات يف احلدود املسموح به وفقًا هل
 الرصاص فهو مرتفع يف كل العينات.

فة والعينة ة اجلاينحدوث أتثريات عكسية: يعترب الزنك والكروم والكادميوم والرصاص يف الع
 .القدمية ضمن احلدود املسموح هبا، الرصاص يف العينة احلديثة فهو مرتفع

 

 أة يف الزراعة(: املعايري السورية الستخدام احلم4اجلدول )
 (mg/kgتركيز العناصر حسب املستوايت )

 املستوى ث املستوى ت املستوى ب املستوى أ العنصر

 الزنك الرصاص النحاس الكروم الكادميوم املواصفات  األمريكية

 2800 300 1500 3000 39 دون حدوث أتثريات عكسية

 7500 840 4300 3000 85 مع حدوث أتثريات عكسية



 قدير العناصر الثقيلة واحملتوى امليكرويب يف أنواع خمتلفة من احلمأة وإمكانية إعادة استخدامها يف الزراعةت 
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 32 20 5 3 الكادميوم
 600 500 250 300 الكروم

 1500 1500 375 100 النحاس
 400 300 150 150 الرصاص

 2800 500 700 300 الزنك

 املستوى أ  )استخدام غري مقيد(     املستوى ب، ت، ث )استخدام مقيد(
لنتائج ضمن ات كانت مشلت املعايري السورية أربع مستوايت إلستخدام احلمأة  يف الزراعة، حي

 ية.ت، ث( وهي ذات استخدام مقيد مع مراعاة التأثريات العكساملستوايت )ب، 
 

 (:املعايري األردنية إلستخدام احلمأة يف الزراعة5اجلدول )
 (mg/kgتركيز املعادن الثقيلة حسب مستوايت احلمأة )

 املستوى ت املستوى ب املستوى أ العنصر
 40 40 40 الكادميوم

 900 900 900 الكروم
 3000 3000 1500 النحاس

 840 840 300 الرصاص
صنف املقرتحة لل القيمة حسب املعايري األردنية جند أن العينة اجلافة والعينة القدمية تقع ضمن

 الثاين، واحلمأة احلديثة فإن تركيز الرصاص مرتفع .
 

 نتائج اإلختبارات امليكروبية
عايشة يف حيت تتواجد مت Citrobacter spاحتوت عينة احلمأة اجلافة على  بكترياي 

الرتبة و الصحي  األمعاء ويف بعض األحيان مسببة لألمراض، وتوجد يف املياه ومياه الصرف
(Sedlak, 1973.) 

 Salmonella pallorum ،Salmonellaمن النتائج املتحصل عليها  وجود بكترياي 
gallinarum  ،( ، حيث ذكر 2016يف احلمأة الرطبة وهذا يتوافق مع )علي(Delag, 

( أهنا تتواجد يف املاء والرتبة، ويف إفرازات البشرية واحليواانت، ان قلة األنواع املتواجدة يف 1960
احلمأة اجلافة عما هو موجود يف احلمأة الرطبة دليل على كفاءة التجفيف يف ختفيض احلمل 

 (.2006امليكرويب وهذا يتطابق مع ذكره )السروي، 
وي على العينات حتت جند أن ائج ومقارنتها مع املعايري العربية والدوليةمما سبق وابلنظر إىل النت

الرصاص مما  الية منتراكيز عالية من احلديد والرصاص، واحلمأة احلديثة حتتوي على تراكيز ع
 سبب إىليدل على احتواء مياه الصرف الصحي على نسبة عالية من الرصاص، ويعود ال

ليلة من قستوايت مبيب واملواسري واحتواء مياه الصرف على استخدام الرصاص يف صناعة األان
 لطريقة.اتعامل بنفس  ، فإهنااملياه الناجتة من الورش وحمطات الغسيل مقارنتاً مبياه الصرف املنزيل

لك إىل طرح ذد يعزى ولوحظ وجود بقع بيضاء يف املياه ابألخص خالل فرتة األجواء الباردة وق
 وث.على حمطات املعاجلة دون وعي خلطورة هذا املل ملواثت املركبات العضوية

 لرتبة سيزداداته إىل هذا يؤذي إىل ارتفاعه يف احلمأة عند الرتسيب وخاصة الرصاص، وعند إضاف
ًا للتلوث ب مصدر ابزدايد استخدام احلمأة كلما زادت مدة اإلستخدام مما جيعل من هذه الرت 

 pH (Ibrahim, 2017)كيز املواد الصلبة والـ ابلرصاص، يزداد تركيز الرصاص مع زايدة تر 
  جمال تغذيةختصني يفبينما ارتفاع احلديد يف العينات ال ميثل خطورة عالية، إذ أن معظم امل
 .النبات يعتربون احلديد من املغذايت املتوسطة أو الكربى لبعض النبااتت

 
 اخلالصة

على احملتوى الكلي للمعادن يف احلمأة إن إضافة احلمأة للرتب الزراعية جيب أن يكون معتمدًا 
وكذلك على مستوى اإلضافة، حيث تعترب احلمأة الناجتة من احملطة ذات حمتوى متوسط من 
املعادن الثقيلة ابستثناء الرصاص وحتتاج احلمأة الناجتة إىل عملية التطهري خلفض احملتوى امليكرويب 

 تواها عايل من الرصاص.احلمأة الرطبة حتتوي على البكترياي املمرضة وحم و
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لملخصا  
 

والكرايتينني ابإلضافة إىل تناولت الدراسة احلالية أتثري مبيد الدايزينون على بعض وظائف الكلى املتمثلة يف اليوراي، محض البوليك  
 أتثري مبيد الدايزينون على مكوانت الدم املتمثلة يف عدد كرات الدم احلمراء، اهليموجلوبني، عدد كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية

( controlجرذان لكل جمموعة، ) 6جماميع /  3جرذاً مقسمة إىل  18مت استخدام  .Wister ratsيف ذكور اجلرذان البيضاء 
ملغم/ كغم، مت  50( املعاملة مببيد الدايزينون جبرعـة G2ملغم/ كغم، ) 25( املعاملة مببيد الدايزينون جبرعة G1اجملموعة الضابطة، )

عدم وجود فرق معنوي يف مستوى أظهرت النتائج الدراسة احلالية   يوم، بعدها مت جتميع عينات الدم.  11التجريع عن طريق الفم ملدة 
، بينما أشارت النتائج فيما خيص محض البوليك إىل حدوث ارتفاع معنوي controlمقارنة مع  G2و G1اليوراي والكرايتينني يف  

اخنفاض أما ابلنسبة ملكوانت الدم فأشارت النتائج إىل وجود  ود أتثري سليب ملبيد الدايزينون.مما يدل على وج G1مقارنة مع  G2يف 
 G2، كدلك حدوث اخنفاض معنوي يف  controlمقارنة  G2معنوي يف عدد كرات الدم احلمراء ومستوى اهليموجلوبني يف 

مما يدل علي وجود أتثري سليب ملبيد الدايزينون على عدد كرات احلمراء ومستوى اهليموجلوبني ، أما ابلنسبة لعدد كرات  G1مقارنة 
 .controlمقارنة مع  G2و G1وية فلوحظ عدم وجود فرق معنوي  يف الدم البيضاء والصفائح الدم

 

The effect of diazinon  toxicity on some kidney functions and blood 

components in wister rats 

 

Fatma  M A.  alraid 
 

The current study examined the effect of diazinon on some kidney function 

represented by urea, uric acid and creatinine, in addition to the effect of diazinon 

on blood components represented in the number of RBCs, Hb, WBCs and platelets 

in male Wister rats.   18 rats were used divided into 3 group/6 rats per group, 

(Control) the control group,G1 treated with diazinon at a dose of 25mg/kg, and G2 

treated with diazinon at a dose of 50mg/kg, was administered orally, then samples 

were collected the blood. The results of the current study showed that there was no 

significant difference in the level of urea and creatinine in G1, G2 compared to 

Control, while the results indicated a significant increase in uric acid in G2 

compared to G1, which indicates a negative effect of diazinon. A for blood 

components, the results indicated a significant decrease in the number of red blood 

cells and hemoglobin level in G2 compared with Control, as well as a significant 

decrease in G2 compared to G1, which indicates a negative effect of  diazinon on 

the number of red blood cells and hemoglobin level. White blood cells and   

platelets, and there was no significant decrease in G1 and G2 with Control. This 

study indicated that a negative effect of diazinon on the number of red blood cells, 

hemoglobin level and uric acid. 

mailto:alraidfatma@gmail.com
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 ةالمقدم

تعترب مبيدات اآلفات من أهم وأشد امللواثت الكيميائية املصنعة اليت يتعرض هلا اإلنسان والبيئة 
بشكل معدي أو تنفسي أو جلدي،  , حيدث التسمم ابلدايزينون( 2008 .،السعيد وآخرون) معاً 

إذ يقتل الكائن احلي )كما هو يف ابقي املبيدات الفسفورية العضوية( نتيجة لتثبيطه لعمل إنزمي 
Acetyl cholinesterase   الذي يؤدي دورا مهما يف نقل اإلشارات العصبية يف اجلهاز

 Acetylكم املادة األساس العصيب للفقارايت و الالفقارايت. إن فقدان هذا اإلنزمي يعين ترا 
choline   يف مناطق التقاء األعصاب مع العضالت أو الغدد ومن مت تؤدي إىل زايدة تقلص

 العضالت أو شلها و زايدة إفراز الغدد على التوايل، أما تراكمها يف أعصاب الدماغ فيؤدي إىل
وث مببيد الدايزينون . وألمهية دراسة التل(2008 .،السعيد وآخرون)اضطراابت  سلو كية حسية 

 فقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة:

 أتثري مبيد دايزينون على بعض وظائف الكلى املتمثلة يف اليوراي، محض اليوريك والكرايتنني. -
 Redأتثري مبيد دايزينون على مكوانت الدم املتمثلة يف عدد كرايت الدم احلمراء  -

Blood Cells اهليموجلوبني ،Hemoglobin عدد كرايت الدم البيضاء ،
White Blood Cells  والصفائح الدمويةPlatelets. 

 

 :طرق الوالمواد 

 -احليواانت املختربية:

ترتاوح أوزاهنا  Wister Ratsيف هذه الدراسة مت استخدام ذكور اجلرذان البيضاء      
يوم  11( ووضعت يف أقفاص تربية وأخضعت خالل مدة الدراسة 223g-114بني )

 لظروف خمتربية متشاهبة.

 Diazinon (C₁₂H₂₁N₂O₃PS)استخدام مبيد 

   -جرذان لكل جمموعة كالتايل: 6جماميع/  3من ذكور اجلرذان البيضاء إىل  18قسمت      

Control  ،وهي اجملموعة الضابطةG1  كغم من   \ملغم 25املعاملة مببيد الدايزينون جبرعة
بعد انتهاء مدة كغم من وزن اجلسم   \ملغم 50الدايزينون جبرعة املعاملة مببيد G2   وزن اجلسم،

 Urea, Uric acid and مستوى   التجربة مت جتميع عينات الدم، وقياس 
Creatinine ابستخدام جهازIntegra 400 plus   املصنع بواسطة الشركة األملانية

Roche. 

-BCفتم قياسها ابستخدام جهاز  RBCs ,Hb, WBCs and Plateletsأما عدد  
3000 plus  .أملاين الصنع 

لتقييم الداللة  (One Way ANOVA)مت حتليل النتائج املتحصل عليها ابستخدام      
 Graph Pad)اإلحصائية بني العينات عن طريق استخدام برانمج التحليل اإلحصائي 

Prism 4)  ا كانت قيمة ذات معىن وداللة إحصائية إذمت اعتبار النتائج(P <0.05). 

 

 

 
 النتائج والمناقشة:

  controlمقارنة  G2و G1 أشارت النتائج  فيما خيص اليوراي حـــــــــدوث ارتفاع غري معنوي يف 
وجــدت  ,مما يشري إىل أنه مل يكن ملبيد الدايزينون أي أتثري عند كال اجلرعتني على مستوى اليوراي 

حيث أوضح عدم وجود فرق معنوي  (Abbas,2014ه )أن هذه النتـــائج تتفق مع ما وصل إليـــــ
سابيع مقارنة مع اجملموعة الضابطة، أ4ملغم/كغم ملدة 10يف اجملموعة املعاملة ابلدايزينون جبرعة 

وجود ارتفــــــاع معنوي يف مستوى اليوراي   (Salehzadeh et al., 2018)  وابملقابل أشار
أسابيع، وقد يرجع ذلك الختالف  8ملغم /كغم ملدة  30يف اجملموعة املعاملة ابلدايزينون جبرعة 

 يف ظروف التجربة من حيث مدة التجريع وتركيز اجلرعة.
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 : أتثري مبيد الدايزينون على مستوى اليوراي1الشكل 

 .عدم حدوث أي أتثري سليب ملبيد الدايزينون على مستوى اليوراي

ملغم /كغم، بينما أوضحت النتائج حدوث ارتفاع 25أما ابلنسبة حلمض البوليك عند اجلرعة  
مما يدل على وجود أتثري سليب ملبيد الدايزينون عند اجلرعة  G1مقارنة مع جمموعة  G2معنوي يف 

ملغم /كغم، مما يشري إىل أن هذا التأثري السليب يزداد بزايدة اجلرعة وهذه النتيجة تتفق مع ما  50
حيث أوضح وجود ارتفاع معنوي يف مستوى محض  ((Al-Attar,2015     ار إليهـــــأش

 أسابيع، كما أشار 3كغم ملدة   /ملغم 50ابلدايزينون جبرعة البوليك يف اجملموعة املعاملة 
(Hariri et al 2010)  وجود ارتفاع معنوي يف مستوى محض البوليك يف اجملموعة املعاملة

 أسابيع. 4مرات يف األسبوع ملدة  3كغم   /ملغم 20ابلدايزينون جبرعة 
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 الدايزينون على مستوى محض البوليك: أتثري مبيد 2الشكل 

 G1واجملموعة   G2( بني جمموعة P<0.05وجود فرق معنوي)

مقارنة  G2و G1 فيما خيص الكرايتينني أشارت النتائج حدوث ارتفاع غري معنوي يف 
control  دت هذه ـــــــمما يشري إىل أنه مل يكن ملبيد الدايزينون أي أتثري عند كال اجلرعتني، ووج

إىل عدم وجود فرق معنوي يف   (Baconi et al., 2013)ائج تتفق مع ما وصل إليه ــــــــــالنت
 كغم مقارنة مع اجملموعة الضابطة، كذلك أشار  /ملغم 20اجملموعة املعاملة ابلدايزينون جبرعة 

Hariri et al., 2010) ) 20عدم وجود فرق معنوي يف اجملموعة املعاملة ابلدايزينون جبرعة 
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إىل ( (Al-Attar,2015 ارـــــــــأسابيع يف حني أش 4مرات يف األسبوع ملدة  3كغم   /ملغم
كغم   /ملغم 50وجود ارتفاع معنوي يف مستوى الكرايتينني يف اجملموعة املعاملة ابلدايزينون جبرعة 

أسابيع. وقد يرجع ذلك الختالف يف ظروف التجربة من حيث مدة التجريع وتركيز اجلرعة  3ملدة 
 املعطى.
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 : أتثري مبيد الدايزينون على مستوى الكرايتينني3الشكل 

 عدم حدوث أي أتثري سليب ملبيد الدايزينون على مستوى الكرايتينني

مقارنة  G1أما ابلنسبة لعدد كرايت الدم احلمراء فأشارت النتائج حدوث اخنفاض غري معنوي يف 
مما يدل   controlمقارنة مع  G2، بينما لوحظ أن هناك اخنفاض معنوي يف controlمع 

ملغم /كغم،   50على التأثري السليب ملبيد الدايزينون على عدد كرات الدم احلمراء عند اجلرعة
إىل وجود اخنفاض معنوي يف عدد كرايت الدم (  (Yassa et al., 2011 ار إليه ــــا أشوهدا م

ارنة مع اجملموعة ــــــيوم مق 28  دة ــــــملغم/كغم مل 10احلمراء يف اجملموعة املعاملة ابلدايزينون جبرعة  
إىل وجود اخنفاض معنوي    (Danaei and   Karami,2017)ار أيضا ــــــــــــابطة, وأشــــــــالض

 أسابيع. 4ملغم/كغم ملدة  20يف عدد كرايت الدم احلمراء يف اجملموعة املعاملة ابلدايزينون جبرعة 

تدعم نتائج الدراسة احلالية من حيث اخنفاض يف عدد كرات الدم احلمراء ما مت مالحظته من     
 ركة.تغريات سلوكية على حيواانت التجربة من حيث اخلمول وقلة احل

وقد يرجع سبب حدوث األنيميا إىل تثبيط عملييت تركيب كرات الدم احلمراء واهليموجلوبني     
وإىل زايدة هدم كرات الدم احلمراء أو إىل أتثري املبيدات على األوعية الدموية، ابإلضافة إىل قصر 

 (Yusuf et al., 2006)مدة حياة كرات الدم احلمراء الساحبة 
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 : أتثري مبيد الدايزينون على عدد كرات الدم احلمراء4الشكل 

 .Controlواجملموعة   G2( بني جمموعة p<0.01وجود فرق معنوي )
 .G1واجملموعة   G2( بني جمموعة p<0.05وجود فرق معنوي )

مقارنة مع  G1كما أشارت النتائج فيما خيص اهليموجلوبني حدوث اخنفاض غري معنوي يف      
control بينما لوحظ أن هناك اخنفاض معنوي يف ،G2  مقارنة معcontrol   مما يدل على

ملغم /كغم(، وهذا  50التأثري السليب ملبيد الدايزينون على عدد كرات الدم احلمراء عند اجلرعة)
إىل وجود اخنفاض معنوي   (Yassa et al., 2011)ت إليه النتائج اليت توصل إليها ما أشار 

ارنة مع ــــــــيوم. مق28ملغم/كغم ملدة   10 يف اهليموجلوبني يف اجملموعة املعاملة ابلدايزينون جبرعة
إىل وجود اخنفاض    (Danaei and   Karami,2017) ارـــــــــــــــوأش ابطة,ــــــــــاجملموعة الض

 أسابيع. 4ملغم/كغم ملدة  20معنوي يف اهليموجلوبني يف اجملموعة املعاملة ابلدايزينون 
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 : أتثري مبيد الدايزينون على اهليموجلوبني5الشكل 

 .Controlواجملموعة   G2( بني جمموعة (P<0.001وجود فرق معنوي 
 .G1واجملموعة   G2( بني جمموعة p<0.05وجود فرق معنوي)

و G1 أما ابلنسبة لعدد كرات الدم البيضاء فأشارت النتائج حدوث اخنفاض غري معنوي يف   
G2  مقارنةcontrol   ،مما يشري إىل أنه مل يكن ملبيد الدايزينون أي أتثري عند كال اجلرعتني

اخنفاض معنوي يف عدد كرات الدم البيضاء يف اجملموعة (  (Al-Attar,2015 بينما وجد
 Salehzadeh) ائج ــــــــــابيع, وأظهرت نتـــــــأس 4ملغم/كغم ملدة  20املعرضة للدايزينون جبرعة 

et al., 2018)  ارتفاع معنوي يف عدد كرات الدم البيضاء يف اجملموعة املعرضة للدايزينون جبرعة
 بيع.أسا 8ملغم/كغم ملدة  30
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 : أتثري مبيد الدايزينون على عدد كرايت الدم البيضاء6الشكل 

 عدم حدوث أي أتثري سليب ملبيد الدايزينون على عدد كرايت الدم البيضاء

و G1 أوضحت نتائج الدراسة احلالية املتعلقة ابلصفائح الدموية حـدوث ارتفاع غري معنوي يف 
G2  مقارنةcontrol  ال اجلرعتني، ـــمما يشري إىل أنه مل يكن ملبيد الدايزينون أي أتثري عند ك

وجود ارتفاع غري معنوي يف الصفائح   (Salehzadeh et al., 2018)ئج ــــــــــــــوأظهرت نت
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يوم  28ملغم/كغم ملدتني   5,10,15,25الدموية يف اجملموعة املعرضة للدايزينون جبرعات 
 يوم. 56ووجود اخنفاض معنوي بعد 
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 أتثري مبيد الدايزينون على عدد الصفائح الدموية 7الشكل :

 عدم حدوث أي أتثري سليب ملبيد الدايزينون على عدد الصفائح الدموية
 

 الخالصة

كل من عدد كرات الدم   الدايزينون أتثري سليب على محض البوليك، كما له أتثري سليب علىملبيد 
 رعة.احلمراء ومستوى اهليموجلوبني وهدا التأثري يرتبط بعالقة طردية مع اجل
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لملخصا  
 

ى لحد من آاثرها علمل معها لتعد املخلفات الزراعية الصلبة مشكلة وحتدي حقيقي يواجه البيئة يف ليبيا، واختلفت طرق التعا
طة أحباث ومعامل  دراسة مبحاإلنسان واحمليط، ومن أهم هذه املمارسات إنتاج الكومبوست من املخلفات الصلبة. أجريت هذه ال

خواص خملفات معاصر  ، وذلك لدراسة2016إىل شهر مارس  2014الفرتة من شهر فرباير  كلية الزراعة جامعة طرابلس خالل
ألبقار، مسحوق مع روث ا الزيتون ثالثية املراحل )الفيتورة( وختمريها للحصول على كومبوست انضج. خلطت الفيتورة حجميا

نضج اخلليط ابختبار  أشهر، واخترب 5دة % على التوايل، ومخر اخلليط مل15%: 10%: 25%: 50أوراق الزيتون ورمل بنسب 
%، ونسبة زيت 40ة بلغت اإلنبات لبذور اخلس. أشارت نتائج هذه الدراسة أن الفيتورة اخلام حتتوي على نسبة رطوبة عالي

من التخمر، وأدانها  م بعد شهر° 50%. وأوضحت النتائج أن هناك تدرجًا يف درجات حرارة ختمر الكومبوست، أعالها 7.2
%، مما يعين أنه آمن لالستخدام  85بلغت نسبة إنباهتا  م يف هناية التخمر، وعند إجراء اختبار اإلنبات ابستخدام بذور اخلس° 27

ربون: % أن نسبة الك60 ضوية بلغتكمحسن للرتبة الزراعية. كما بينت النتائج أن الكومبوست الناتج له نسبة عالية من املادة الع
بة الزراعية من مبوست مفيدة للرت نسبة عالية من العناصر األساسية، مما يعين أنه ابإلمكان إضافة الكو ، و 1:12النيرتوجني كانت 

 حيث وفرة العناصر األساسية ودرجة التفاعل املعتدلة. 
 

Study of Compost Production from Olive Mill Solid Waste (OMSW) 

Thuraya E. Wahibaa, * Mohammed A. Bakeerb 

The solid agricultural wastes are a big problem in the Libyan environment, and 

there are different applications to reduce its effect on humans and the 

surrounding, one of the most important is composting. This study was carried out 

at the experimental station of the faculty of Agriculture University of Tripoli – 

Libya and Its aim was to study the properties of crude OMSW and to produce a 

compost. The OMSW was mixed with manure cattle, olive leaves and sand of the 

rate of 50%, 25%, 10% and 15% (V/V) respectively. The compost was tested for 

maturity by germination index (GI) for lettuce seeds. The results indicated that 

the OMSW contained high percent of water content reached 40%, oil content 

7.2%. The results showed that the compost temperature increased gradually over 

50 °C, then decreased and stabilized at 27 °C. The germination index rates for 

mature compost after 150 days reached 85% for lettuce seeds, which means the 

compost is not phytotoxic and could be used safe as a high-quality soil 

amendment. The results showed that the mature compost had high quality of 

organic matter with C/N ratio of 12:1 and high nutrient concentrations 

mailto:thuraya.wh@gmail.com
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(، ومن انحية بيئية فهذه Alexander، 2001)األمراض وانبعاث الروائح الكريهة 
املخلفات تسبب يف زايدة انبعااثت غاز امليثان واثين أكسيد الكربون مما يؤدي إىل زايدة 

، .Vavercova et alظاهرة االحتباس احلراري وتلوث املياه اجلوفية والرتبة واهلواء )
2018 ،Shilev et al. ،2006) 

ئيات منظمة سب إحصايا من حيث إنتاج الزيتون حتصنف ليبيا يف املرتبة الثانية عشر عامل
ف الزيت % منه على إنتاج أصنا90، يرتكز  2014لسنة  (FAOاألغذية والزراعة )
ل يت تتميز بفص(، ومن خالل استخدام املعاصر ثالثية املراحل ال2014)دحيم وآخرون، 

ملعاصر تنتج هذه ا نأاملخلفات الصلبة )الفيتورة( عن السائلة )املرجني( حمليا، فقد وجد 
كجم   1000كجم من املاء العضوي لكل وزن   1200كجم من الفيتورة الرطبة و  500

ورة يستخدم نصف هذه الفيت، (Gougoulias et al. ،2013من مثار الزيتون )
دحيم ) نهمستفادة تقريبا يف تغذية احليواانت أما الباقي فهو عبء على البيئة دون اال

وية، معظمها املمارسات اخلاصة ابلتعامل مع املخلفات العضتنوعت (، 2014وآخرون، 
مساد  كن عملميتركز على التجميع والتخلص يف مكبات عشوائية، وحيث أنه يف املتوسط 

ا تفادة منه% من املخلفات عامة، فإن هناك الكثري من احملاوالت لالس50عضوي من 
 (.Hoornweg et al. ،2000بتخمريها )

نبعااثت ليل االوست العديد من الفوائد، فهي ال تقتصر فقط على تقحتقق صناعة الكومب
الرتبة  ن خصوبةأو احلد من التلوث، ولكنها أيضا تضمن ممارسات صديقة للبيئة حتسن م
موارد كافة اية للوخواصها وتكمل الدورة الطبيعية للمخلفات العضوية إبرجاعها لألرض مح

(Nsimbe et al. ،2018 ،) مبوست صناعة السماد العضوي أو الكو غري أن ثقافة
وهناك مصانع حملية لصناعة  (Hoornweg et al.، 2000الزالت حمدودة )

ت تعطي ليت كانع السواين بطرابلس واملصانع األخرى املنتشرة، وانالكومبوست مثل مص
من حيث  لزراعيةامنتجا ذو جودة منخفضة نظرا لوجود مواد غري عضوية أو لعدم فعاليته 

يث احتوائه من من حالكربون: النيرتوجني، امللوحة وغريها، وقد يكون املنتج غري آ نسبة
مة خلام املستخدملواد اعلى العناصر الثقيلة الناجتة عن املخلفات أو فقريا الخنفاض جودة ا

(Hoornweg et al.  ،2000أو عدم نضجه ابحتوائه على مواد سامة لل ،) نبااتت
اب (، كل هذه األسبHattemer،2010و Gravesا )وابلتايل عدم جدواه زراعي

ا وبيئيا. ة زراعيتدعوا إىل تعلم تقنيات الكومبوست املختلفة للحصول على منتج ذو قيم
جتة فيتورة( الناراق والهتدف هذه الدراسة إىل تدوير املخلفات الصلبة ملعاصر الزيتون )األو 

واستخدامها إلنتاج   (Three-phase decantersعن املعاصر ثالثية املراحل )
 ميكن استخدامه يف اإلنتاج الزراعي. كومبوست

 
 :طرق الوالمواد 

 . حتضري الكومبوست:1
أجريت هذا اجلزء من الدراسة يف وحدة األبقار مبحطة أحباث كلية الزراعة جامعة طرابلس، 

من معصرة مبنطقة قصر األخيار،  2014يف شهر فرباير   حيث مجعت كميات من الفيتورة
وخلطت بكميات من روث األبقار، ابإلضافة إىل كميات من مسحوق ورق الزيتون 

% مساد 25% فيتورة : 50املعصرة، حبيث كانت نسبة اخللط حجمية مبقدار املتجمع يف 
وأضيف إليها  % رمل، ومن مث ُخلطت املكوانت15% ورق زيتون مطحونة : 10أبقار : 

املاء للحصول على الرطوبة الالزمة حلدوث عملية التحلل املطلوبة ابخلليط، حبيث كانت 
(، وغطيت الكومة Shilev et al. ،2006) 30:1نسبة الكربون إىل النيرتوجني 

أشهر، وتركت  5بقطعة من بويل إيثيلني ملدة شهر من الفرتة الكلية للتخمر اليت استمرت 
 ظلل على أن تسجل درجات احلرارة مبتوسط كل أسبوعني طيلة فرتة التخمر.يف املكان امل

 . اختبار نضج الكومبوست:2
 5أجري هذا اجلزء مبعامل كلية الزراعة جامعة طرابلس، حيث اخترب الكومبوست بعد 

جم منه يف أنبوبة االستخالص وغطيت أبلياف زجاجية، وأجري  6أشهر بوضع 
ملليرت من املاء كمذيب. وبعد انتهاء  125ستخدام ساعات اب 8االستخالص ملدة 

االستخالص ووصول املستخلص الناتج إىل درجة حرارة الغرفة اخترب إبضافته إىل بذور 
مكررات وقورن ابلشاهد )ماء مقطر(  3بذور يف أطباق برتي بعدد  10اخلس بعدد 

ذور، وذلك حسب (، إلجراء اختبار مسّّية املستخلص من خالل نسبة إنبات الب1)شكل 
% مسية 50 – 30 ( كاآليت: 2010) Hattemerو Gravesاملقياس الذي وضعه 

% مسية متوسطة تتحملها بعض النبااتت فقط، 85 – 70% سام، 70 – 50عالية، 
 % غري سام ما يعين أهنا آمنة لالستخدام كوسط للنمو جلميع النبااتت.100 -85

 . حتليل الفيتورة والكومبوست الناتج:3
هرية ة الظاأجري هذا اجلزء مبعامل كلية الزراعة جامعة طرابلس، حيث قيست الكثاف

مان، )حيىي وسلي للكومبوست عند السعة احلقلية ابستخدام اسطوانة الكثافة 3ابجلرام/سم
 لتفاعل(. وقدر كل من درجة التوصيل الكهريب بوحدة ملليسمنز/سم ودرجة ا1980

(pHللمستخلص املائي للكومبوست )  التوصيل  ماء مقطر، ابستخدام جهاز 5:1بنسبة
لكومبوست، ابعضوية الكهريب وجهاز قياس درجة التفاعل. كما قدرت نسبة الرماد واملادة ال

ول م حىت حت° 500جم ووضعه يف بوتقة بفرن االحرتاق عند درجة  1أبخذ وزن 
 ون(، ومن مث حسبت نسبة الكربBlank et al. ،1965الكومبوست إىل رماد )

 ابملعادلة اآلتية: 
 

 X 1.724نسبة املادة العضوية )%( = نسبة الكربون % 
 

هاز عمال جاستخلص الزيت من عينات الفيتورة املستخدمة يف إعداد الكومبوست ابست
يف أنبوبة  جم من الفيتورة 6(، حيث وضع Soxhlet extractorسوكسليت )

عمال ساعات ابست 8االستخالص وغطيت أبلياف زجاجية، وأجرى االستخالص ملدة 
مل منه يف دورق االستخالص. رُكز  125( كمذيب، بوضع Hexaneاهلكسان )

ملستخلص لزيت اااملستخلص الزييت ابستعمال جهاز التبخري )املبخر الدوار(، وعني وزن 
 ذيب:للمكررات الثالثة بعد التخلص من امل

 
 100*    وزن الزيت   نسبة الزيت % =

 وزن الفيتورة                     

قدر تركيز العناصر األساسية لثالث عينات من الفيتورة والكومبوست، النيرتوجني ابلنسبة 
( ابستخدام جهاز ppmاملئوية ابستخدام جهاز كلداهل، الفوسفور ابجلزء يف املليون )

 Blank( ابستخدام جهاز اللهب )ppmوالبواتسيوم ابجلزء يف املليون )املطياف اللوين. 
et al. ،1965 .) 

 
 

 النتائج والمناقشة:
 



 )الفيتورة( دراسة إلنتاج كومبوست من املخلفات الصلبة ملعاصر الزيتون
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 . درجات حرارة ختمر الكومبوست:1
 ستأن هناك تدرجاً يف درجات حرارة الكومبو  1نالحظ من خالل الشكل 

ونيو، حيث  أشهر من شهر فرباير وحىت شهر ي 5خالل فرتة التخمر اليت امتدت 
هر تقريباً شم مث بدأت يف االرتفاع حىت استقرت بعد ° 24كانت درجة احلرارة 

اليت  (Thermophilic)م، وهي مرحلة التسخني ° 52عند درجة حرارة 
ز هليميسليولو نني واواللجحيدث فيها حتلل للمواد املعقدة اليت تتمثل يف السيليولوز 

(. مث بعد ذلك بدأت Lopez-Paneiro et al. ،2008الغنية هبا الفيتورة )
ج يف درجات ، ويعترب التدر °م 27درجة احلرارة يف االخنفاض حىت استقرت عند 

 ملختلفة حسبادقيقة احلرارة عملية مهمة لتوفري البيئات املناسبة لعمل الكائنات ال
حلة إىل أن مر ( 2014وآخرون ) Nadjet تلفة. وأشاردرجات احلرارة املخ

ىل إ( 2013وآخرون ) Chowdhuryالتسخني قد تتأخر ملدة أسابيع، وذكر 
يوم يف أحباث  250 – 210يوم إىل  30 – 16أن فرتة التسخني تراوحت بني 

نواع أل، وقد سجل فرتات التخمر °م 50خمتلفة، بدرجات حرارة ال تقل عن 
حد كيوم   365بوست استخدمت فيها الفيتورة وصلت حىت خمتلفة من الكوم

كون له يكن أن أقصى. جيدر ابلذكر أن عملية التخمر الالهوائي يف هذا البحث مي
ر التخم أتثري سليب على هضم الكومبوست، لذا فإن أغلب األحباث تشري إىل

 (Shilev et al. ،2006الالهوائي على أنه األفضل )
 

 

 ( التغري يف درجات احلرارة )مئوية( خالل فرتة ختمر الكومبوست1شكل )
 

 :اختبار نضج الكومبوست. 2
ر سة أشهأشارت اختبارات إنبات نضج الكومبوست ابستخدام املستخلص بعد مرور مخ

ان آمنا، ك  بوستأشارت نتائج نسبة اإلنبات ابستخدام بذور اخلس إىل أن استخدام الكوم
العديد  (، وقد تنوعت اختبارات اإلنبات يف2% )شكل 85حيث كانت نسبة اإلنبات 

بات ، حيث بلغت نسبة اإلن Lemna gibbaمن األحباث من استخدام بذور نبات 
ة مع روث % لبذور الفجل عند إنتاج كومبوست الفيتور 85%، ونسبة 81هلذه البذور 

(، وقد درس Tortosa et al. ،2012)أسبوعا من التخمر  38األغنام بعد 
Seferoglu (2011 إنبات بذور الفجل والبصل ابستخدام الفيتورة كوسط )و وليس من

 Tortosa%، وقد أشار 24% و22املستخلص، فكانت نسبة اإلنبات ترتاوح بني 
، ت الكومبوس( إىل أن نسبة اإلنبات تستخدم كمؤشر لرتاجع السّمّية يف2012وآخرون )

 الدهون.  والت و وأن نقص السّمية يكون نتيجة الخنفاض بعض املركبات: األمونيا، الفين

 
 وست(ص الكومب( اختبار مسية الكومبوست ابستخدام بذور اخلس )ماء مقطر ومستخل2شكل )

 . خصائص الفيتورة املستعملة:  3
يث بلغت املستخدمة ح ارتفاع نسبة الرطوبة يف الفيتورة (1)يتضح من خالل جدول 

وضحه ع ما أم%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة ابملخلفات العضوية األخرى، وهذا يتفق 40
Al-Khatib ( من أن عملية التخمري حت2010وآخرون ) 40تاج رطوبة ترتاوح بني %

يه  وكذلك يتفق مع ما أشار إلمل الكائنات احلية الدقيقة، % للمساعدة يف ع60 -
Nasini ( من أن نسبة الرطوبة يف الفيتورة تراوحت بني 2013وآخرون )38.4 %

آخرون و  Hachicha ( و2016كما أهنا تتوافق مع ما وجدته أبو شعالة )%،  47.9و
% 57 % إىل45من أن نسب الرطوبة يف الفيتورة اخلام قد ترتاوح بني ( 2006)

 للمعاصر احلديثة على أعلى تقدير.
ة مما %، وهي قريب7.2الزيت للفيتورة بلغت ( أن نسبة 1كذلك يتضح من جدول )

رتاوح تعاصر احلديثة ( من أن نسبة الزيت للفيتورة الناجتة من امل2016أوضحته أبو شعالة )
لني لآللة %، وهذه النسبة ختتلف ابختالف املعاصر وخربة املشغ12.93% و8.78بني 

ت اجلمع ف ووقة ابلصنوالضغط املسلط على الثمار، كما يتأثر حمتوى الزيت يف الفيتور 
 (.2014واحلصاد )دحيم وآخرون، 

، وتعترب هذه الدرجة بيئة 5.8لوحظ أيضا اخنفاض درجة احلموضة للفيتورة واليت كانت 
مناسبة لعمل الكائنات الدقيقة احملللة للفيتورة، وقد أوضحت األحباث أن للفيتورة درجة 

 5.28 (Endeshaw(، Tortosa et al. ،2012) 5.38تفاعل تراوحت بني 
et al. ،20154.69( و (Altieri وEsposito ،2008 كما وجد ،)Nasini 

يف العينات  6.4و 6.9( أن درجة التفاعل للفيتورة قد تراوحت بني 2013وآخرون )
املستخدمة يف الدراسة. ويالحظ أن درجة التفاعل ال ختتلف بني الفيتورة للمعاصر الثنائية 

(، من انحية أخرى يالحظ أن درجة التفاعل Borja et al. ،2006والثالثية املراحل )
، .Lopez-Pineiro et alتتجه أكثر حنو احلامضية للفيتورة منزوعة الزيت )

 ( ومنزوعة اللب. 2008
ملليسمنز/سم، وهو  3.95( أن للفيتورة درجة توصيل كهريب 1كذلك يتضح من اجلدول )

( أن للفيتورة درجة توصيل 2008ن )وآخرو  Lopez-Pinieroيقرتب مما أشار إليه 
( الذي 2012وآخرون ) Tortosaللمعاصر ثنائية املراحل، وقريبة مما أشار إليه  5.02

 وآخرون Nasini، وخيتلف مع كل من 4.64وجد أن للفيتورة درجة توصيل كهريب 
توصيل كهريب أقل، (، حيث سجلت درجة 2008) Espostiو Altieri( و2013)

ويعزى ارتفاع قيمة درجة التوصيل الكهريب للمواد العضوية اليت توجد على شكل أمالح 
( اخنفاض تركيز  1كما تبني من اجلدول )(.  Hameed ،2007و Aqeelابلفيتورة )

كل من عنصر الفوسفور والبواتسيوم ابلفيتورة، فيما كانت نسبة النيرتوجني متوسطة إىل حد 
 Tortosaرها مادة أساس لتحسني الرتبة الزراعية، وهي تتفق مع ما أشار إليه ما ابعتبا
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  (.2006وآخرون ) Borja( و2010وآخرون ) Aviani(، 2012وآخرون )

 خدمةاملست اخلواص الفيزايئية والكيميائية لفيتورة الزيتون (:1جدول )
 القياس الصفة

 نسبة الرطوبة الوزنية )%(

 نسبة الزيت )% وزنية(

40 

7.2 

 pH 5.82تركيز األس الهيدروجيني 

 3.95 (ms/cmدرجة التوصيل الكهربي )

 6.05 (ppm)تركيز الفوسفور  

 375 (ppm)تركيز البوتاسيوم  

 1.33 تركيز النيتروجين )%(

 
 خصائص الكومبوست الناضج: 4.

كثافة بمقارنة  3جم/سم 0.56( أن كثافة الكومبوست كانت 2يتضح من خالل جدول )
مما يسهل عملية التداول، كما سجلت درجة  3جم/سم 1.7 – 1.1الرتبة اليت ترتاوح بني 

، حيث وهي من ضمن املؤشرات املستخدمة يف تقييم نضج الكومبوست 7.8التفاعل 
 Gravesكأقصى حد )  8يوصى أبن تكون متعادلة مائلة للقلوية وقد تصل إىل 

 ( أن2006وآخرون ) Lasaridiوجده (، وهذا يتفق مع ما Hattemer ،2010و
درجة  بة منوهي قري هذه الدرجة تضمن مالئمة الكومبوست ملعظم النبااتت املزروعة،

 7.89و  6.9التفاعل اليت سجلت ألنواع خمتلفة من الكومبوست، حيث ترواحت بني 
(Chowdhury  ،كما وجد 2014وآخرون ،)Ben-Jenana  ( 2009آخرون )و

وث الدواجن بحر ور اع من الكومبوست استخدم فيها مع الفيتورة تنب الأن درجة تفاعل ألنو 
(  أن لكومبوست 2013وآخرون ) Toscano، ووجد 8.51و  8.17تراوحت بني 

عند دراسة خواص نوعني من الكومبوست  7.3 – 6.9فيتورة الزيتون درجة تفاعل معتدلة 
 ملخلفات املعاصر ثنائية وثالثية املراحل. 

يالحظ أن درجة التفاعل تزداد على طول مدة التخمر، وهذا ما أوضحه  
Chowdhury (، حيث ارتفعت درجة التفاعل من مقدار نصف 2014) وآخرون

ة التفاعل إىل من انحية أخرى وصلت درج  رقم إىل رقم يف أنواع الكومبوست املدروسة.
 9.3( و2006ن، وآخرو  Cayuela) 8.9القلوية يف بعض أنواع الكومبوست بني 

(Hachicha  ،وقد يرجع السبب إىل ماذكره 2009وآخرون ،)Hachicha 
لتحلل ا( أن زايدة درجة التفاعل للكومبوست الناضج حتدث نتيجة 2009وآخرون )

إىل عملية  ك يرجعاحليوي لألمحاض الفينولية املوجودة يف املواد األساس ابخلليط، وكذل
وآخرون،  Baeta-Hallبات العضوية )( للمركMineralizationاملعدنة )

2005.) 
 3.81( أن درجة التوصيل الكهريب للكومبوست بلغت 2نالحظ من اجلدول )

ملليسمنز/سم، وهذه الدرجة تعترب عالية وقريبة من درجة التوصيل الكهريب للرتب امللحية 
يدي، حسب التصنيف األمريكي مللوحة الرتبة، وغري ملحية حسب التصنيف الروسي )الزب

وآخرون  Fernandez-Hernandez(، وهذه الدرجة قريبة مما وجده 1989
 5.7و  4.1( عند إنتاج كومبوست من فيتورة الزيتون، واليت تراوحت بني 2014)

( أن درجة التوصيل الكهريب 2009وآخرون ) Ben-Jenanaملليسمنز/ سم، وأوضح 
هريب جيب أال تتعدى املقياس ملليسمنز/ سم، وأن درجة التوصيل الك 2.07و  1.64بني 

ملليسمنز/ سم، والذي يشري إىل أنه ميكن إضافة  4وهو  Hellenicاحملدد لـ 
-Baeta(، وقد فسر Lasaridi et al.، 2006الكومبوست للمحاصيل الزراعية )

Hall ( أن ارتفاع درجة التوصيل الكهريب للكوموبست يعزى إىل تبخر 2005وآخرون )

 يتون وكنتيجة لتحلل املركبات العضوية.الرطوبة بفيتورة الز 
%، وهي 60( أن نسبة املادة العضوية ابلكومبوست بلغت 2كما لوحظ من جدول )
( عند إعداد أنواع خمتلفة من 2012وآخرون ) Tortosaنسبة تقرتب مما وجده 

%، وذلك عند 76 -% 56.1الكومبوست، حيث تراوحت نسبة املادة العضوية بني 
غنام والدواجن مع خملفات الزيتون، كما أهنا تقرتب مما وجده استخدام روث األ

Hachicha ( حيث بلغت نسبة املادة العضوية 2006وآخرون .)58.5 %
للكومبوست الناضج، ويالحظ أن مستوى اللجنني والسيليولوز قد زاد أثناء عملية التخمر، 

أن للكومبوست  (. كما يالحظTortosa et al. ،2012والعكس مع اهليميسيليولوز )
 Aviani، وهي تتفق مع النسبة اليت وجدها 11.36نسبة كربون: نيرتوجني بلغت 

 Komilis، وأيضا تتفق مع ما وجده 15 – 11( واليت ترواحت بني 2012وآخرون )
، وتقرتب مما وجده 12- 6( اليت تراوحت بني 2009) Tziouvarasو 

Agnolucci ( واليت بلغت 2013وآخرون )جلدير ابلذكر أن املخلفات ، وا12.1
اخلضراء هبا نسبة منخفضة من الكربون : النيرتوجني مقارنة ابملخلفات اخلشبية، حيث يبدأ 
تكوين الكربون من الكربوهيدرات إىل هيميسليولوز مث سيلولوز ومن مث تكوين اللجنني، كما 

رنة ابملخلفات النباتية ان املخلفات احليوانية حتتوي نسبة من الكربون : النيرتوجني أعلى مقا
(Chowdhury et al.  ،2013.) 

ذ الفوسفور، إ ( أن الكومبوست الناضج به نسبة تركيز عالية من2يتضح أيضا من جدول )
ذه % نيرتوجني، وتعترب ه3ج.ف.م بواتسيوم و 8400ج.ف.م،  1233حيتوي على 

ارتفاع  (، وقد يعزى2009وآخرون ) Hachichaالنسبة مساوية أو أعلى مما أوضحه 
ملادة احتليل و نسبة النيرتوجني ابلكومبوست إىل استعمال الكائنات الدقيقة للكربون 

 Chowdhuryالعضوية، ومن مث تطلق النيرتوجني مبوهتا وحتللها، وكذلك أوضح 
فإن نسبة  ( أنه عند إعداد الكومبوست من الفيتورة وأوراق الزيتون2014وآخرون )

ن نسبة أ( 2014وآخرون ) Nadjetيرتوجني تزداد بطول فرتة التخمر. كما وجد الن
وست. كما % وذلك تبعا لزايدة األزوت يف روث األبقار ابلكومب6النيرتوجني تصل 

ج.ف.م للبواتسيوم  1232.5و  8400أظهرت النتائج أن للكومبوست تركيز 
(، وقد 2014وآخرون ) Nadjetوالفوسفور على التوايل، وهذه النسبة تقرتب مما وجده 

املخلفات لروث و ايعزى االختالف يف نسبيت البواتسيوم والفوسفور إىل نسبة اإلضافة من 
 املختلفة. 

 تونورة الزي( اخلواص الفيزايئية والكيميائية للكومبوست الناضج لفيت2جدول )
 القياس الصفة

 الكثافة )جم/سم3(

%نسبة المادة العضوية   

0.56  

60 

 pH 7.8تركيز األس الهيدروجيني 

 3.81 (ms/cmدرجة التوصيل الكهربي )

 11.36 نسبة الكربون: النيتروجين

 1232.5 (ppm)تركيز الفوسفور  

 8400 (ppm)تركيز البوتاسيوم  

)%( الكلي تركيز النيتروجين  3 

 

 الخالصة

العمل احلايل هو حماولة الستعمال خملفات معاصر الزيتون ثالثية املراحل إلنتاج كومبوست، 
 ابستعمال أوراق الزيتون والفيتورة مع روث األبقار والرمل: 

يوم مقارنة بنتائج بعض األحباث السابقة اليت  150)أ(. نضج الكومبوست خالل 



 )الفيتورة( دراسة إلنتاج كومبوست من املخلفات الصلبة ملعاصر الزيتون
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يوم للتخمري. 200احتاجت إىل   
ل الدراسة احتواء الكومبوست الناضج على تغذية كافية من )ب(. تبني من خال

 النيرتوجني، الفوسفور والبواتسيوم، مما يفيد استعماله كسماد عضوي للنبااتت.
%، حبيث 85)ج(. الكومبوست الناضج له مؤشر إنبات عايل لبذور اخلس وصل إىل 

 ميكن إضافته من دون حدوث مسية للنبااتت. 
كومبوست ابلكومة ال حتتاج إىل أدوات عالية التكلفة وميكن استخدام )هـ(. طريقة إنتاج ال

التهوية اليدوية أو امليكانيكية، كما أنه ال حيتاج إىل مساحة كبرية، ويرجع ذلك إىل قصر 
 فرتة ختمر الكومبوست، ما جيعل هذه الطريقة أكثر مالئمة للمساحات الصغرية. 

وأنه جيب أخذها ابالعتبار عند اختيار )و(. تبني أن للكومبوست ملوحة متوسطة، 
 النبااتت املزروعة وريها.

 ذكر نوصي ابآليت:  وبناء على ما
 ورة ة للفيتالعمل على حتديث بياانت حصر كميات املخلفات الصلبة والسائل

 على املستوى احمللي. 
  .إجراء دراسات ملعرفة أفضل طريقة ومدة لتخمري الكومبوست 
  الكومبوست منذ بداية التخمري. دراسة التغري يف صفات 
  .اختبار أتثري إضافة الكومبوست كبيئة إنبات للبذور 
  .اختبار أتثري إضافة الكومبوست كبيئة لنمو نبااتت خمتلفة 
  ى من دراسة خواص كومبوست فيتورة الزيتون ابملقارنة مع أنواع أخر

 الكومبوست من املخلفات الزراعية األخرى. 
  لرتبة امعاصر الزيتون ضمن تطبيقات حتسني خواص تشجيع إدخال خملفات

 الزراعية يف املناطق اليت تنتشر فيها املعاصر بشكل واسع.
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 لملخصا
 

ا ختصيص ترهونة، مت مؤخر  صلبة ببلديةلتفادي الطرق العشوائية، وملعاجلة الوضع السليب املتبع حاليا عند التخلص من النفاايت ال   
ل والبيئية املعمو  ري الصحيةصحي للنفاايت الصلبة، لذلك أجريت هذه الدراسة لتحديد ومعرفة مدى مالئمته للمعاي موقع كمطمر

املعايري،  قياس وحتليل تلك لقدرة علىهبا، ولتحقيق ذلك مت استخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية اليت هلا ا
ة مع جمموعة من ر الصناعين مطمر صحي للنفاايت الصلبة.  اعتمدت الدراسة على صور األقماومعرفة مدى مالئمة املوقع ليكو 

ظفت يف و موعة من اخلرائط ول على جمالبياانت الوصفية استخدمت يف بناء قاعدة بياانت جغرافية، ومبعاجلة وحتليل البياانت مت احلص
راسة اىل أن عايري. توصلت الدلتلك امل لرقمية املوضحة ملدى مالئمة املوقعبناء النموذج الكارتوجرايف ومنه مت احلصول على اخلريطة ا

نها كانت جيدة املالئمة، % م9% مالئمة جدا، و6% من مساحة بلدية ترهونة تعد مواقع مثالية املالئمة، ونسبة 1ما نسبته 
ناطق املالئمة جدا، تقع ضمن امل % من مساحته25وإبسقاط حدود املوقع املخصص على خريطة املالئمة وجد أن ما نسبته 

مساحات إضافية  ة أبن هناك% ضمن حدود املناطق جيدة املالئمة، وبذلك يعد املوقع احلايل جيد املالئمة، وأوصت الدراس75و
فس اإلطار، أوصت لة. ويف نأخرى ابلبلدية تعد مثالية املالئمة وأخرى تتصف مبعايري جيدة جدا ميكن استخدامها كمواقع بدي

يئي ليات التخطيط الباجراء عم لدراسة بضرورة االعتماد على التقنيات احلديثة كنظم املعلومات اجلغرافية كوسائل وأدوات عندا
 لضمان جناح اإلدارة السليمة عند التخلص من النفاايت واحلد من التلوث البيئي.

 
 

The suitability of solid waste landfill site in Tarhuna municipality to 

environmental and health standards using GIS and remote sensing 
 

A.A. Alhaddad1, R.A. Alzardumi2 
 

     A specific location has recently chosen to be a health landfill for solid waste 

for Tarhuna municipality. However, to avoid random methods, and to treat the 

current negative situation when disposing of solid waste, this study was 

conducted to determine and identify how much this location is appropriate to the 

health and environmental criteria. This health and environmental standards and 

examination of the appropriateness of other locations for a healthy landfill of 

solid waste were analysed, measured by applying remote sensing and GIS 

techniques.  An investigation of the relationship between the waste location and 

the health and environmental criteria is based on satellite imagery with a set of 

metadata used to build a geographical database, and by processing the data. This 

procedure has produced a set of maps that used to build the cartographic model in 

order to identify location’s suitability. The study found that 1% of the Tarhuna 

municipality area is a very high suitable location, 6% is high, and 9% of the area 

is good. In addition, by bounding the borders of the allocated site on the map, the 

result shows that 25% of the site area is within the very appropriate areas, and 

75% within the boundaries of the areas, which shows the current location is 

mailto:ab.ahmed@azu.edu.ly
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 ةالمقدم

تشكل النفاايت بشكل عام عبئا على اجملتمعات والبيئات احلضرية، وقد ساهم يف ذلك العبء 
الزايدة يف عدد السكان والتوسع يف إقامة املناطق السكنية، مع ارتفاع معدالت االستهالك 

و ضرغام  2016)أمحد، ملختلف السلع وحدوث تطور صناعي كبري خالل العشرايت األخرية 
صاحب ذلك مشاكل وصعوابت أدت إىل ضعف إدارة النفاايت الصلبة ، وقد  (2012، 

والتخلص منها بطرق سليمة مما أدى إىل حدوث مشكالت ومضاعفات سامهت يف حدوث 
 Badi ;2019،  ; رمي(Mat et al., 2016 ;اضرار صحية وبيئية على اجملتمع والبيئة

and Kridish,2020).   يف هذا اإلطار، تعترب إدارة النفاايت من أكرب التحدايت اليت
تواجه البلدايت يف معظم دول العامل، ألن التهاون أو التقصري يف إدارهتا السليمة سيؤدي إىل 
حدوث مشاكل كبرية تعود ابلضرر على الصحة العامة والبيئة، ويعد جناح أي بلدية يف إدارة 

 Mat et;مؤسساهتا على العمل من اجل احملافظة على البيئة  النفاايت مؤشرا جيدا على قدرة
al., 2016)  ، 2019رمي). 

الصحي للنفاايت الصلبة عبارة عن موقع أو مكان تكب فيه النفاايت الصلبة يتم  املطمر      
اختيار موقعه طبقا ألعلى املعايري والشروط الفنية والبيئية وتتم إدارته بكفاءة وتقنيات عالية، 

وب ويكون جمهزا بعناية الستقبال النفاايت الصلبة واستيعاهبا، وحيتاج إىل املراقبة املستمرة ملنع نش
احلرائق به، وال تلقى فيه املخلفات عشوائيا حبيث تكون بيئة مالئمة ملعيشة القوارض وانبعاث 

 Badi and) (2019)رمي ، الروائح الكريهة وتشتعل به النريان ابستمرار 
Kridish,2020 ،من جانب آخر، جتدر اإلشارة إىل أن التقنيات   (. 2015( )عهود

(، تعد من أهم RS( واالستشعار عن بعد )GISجلغرافية )املكانية مثل نظم املعلومات ا
التقنيات املستخدمة يف حتديد أنسب األماكن املالئمة لدفن املخلفات الصلبة عن طريق تطبيق 
املعايري البيئية والصحية داخل بيئة براجمها. يف هذا اجملال، وعلى املستوى احمللي، أجريت العديد 

خدمت هذه التقنيات، وقد توصلت اىل نتائج جيدة ميكن العمل من الدراسات اليت مت فيها است
و رجب و  2019)رمي ، هبا عند التخطيط إلقامة مدافن صحية للمخلفات الصلبة 

 (2021عبداللطيف ، 
 °13.632622مشاال، وخط طول  °32.433497تقع بلدية ترهونة على دائرة عرض    

مرت. وتقع مشال غرب ليبيا  398حوايل شرقا، ومتوسط ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 
وتبدأ حدودها اجلغرافية من  ،كم اىل اجلنوب الشرقي  95وتبعد عن العاصمة طرابلس حبوايل 

وادي فم ملغة" غراب إىل "بركات أوعينين" الواقعتني جغرافيا غرب مسالته اليت حتد “منطقة 
بوللي مشاال إىل وادي "أوكره املزاوغة  ترهونة شرقا. مث من "سوق اجلمعة )املصاحبة(" ومدينة القره

نسمة  264.103حوايل  2019واملرغنة" الذي حيد بين وليد جنواب. ويبلغ عدد سكاهنا عام 
كغريها من املناطق   وهي ، (1شكل ) (2000-1961) مصلحة االرصاد اجلوية طرابلس 

الليبية تعاين من مشكلة اإلدارة السيئة للنفاايت الصلبة وعدم التخلص منها ابلطرق السليمة 
اليت يتم فيها مراعاة األسس واملعايري الصحيحة املتعلقة ابلصحة والسالمة العامة، وقد زاد من 

األخري، مما أدى اىل ضرورة  تفاقم هذه املشكلة الزايدة الكبرية يف انتاج النفاايت خالل العقد
لذلك، ويف      البحث عن حلول مناسبة حتد من تفاقم مشكلة التلوث ابلنفاايت الصلبة.

إطار خطط التنمية املستدامة، مت اختيار أرض فضاء كموقع للمطمر الصحي بناء على تقارير 

لبلدي لبلدية منبثقة عن زايرات ميدانية قامت هبا جلنة مشكلة ابخلصوص من قبل اجمللس ا
. وبناء على ذلك، مت وضع حجر األساس إلقامة مطمر صحي 2020ترهونة خالل العام 

هكتار، حبيث يتم  50كم، ويشغل مساحة   25مبنطقة ترهونة يقع جنوب مدينة ترهونة مبسافة 
ختصيصه للتخلص من النفاايت الصلبة املنتجة من بلدايت ترهونة، مسالته، اخلمس، قصر 

لقربوللي وفق األسس واملعايري الصحيحة، وأن هذه املساحة املخصصة للمطمر االخيار، وا
سنة حسب افادة  25الصحي كافية للتخلص من النفاايت الصلبة ابلبلدايت املذكورة ملدة 

يقع املطمر الصحي لدفن النفاايت الصلبة يف الناحية  مكتب االصحاح البيئي ببلدية ترهونة.
م فوق مستوى 350لواقعة مشال غرب ليبيا على هضبة متوسط ارتفاعها اجلنوبية ملنطقة ترهونة ا

(، واألرض املخصصة 1كم )شكل  25سطح البحر، ويبعد عن مركز مدينة ترهونة حوايل 
للموقع تغطيها االرساابت املائية الرحيية متمثلة يف طبقة رقيقة من الرتبة حديثة التكوين توجد 

 اسفلها طبقات طينية وصخرية.
 

 
 ( موقع بلدية ترهونة واملطمر الصحي1شكل )

 
لنفاايت خلص السليم لأتيت هذه الدراسة حملاولة تطبيق أفضل الطرق يف اختيار مواقع الت     

ذا مول هبا يف هية املعالصلبة عن طريق االخذ ابملعايري والربوتوكوالت واألسس احمللية والدول
عن  ة واالستشعارجلغرافييف برامج نظم املعلومات ا اجملال ابستخدام التقنيات احلديثة املتمثلة

 :بعد. عليه، ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف التساؤالت التالية
س البيئية  واالسهل املوقع املخصص كمطمر صحي للنفاايت الصلبة مت اختياره وفق املعايري•

 والصحية املعمول هبا؟
اخلصائص  ل هبا معالبيئية والصحية املعمو ما مدى او درجة مالئمة االشرتاطات واملعايري •

 املكانية للموقع الذي مت اختياره كمطمر صحي للنفاايت الصلبة؟
حي للنفاايت مطمر ص يف حالة عدم مالئمة األسس واملعايري البيئية والصحية الالزمة إلقامة•

نطاق بلدية  ئم داخلالصلبة يف البيئات اجلافة وشبه اجلافة، هل ميكن حتديد موقع بديل ومال
غرافية ملعلومات اجلت نظم اترهونة عن طريق استخدام التقنيات املكانية احلديثة املتمثلة يف تقنيا

 واالستشعار عن بعد؟
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appropriately suitable. The study recommended that alternative areas in the 

municipality were ideal and other areas seemed to have very good standards. In 

the same context, the study recommended that modern technologies such as GIS 

could be applied when conducting a new environmental planning projects in order 

to ensure the success of complete management when disposing of waste and 

reducing environmental pollution. 
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 :طرقالوالمواد 

 

ور ولوجية وصاستخدمت يف هذه الدراسة جمموعة من البياانت املناخية واجلي     
  لدراسة، وقدادمة يف املعايري البيئية والصحية املستخ األقمار الصناعية اليت تتطلبها
 :كانت مصادرها حسب اآليت

نطقة جلوي مبابياانت االمطار والرايح مت احلصول عليها من سجالت حمطات الرصد -
 .[9]2000 -1961ترهونة وما جاورها خالل الفرتة من 

 13،(14 البياانت اجليولوجية مت استخالصها من لوحيت اخلمس وطرابلس-
(NI33-لبحوث )مركز ا رابلساجليولوجيتني والصادرتني عن مركز البحوث الصناعية ط
 .الصناعية (

 DEMالبياانت املتعلقة ابجملاري املائية مت استخالصها من منوذج االرتفاع الرقمي )-
30m ابإلضافة اىل بياانت استخدامات األرض اليت استخدمت فيها صورة القمر ،)

ملنطقة الدراسة مت احلصول عليهما من املوقع  2020لسنة  8الندسات الصناعي 
 -USGSااللكرتوين مفتوح املصدر )مصلحة املساحة اجليولوجية االمريكية 

https://earthexplorer.usgs.gov. 
تحديد ل الستقرائياعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، والتحليل ا    

صه كمطمر تم ختصييمدى مالئمة األسس واملعايري املعمول هبا دوليا عند اختيار موقع 
ني املسئولصحي للنفاايت الصلبة، حيث مت اجراء مقابالت شخصية مع العاملني و 

الوصفية و لنوعية ابقطاع البيئة ببلدية ترهونة، ومت احلصول منهم على بعض البياانت 
لصناعي االقمر  ظات، ويف االطار نفسه، مت االستعانة بصوروبعض االرشادات واملالح

استخدام إلجراء عملية تصنيف استخدامات األرض ببلدية ترهونة، و  8الندسات 
وقع ئمة املالنتائج املتحصل عليها من عملية التصنيف يف عملية حتديد مدى مال

ر ام صور القم استخدمتلألسس واملعايري املعمول هبا يف هذا اجملال.  ابإلضافة اىل ذلك 
افقة الوصفية املر و وصور برانمج قوقل ايرث مع البياانت املكانية  8الصناعي الندسات 

 سس واملعايريوقع لأليف بناء النموذج الكارتوجرايف املستخدم يف حتديد مدى مالئمة امل
ة فاقيليها ات نصت عالصحية والبيئية اخلاصة مبواقع الدفن الصحي للنفاايت الصلبة اليت

 :ابزل، وقد مت يف هذه الدراسة اتباع اخلطوات التالية
 .صياغة معايري اختيار املوقع-1
 .مجع بياانت املعايري وبناء قاعدة املعلومات اجلغرافية-2
 وضع مقياس لتصنيف البياانت.-3
داخل  (Spatial Analysis) معاجلة املعايري ابستخدام أدوات التحليل املكاين-4

 .ايريطم املعلومات اجلغرافية مع حتديد الوزن النسيب للمعبيئة برامج ن
 .للنموذج الكارتوجرايف Model Builder بناء النموذج اهليكلي-5
 .نتاج خريطة املالئمة مع حتليل النتائج وتفسريهاا-6

 :حتديد وصياغة معايري تقييم األرض .1.1
مت اعتماد العديد من املعايري املستخدمة يف تقييم األرض املستخدمة كموقع للمطمر     

الصحي، وذلك من خالل الطبقات املتوفرة ملنطقة الدراسة، وقد مت اعتماد جمموعة من 

الشروط او املعايري اخلاصة إبقامة مطمر صحي للنفاايت الصلبة واليت انبثقت عن 
 .(UNEP, 1989)ف احمللية للمنطقة اتفاقية ابزل مع مراعاة الظرو 

 مجع بياانت املعايري وبناء قاعدة البياانت اجلغرافية   .1.2
برانمج نظم املعلومات اجلغرافية ابلطبقات اليت مت حتديدها لصياغة املعايري لبناء  زود    

قاعد بياانت جغرافية حبيث تكون متوافقة مع قائمة الشروط واملعايري اليت مت حتديدها 
 .(2) سلفا كما موضح يف شكل

 

 
 موذج( الطبقات املكونة لقاعدة البياانت اجلغرافية اخلاصة ابلن2شكل )

 

 وضع مقياس لتصنيف املعايري .1.3
لتحديد درجة املالئمة لكل عنصر أو فئة من عناصر كل طبقة مستخدمة ضمن    

، حيث عن (Common scaleمت وضع مقياس موحد ) النموذج الكارتوجرايف
 Gridطريق املقياس املوحد يتم تبسيط القيم املخزنة داخل الطبقات الشبكية )

Layers حىت ميكن تطبيق )( عمليات التحليل املكاينSpatial Analyst عليها )
مع حتويل البياانت الوصفية اىل قيم رقمية، يف هذا االطار، مت  GISداخل نظام 

عهود  ;2019رمي ، )( 10-1اعتماد مقياس موحد على أساس القيم الرقمية من )
هي القيمة األعلى درجة  10، حيث اعتربت القيم  ( 2012صهيب،   ;2015

 هي القيمة األدىن من حيث درجة املالئمة. 1ئمة، وعلى العكس، اعتربت القيمة مال
ساسة اليت ملعايري احليف هذا اجملال، مت إعطاء كل معيار رتبة معينة حسب أمهيته، فا   

خذ ة بقرهبا أتت الصلبهلا أتثري على البيئة والصحة العامة عند إقامة مطمر صحي للنفااي
هنا اعلى حيث ا خذ رتبةأتاملعايري األقل خطرا على البيئة والصحة العامة رتبة اقل، بينما 

ألرض واليت تقييم ا ( يوضح اهم املعايري املستخدمة يف1أكثر مالئمة. واجلدول )
  طورة.ميكن استخدامها يف عملية املفاضلة لتحديد درجات الرتب من حيث اخل

وات ام أدري ابستخداملعايري مع حتديد الوزن النسيب للمعاي ةمعاجل .1.4
 التحليل املكاين

عن  GISلنظم املعلومات اجلغرافية القدرة على معاجلة وحتليل البياانت داخل بيئة      
طريق جمموعة من األدوات التحليلية اليت حتتويها، وحيث ان بياانت الدراسة تضمنت 
نوعني من البياانت اخلطية والشبكية، لذلك، فكل نوع منها يتم التعامل معه مبا يناسبه 
من أدوات معاجلة وحتليل، فمثال مت حتويل البياانت املساحية اىل  بياانت نقطية لقياس 

 8الصورة الفضائية املتحصل عليها من القمر الصناعي الندسات  املسافة، وصنفت
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تصنيفا مراقبا للحصول منها على استخدامات األرض، ومت استخدام  2020لسنة 
ملعاجلة منوذج االرتفاعات الرقمية  Terrain Analysisحتليل سطح األرض  

اخلطية املختلفة   حتويل البياانتمتواستخالص درجة احندار األرض، ابإلضافة اىل ذلك 
 اجريتومن مث  Rasterizationاىل بياانت شبكية او ما يعرف ابلنموذج الشبكي 

وهي عملية مهمة يتم من خالهلا ،  Reclassification عملية إعادة تصنيفها 
إعادة ترتيب اخلالاي الرقمية لكي يتم تصنيف املعايري اىل فئات، ويتم إعطاء الفئات 

وذلك حسب املقياس املشرتك املوحد.  1واقلها مالئمة الرقم  10األكثر مالئمة الرقم 
من العملية السابقة اليت اعيد فيها تصنيف املعايري حسب درجة املالئمة، مت انتاج طبقة 
جديدة لكل معيار مع إعطاء قيمة وزنية لكل طبقة عن طريق أداة وزن املعايري 

Weighted Overlay  داخل بيئةGIS  جمموع القيم الوزنية شريطة ان يكون
%، وقد اعتمد الباحثان يف تقدير القيمة الوزنية لكل معيار على خربهتما 100الكلي 

الشخصية ابإلضافة اىل استشارة املختصني وذوي اخلربة مع االعتماد على بعض املراجع 
سة، العلمية اليت تناولت مواضيع مشاهبة مع مراعاة الظروف البيئية واملناخية ملنطقة الدرا

واجلدول التايل يوضح النسبة الوزنية لكل معيار مت استخدامه حسب ما هو موضح 
 (.3( والشكل )1ابجلدول )

 

 النسيب   ح ووزهنا( املعايري اليت متثل مدخالت النموذج الكارتوجرايف املقرت 1جدول )

 المقياس المعيار
الوزن النسبي 

100% 

 استخدامات األرض

األراضي البور وغير صالحة 

للزراعة تعد مالئمة لموقع 

 المطمر الصحي.

18 % 

المسافة بين موقع 

المطمر الصحي 

 والطرق الرئيسية

 %5 متر. 500مسافة ال تقل عن 

البعد عن المناطق 

 السكنية

يجب ان يكون البعد عن 

المناطق السكنية القائمة 

والمخططة مسافة تزيد عن 

 متر. 1500

16 % 

القدرة اإلنتاجية 

 لألرض

تفضل األراضي غير الصالحة 

 للزراعة.
5 % 

 التربة
ان تكون التربة ذات نفاذية 

 منخفضة.
7 % 

التضاريس ونسبة 

 االنحدار

% تعد مناسبة  5نسبة انحدار 

 %25وبحيث ال تزيد عن 
10 % 

 اآلبار المستغلة

يحب ان تكون المسافة عن 

 400أقرب بئر للمياه تزيد عن 

 متر.

17 % 

البعد عن مجاري 

االودية وتدفقات 

 السيول

 % 7 متر. 100المسافة ال تقل عن 

منسوب المياه 

 الجوفية

يفضل المواقع ذات منسوب 

 المياه الجوفية العميق.
5 % 

كمية االمطار 

 الساقطة
 % 10 تفضل المناطق األقل مطرا.

ديد ة ابزل لتحاتفاقيو املصدر: اعداد الباحثان بناء على معايري املركز اإلقليمي   
 انسب مواقع دفن النفاايت الصلبة واخلطرة.

 

 
 

 .ايفللنموذج الكارتوجر  Model Builder بناء النموذج اهليكلي .1.5
 مرخيصص كمط مطابقة األسس واملعايري البيئية والصحية عند اختيار موقع   

تاج ليت حتصحي للنفاايت الصلبة عملية حتتاج اىل عدد كبري من الطبقات ا
ستنتاج تها وابدورها اىل العديد من عمليات التحليل قبل اجراء عملية مطابق

يف هذا . (2019رمي ، )مدى مالئمة املوقع لألسس واالشرتاطات املعمول هبا 
بقات طى هيئة خلرائط علجمموعة من ا منالنموذج الكارتوجرايف اإلطار، يتكون 

تعرف  تشرتك فيما بينها يف إطار كارتوجرايف واحد له مرجعية مكانية
املكاين وإنتاج  إلجراء التحليل GISابإلحداثيات، وعملية بناءه تتم داخل بيئة

  اليت نصتملعايريااخلرائط، يف هذا اإلطار، مت بناء النموذج الكارتوجرايف وفق 
مج بران دامللمنطقة ابستخراعاة الظروف احمللية عليها اتفاقية ابزل مع م

ARCgis   ( 4كما موضح يف شكل.) 

 
يف  لنفاايتل( النموذج اهليكلي الختيار انسب املواقع إلنشاء مطمر 4شكل )

 بلدية ترهونة
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 .انتاج خريطة املالئمة مع حتليل النتائج وتفسريها .1.6
صول على  مت احلبعد إمتام عملية األسلوب الرتاكمي للطبقات اخلاصة ابملعايري 

 لبة مبنطقةت الصطبقة جديدة يظهر عليها فئات درجة املالئمة ملوقع دفن النفااي
ليها من تطبيق ع( اخلريطة النهائية اليت مت احلصول 5الدراسة، ويوضح الشكل )

اره كمطمر  اختيالئمة املوقع الذي متالنموذج الكارتوجرايف لتحديد مدى درجة م
 صحي للنفاايت الصلبة مبنطقة ترهونة.

 

 .النتائج

ساحة تبلغ % مب84أظهرت النتائج ان املناطق غري املالئمة بلغت نسبتها  
 % مبساحة 9هكتار، ومناطق جيدة املالئمة كانت نسبتها  390351

 29000% مبساحة  6هكتار، ومناطق مالئمة جدا بنسبة  40000
ر. كما هكتا 6000% ومبساحة  1هكتار، ومناطق مثالية املالئمة بنسبة 

 ..(5) ( والشكل2موضح يف اجلدول )
بلدية صلبة بوبتوقيع حدود املوقع الذي مت اختياره كمطمر صحي للنفاايت ال

ع تقع ضمن % من مساحة املوق 25ترهونة على خريطة املالئمة وجد ان نسبة 
حته تقع ضمن % من مسا 75(، وان 2دا املبينة ابجلدول )املناطق املالئمة ج

 حدود املناطق جيدة املالئمة.
 

  

 نة( أنسب املواقع املقرتحة لطمر النفاايت يف بلدية ترهو 5شكل )
 

د تطبيق رهونة بع( املواقع املالئمة إلقامة مطمر للنفاايت يف بلدية ت2جدول )
 النموذج املقرتح

 النسبة % ابهلكتار املساحة درجة املالئمة
 84 390351 غري مالئمة
 9 40000 جيد املالئمة
 6 29000 مالئمة جدا
 1 6000 مثالية املالئمة

 

 الخالصة

من خالل النتائج اليت مت التوصل اليها يف هذه الدراسة، ميكن القول أن املوقع 
صحيا  الذي مت اختياره ببلدية ترهونة يعد مالئما بدرجة جيدة ليكون مطمرا

للنفاايت الصلبة، غري أنه يف نفس الوقت أظهرت الدراسة وجود مساحات 
أخرى داخل نطاق البلدية خاصة يف أطرافها اجلنوبية بعضها ذو مواصفات 
مثالية املالئمة، وبعضها اآلخر ذو مالئمة جيدة جدا، ولذلك تفيد هذه الدراسة 

حيث مالئمتها أبن هناك مواقع بديلة وذات مواصفات بدرجة أعلى من 
للمعايري الصحية والبيئية اليت نصت عليها اتفاقية ابزل ميكن للجهات املختصة 

 استخدامها كمطر صحي للنفاايت الصلبة.

 التوصيات

 لتالية:اوصيات من خالل النتائج اليت توصلت اليها الدراسة ميكن اقرتاح الت 
شكل رهونة بوببلدية تعلى املسئولني يف قطاع البيئة ابلدولة بشكل عام . 1

 خلص منخاص اتباع األسس واملعايري البيئية والصحية عند التخطيط للت
 رى يف هذاجتاليت  النفاايت اخلطرة والصلبة، مع االخذ بنتائج الدراسات العلمية

 اجملال.
لصلبة فاايت االعمل على انشاء قاعدة بياانت مكانية متكاملة عن حجم الن. 2

خدامها يف ة الستوليد النفاايت واملكبات املؤقتة ابلبلديالناجتة وعن مواقع ت
 اإلدارة السليمة للتخلص من النفاايت الصلبة.

م بدراسات ى القياتشجيع الباحثني ومراكز األحباث واهليئة العامة للبيئة عل. 3
 احلديثة.  تقنياتمماثلة يف هذا اجملال، مع ضرورة التخطيط السليم ابستخدام ال

نواة  ملماثلةاحثان ان تكون هذه الدراسة وغريها من الدراسات اأيمل الب. 4
ثلى قع املمهمة ومرشدة لدراسات أخرى يف جمال التخطيط عند اختيار املوا
 اجلهاتو للتخلص من النفاايت اخلطرة والصلبة، واداة مساعدة للبلدايت 

 املسئولة يف التخطيط واختاذ القرارات الصحيحة.
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. 2012ونظم املعلومات اجلغرافية، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية غزة، 
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 الملخص

]سورة  وجعلنا من املاء كل شيء حي أفال يؤمنونحيثما وجد املاء دبت احلياة، ويكفي لالستدالل على ذلك قول هللا تعاىل: 
الصرف الصحي أحد أهم املخاطر اليت تؤثر سلبا على حياة اإلنسان،  وقد زاد [، ويعد تلوث املياه اجلوفية مبياه 30] :األنبياء، اآلية

االهتمام ابملياه اجلوفية بشكل عام، ويتجلى هذا االهتمام يف العديد من البحوث والدراسات اليت تويل اهتماما مبشكلة املياه.  أجريت 
القريبة من مكب اجملاري يف منطقة كعام، واجلدير ابلذكر أن هذا هذه الدراسة مبنطقة اخلمس اجلديدة على بعض اابر املياه اجلوفية 

م واليزال يستخدم إىل يومنا هذا بدون حمطة معاجلة، و هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى 1980املكب أنشئ منذ سنة 
تعمال البشري، كما هتدف إىل تداخل مياه الصرف الصحي مع مياه اآلابر اجلوفية القريبة من هذا املكب، ومدى مالءمتها لالس

عينات من اآلابر املتواجدة حول  6. وقد مت أخذ  (Water  Quality Index WQI) املياه حساب )تقييم( مؤشر جودة
وأظهرت النتائج أن هناك ارتفاعا يف قيم  هذا املكب يف املنطقة، وثالثة عشر ابراميرتاً ذات عالقة مبياه الصرف الصحي مت تقديرها.

  (mg/lيف مجيع العينات حيث وصلت أعلى قيمة هلما على التوايل (EC)(، والتوصيل الكهريب (TDSاألمالح الذائبة الكلية 
5864.67 ، µS/cm 9737مل (.تركيز النرتات واالمونيا و النرتيت, والعسرة الكلية, واألكسجني الذائب، والرقم اهليدروجيين 

م، ومواصفة منظمة الصحة العاملية 2015لسنة  82تتجاوز احلدود املسموح هبا طبقا للمواصفة الليبية ملياه الشرب  م ق ل 
WHO) %( كما سجلت النتائج ارتفاعا يف قيمة املتطلب الكيميائي لألكسجني ملعظم عينات اآلابر، أي ما نسبته .)66.66 .)

-E)ابر مبوقع الدراسة مل تكن ملوثة ببكترياي القولون الكلية، وال ببكترياي اجملموعة القولونية الغائطية )بكرتيولوجيا فإن معظم عينات اآل
Coli . 
 

New Khoums area on some of the surrounding groundwater wells 

-Kaam area-Al-Khoums  
 

Mahmoud  Salama  Tkala1  ,  Ibrahim  Mohammed  AL-assawi2 

 

Contamination of groundwater with sewage water is one of the most important risks 

that negatively affect human life, increased the interest in groundwater in general, 

and this interest is reflected in many researches and studies that pay attention to the 

water problem. This study was conducted in Al-Khums Al-Jadida area on some 

groundwater wells near the sewage dump in the Kaam area.  It is worth mentioning 

that this sewage dump was established in 1980 and is still used to this day without 

a wastewater treatment plants. This study aims to identify the extent to which 

sewage water overlaps with groundwater wells near this sewage dump and its 

suitability for human use. It also aims to calculate (assess) the water quality index 

(WQI). Six samples were taken from the wells located around this landfill, and 

thirteen parameters related to drinking water pollution were estimated. The results 

showed  10 that there was an increase in the values of total dissolved solids TDS, 

and the electrical conductivity (EC) in all samples, where they reached the highest 

value of (5864.67 mg/l, 9737 µS/cm), respectively. The concentration of ammonia, 
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 المقدمة

وهو املكون األساسي لكل ما هو موجود على سطح  ،املاء هو القلب النابض للحياة
اِء ُكلَّ َشْيِء َحي   :قـال تعالـى ،األرض

َ
 (.30من اآلية:  ،)سورة األنبياء َوَجَعْلَنا ِمَن امل

هناك تزايد يف الطلب على املياه بتزايد الكثافة السكانية  الذي سجل أرقاما كبرية يف الفرتة 
للمحافظة  واالسرتاتيجياتلذا أصبح من الضروري التدبر يف كيفية وضع اخلطط  ،األخرية

يفية استهالكها ومحايتها من التلوث الناتج من مكبات اجملاري واآلابر وك ،املياه ىعل
ن  انعدام الصرف الصحي مبفرده يشكل واحدا من أكرب التحدايت اليت إالسوداء، حيث 
أو  ةمباشر  ةن أي تلوث ملياه الشرب أو مصادرها مبياه اجملاري بصور إو  ،تواجه العامل اليوم

ويزداد  ،وبشكل أوبئة ،فردية أو مجاعية ةسيؤدي حتما حلدوث حاالت مرضي ةمباشر  غري
من الباحثني علي املستوي  الكثري عدد املصابني هبا مع زايدة درجة التلوث. لذلك حرص

ملا هلا معاجلتها  اجلوفية وكيفية التلوث للمياه مشاكل دراسة على الدويل واإلقليمي واحمللي
, وآخرون, مصباح)  ل املثال ال احلصر انظر املراجع، ومنها علي سبيمن أمهية

احملبس،  -2018بغين,  -Nupar et al., 2014 -2012, بوراويأ -2019
 .(2006وآخرون 

 إمجايل من %95 بنحو نسبتها تقدر للمياه حيث الرئيسي املورد  ليبيا يف اجلوفية املياه تعد
 األمطار، األساسي مصدرها كان  وإن اجلوفية فاملياه حاليا، البالد يف املستغلة املائية املصادر

 أي املتجددة غري ومنها األرض، ابطن إىل وتسرهبا األمطار هطول نتيجة املتجددة فمنها
 . (2015الباروين، ) السنني آالف منذ اجلوفية اخلزاانت يف احملجوزة

حيث تشهد املنطقة نشاطا زراعيا كبريا و  ،تقع منطقة الدراسة مبنطقة كعام مبدينة اخلمس
كما يقطن ابملنطقة عدد   ،مزارع مشروع كعام الزراعي ومن بينهااملنطقة  امتداد ىتواجد علي

% من 80نسمة، وتغطي املياه اجلوفية فيها نسبة  2900حبوايل يقدر  من السكان
 . االحتياجات املنزلية هلم

 اوهذ ،م1980الفرتة الزمنية الطويلة على أتسيس املنطقة املذكورة منذ سنة  ىبناء عل
لذلك  هتدف الدراسة  ،املكب املشار إليه تصب فيه مياه الصرف الصحي بدون معاجلة

حدوث التداخل إن وجد بني مياه الصرف الصحي ومياه اآلابر اجلوفية   ىمعرفة مدإىل 
النتائج املتحصل عليها  من خالل مقارنة الك البشريصالحيتها لالسته ىمد، و القريبة منه

 Water)مع املواصفات احمللية والدولية وتقييم جودة املياه اجلوفية من خالل 
Quality Index) WQI   

اليت تعترب عامال مهما يف تقييم جودة املياه ومعطيا فكرة جيدة عن  WQI. احملسوبة
  .وتطورها خالل فرتة من الزمنجودة املياه 

 
 الطرق المواد و. 2

نتائج صحيحة البد أن  وحساسة جدا،  للوصول إىل مهمةإن عملية أخذ العينات هي عملية 
 املخترب.                                     ووصوال إىل ،كيفية أخذ العينات والتعامل معها ابتداء من املصدر  ىتعتمد الطريقة عل

وأن تكون كافية إلمتام  ،عند أخذ العينات أن تكون ممثلة للمصدر املأخوذة منه ىيراعحيث 
 American Public Health) وكذلك جيب ترقيم العينات ،التحاليل املطلوبة

Association1975, 2005).  لسنة  أكتوبر شهر منتصف يف العينات أخذ متوقد
من مصدر التلوث  ا حرصنا أن تكون قريبةكم  ،ابر حسب الطرق القياسية العامليةا 6من  م2020
مسافات متفاوتة من  ىوقد مجعت عل تقريبا، 2م 3420اليت بلغت مساحتها الكلية  )البيارة(

ابر تتبع ومجيع هذه اآل ،(1رقم ) اجلدولأعماق خمتلفة كما يف  ىواحملفورة عل ،مصدر التلوث
ومت حتديد مواقع وإحداثيات أخذ العينات  ،امللكية اخلاصة وتستخدم لألغراض الزراعية واملنزلية

  (.1كما يف الشكل رقم )  (GPSام التموضع العاملي)ظابستخدام جهاز ن
 

 
 : يوضح منطقة الدراسة1الشكل 

 ابر منطقة الدراسةآيوضح املعلومات اليت مجعت عن  :1اجلدول 
 غرض االستعمال موقع البئر من البيارة بعد البئر عن البيارة اتريخ حفر البئر عمق البئر رقم البئر

مرتا   120 1990 58 1  منزيل + زراعة اجلنوب 
مرتا   245 2000 78 2  زراعة اجلنوب 
مرتا   425 1990 94 3  منزيل اجلنوب الغريب 
مرتا   230 2013 72 4  منزيل الغرب 
مرتا   325 2000 70 5  زراعة الشمال الغريب 
مرتا   250 2001 63 6  زراعة الشمال 

 

___________________________ 

© 2022 LJEEST. All rights reserved.  
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nitrates, nitrites, total hardness, dissolved oxygen, and pH did not exceed the 

permissible limits according to the Libyan Standard for Drinking Water No. 82 for 

the year 2015 and the water standard of the World Health Organization (WHO). 

The results also (showed) about 66.66% increase in the value of the chemical 

oxygen demand (COD) for most of the well samples Bacteriologically, most of the 

well samples at the study site were not contaminated with total coliform bacteria, 

as well as Escherichia coli (E-Coli). 
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والطعم حباسة التذوق. مت قياس كال من الرقم اهليدروجيين  ،مت قياس الرائحة عن طريق حاسة الشم
 PH& Conductivityوالتوصيل الكهرابئي واألمالح الكلية الذائبة بواسطة جهاز

meter 3540 JENWAY والنرتيت، والبيكربوانت، واألمونيا، والعسرة  ،النرتات ومت تقدير
الكلية يف شركة شيماء للصناعات الغذائية احملدودة مبدينة مصراتة ابستخدام جهاز 

Spectrophotometer palintest 8000 كما مت قياس تركيز األكسجني املذاب .
مت تقدير املتطلب الكيميائي لألكسجني و   DO200.ابستخدام جهاز ppm حقليا بوحدة  

 ASTM- 8000 - Standard  Test Methods Forتبعا للطريقة: 
Chemical Oxygen Demand in water.   املتطلب يف شركة السدمي بطرابلس و

 التالية: احليوي لألكسجني رايضيا ابلعالقة
 

BOD = COD/1.75         (1)  
هي املتطلب الكيميائي  CODهي املتطلب احليوي لألكسجني، و  BODحيث 

  لألكسجني.

لتقييم عينات املياه اجلوفية يف املناطق املشار هلا  بواسطة  WQIمت تطبيق مؤشر جودة املياه 
 ،اليت مت استخدامها اإلحصائيةمن أهم األساليب  Excel  (Asit et al., 2015)برانمج 

األساليب اإلحصائية الوصفية،  هي ،(22) إصدار Spss اإلحصائي الربانمج ابستخدام
 . كاملتوسطات واألخطاء املعيارية

 

  . النتائج والمناقشة:3

نتائج مت متثيلها يف  مت التوصل إىل اليت مت اختيارها واملشار إليها يف اجلزء العمليإجراء التحاليل  بعد
اجلدول الدراسة، بينما خصائص العينات املدروسة ملنطقة  اتتركيز  يبني  2اجلدول رقم ) جداول

ومقارنة نتائج الدراسة مع دراسات خمتلفة ذات يبني نتائج عينات التحليل البكرتيولوجي(   3رقم 
  .عالقة مبوضوع البحث

الدراسةخصائص العينات املدروسة ملنطقة  اتتركيز  : 2اجلدول   
pH TDS DO NH3 NO3

- NO2
- TH HCO₃ˉ COD BOD EC 

 المنطقة اسم رقم البئر
Mg/l µS/cm 

1 8.03 4234.7 5.23 0.60 6.83 2 175 264.33 12.46 7.11 7075.7 

الخمس 

 الجديدة/كعام

2 8.07 5864.7 7.50 0.50 20.06 0.1 171 238 15.17 8.67 9739 

3 8.14 3200.0 5.83 0.30 10.15 2 126 205.33 8.13 4.65 5339.3 

4 8.16 3555.0 7.60 0.30 24.87 2 177.33 214.67 9.20 5.23 5928.3 

5 7.87 4020.7 6.27 0.87 21.53 1 117.33 260.33 13.43 7.63 6703.3 

6 7.90 3608.3 5.33 0.73 19.93 1.67 125 274 13 7.43 6701.7 

8.5 1000 6 - 8  الحدود المسموح بها 1500 6 10 200 500 3 45 1.5 

  

نتائج عينات التحليل البكرتيولوجي : 3اجلدول   
Total Coliform 

Bacteria Cfu 
/100 ml 

E .Coli  Bacteria 
Cfu /100 ml رقم العينة 

15000 3700 1 
Not  Detected Not  Detected 2 
Not  Detected Not  Detected 3 
Not  Detected Not  Detected 4 
Not  Detected Not  Detected 5 

200 Not  Detected 6 
 
 
 
 
 

 ملعظم اخلصائص : عدد العينات اليت جتاوزت احلد املسموح به من عدمه 4اجلدول 

عدد العينات اليت مل  اخلصائص
تجاوز احلد املسموح بهت  

 تعدد العينات اليت جتاوز 
 احلد املسموح به

COD   ،BOD 2 4 
DO 3 3 

-
3NO ،-

2NO 4 2 
NH3 6 0 

E . Coli 5 1 
Total  Coliform 4 2 

TDS 0 6 
PH 6 0 

طعم املاء هو اإلحساس الناتج بني اللعاب واملواد الذائبة فيه، أما رائحة  الطعم والرائحة:
املاء فهي اإلحساس الذي يعزى إىل وجود مواد هلا ضغط وخبار حمسوس ينبه أعضاء اللسان 

، دالئل جودة مياه الشرب )الجزء الثاني()احلسية يف جتاويف األنف واجليوب 

أن الطعم الدراسة  ةمنطقيف  جلميع عينات اآلابراملتحصل عليها تدل النتائج . و (1989
كاان مقبولني على الرغم من تعدى نسبة األمالح الذائبة الكلية يف اآلابر احلد رائحة  وال

املسموح به، وميكن أن يعزى السبب إىل أن بعض املياه اليت يكون تركيز الكلوريد فيها 
mg/l 250 ن تركيز الكاتيون املسيطر هو اختبار امللوحة يكون فيها ذا معىن إذا كا

الصوديوم، ومن جهة أخرى اختبار امللوحة يكون غري ذي معىن للمياه اليت تركيز الكلوريد 
إذا كانت الكاتيوانت املسيطرة هي الكالسيوم، واملاغنيسيوم  mg/l 1000فيها أكثر من 

 ( 1975American Public Health Association,). 
( أبن قيم 2رقم )لوحظ من خالل النتائج الواردة يف  اجلدول : pHالرقم اهليدروجيين 

 8.14 ±0.03 – 7.86 ±0.03األس اهليدروجيين يف عينات الدراسة  تراوحت ما بني )
ميكن القول و  .(slightly alkaline character)هذه املياه تعترب قاعدية خفيفة و ( 
 متطلبات املواصفة القياسية الليبية  كما أهنا حققت  ،ن نتائج عينات الدراسة كانت متقاربةإ

. وكانت WHOمواصفة منظمة الصحة العاملية  وكذلك 2015لسنة  82م  ق ل 
يف حبثه  )2018، سماعيلإ(نتائجنا أعلى بقليل ابملقارنة مع النتائج اليت سجلت من قبل 

املعنون بتقدير بعض اخلصائص الفيزايئية والكيميائية يف عينات مياه الشرب البلدية يف مدينة 
   .7.87 – 6.5زلينت حيث تراوحت بني 
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النتائج املتحصل  أوضحت :TDSالذائبة الكلية ، األمالح  ECالتوصيل الكهرابئي
عينات فاقت احلدود املسموح الن مجيع أ( 2يف اجلدول رقم )التوصيل الكهريب عليها خلاصية 
  µS/cm 11.5± 9739 ( 2قيمة يف البئر رقم ) ىسجلت أعل ، حيثهبا حمليا ودوليا

سبب  يعزىورمبا ، cm Sµ 11.5± 5339.33/ ( وهي3أقل قيمة كانت يف البئر رقم )و 
تداخل مياه البحر مع  زايدة األمالح الذائبة الكلية نتيجة إىل يف هذه اخلاصية إىل االرتفاع

 اآلابر، ومبقارنة نتائج التوصيل الكهريب املياه اجلوفية أو وجود صخور حتتوي مواد موصلة يف
يف منطقة خورا دين )مشال )  ,.Magesh et al 2013(املتحصل  عليها بنتائج دراسة 

  عينة، حيث تراوحت قيم التوصيل الكهرابئي للباحث ما بني  12السودان( لعدد 
(7133 – 214.5 )S/cmµ  .حيث كان بعض منها قد تقارب مع نتائجنا 

ن تركيز األمالح الكلية الذائبة مجيعها جتاوزت أ (2النتائج املوضحة يف اجلدول رقم )بينت  بينما
 2015:82واملواصفة الليبية م ق ل  WHO احلد املسموح به حسب منظمة الصحة العاملية

(mg/l 1000 حيث كان ) حتصلنا عليه هو  تركيزأقل mg/l5.77± 3200  يف البئر رقم
وميكن أن يكون السبب   ،(2يف البئر رقم ) mg/l± 5864.67 2.9وأعلى تركيز  (3)

مما أدى إىل اخنفاض منسوب  ر أعلى من معدالت التغذيةاآلاب ههذ منالسحب  تمعدالنتيجة 
املياه اجلوفية إىل ما دون مستوى سطح البحر مسببا يف ما يعرف بظاهرة تداخل مياه البحر 

ومبقارنة نتائجنا املتحصل عليها جند أن  ،)2019، وآخرون، مصباح(ابجتاه اليابسة 
ر اجلوفية يف يف حبثه املعنون بتقييم مياه بعض اآلاب )2016غيث، (بعضها يتقارب مع نتائج 

 – mg/l  (853 ليبيا، حيث وجد أن قيمه  هذه اخلاصية تراوحت بني –منطقة بين وليد 
فيها  TDSكان تركيز   ةفقط  من العينات اخلمس عشر  عينتني  لوحظ أن (،  وقد4130

أي مل تتجاوز املعايري احملددة من قبل منظمة الصحة العاملية  mg/l (853- 1000 ) بني
WHO) املوصيمن القيم  ىأعل اأن ابقي العينات سجلت قيمجند يف حني  ( ملياه الشرب 

                                                     هبا. 

وجد من خالل النتائج الواردة يف اجلدول رقم  : 3NHاألمونيا ،  DOاألكسجني الذائب 
 ±0.12( حيث بلغ 1( أن أدين قيمة لرتكيز األكسجني املذاب كانت يف البئر رقم )2)

، الذي سجلت فيه نسبة تلوث عالية، ورمبا يكون هذا بسبب كميات البكترياي العالية 5.23
وث( كما هو موضح يف اجلدول رقم يف البئر املذكور؛ إذ يعترب أقرب ما يكون للمكب )بؤرة التل

( حيث إن الكميات الكبرية من املركبات العضوية اليت يتم تصريفها بشكل عشوائي تسبب 3)
 ،خيري(يف زايدة النمو البكتريي، وابلتايل تؤدي إىل تقليل كمية األكسجني املذاب 

( حيث بلغت 4كانت يف البئر رقم )  ألكسجني الذائب. وأقصي قيمة ل)2018، وآخرون
0.057± mg/l  7.60 .ن القول  إن مجيع  نتائج وبشكل عام ميك وهي أقل نسبة تلوث

 نتائجنا مل تتجاوزو  .WHOعينات الدراسة كانت متقاربة مع احلد املسموح به طبقا ملنظمة 
mg/l 7.60  وكانت أعلى تركيزا مبقارنتها مع دراسة (Janardhana et al,. 2013) ،

 mg/l (5.1 – 4.2 .)حيث تراوح تركيز األكسجني املذاب ما بني 
( عند مقارنتها ابملواصفة 2أما فيما خيص تركيز األمونيا فتدل النتائج الواردة يف اجلدول رقم )

 (mg/lأهنا مل تتجاوز احلد املسموح به  2015لسنة  82الليبية ملياه الشرب م ق ل 
،  mg/l 0.05± 0.30( حيث بلغت4(، )3(. أعلى قيمة كانت يف البئرين رقم )1.5

كأعلى قيمة لرتكيز األمونيا، أي أن    mg/l 0.8 0.03±( سجلت5بينما عينة البئر رقم )
هذه اآلابر مل تتأثر بشكل واضح مبياه الصرف الصحي طوال هذه الفرتة، وذلك رمبا لعمق 

(. نتائجنا كانت أعلى  قليال مقارنة ابلنتائج اليت 94 - 65 )هذه اآلابر الذي يرتاوح بني

كان تركيز األمونيا يف عيناته يرتاوح  ما بني يف دراسته حيث   [2006الوكواك، ]حققها 
mg/l (0.283- 0.0024(  . 

-النرتات   -
3NO  النرتيت ،-

2NO   :( 2من خالل استقراء النتائج يف اجلدول رقم )
%  طبقا للمواصفة 100النرتات والنرتيت مل تتجاوز احلدود املسموح بنسبة  جند أن تركيز 

يف حالة التعامل مع النرتات والنرتيت كال  على  2015لسنة  82القياسية الليبية م  ق ل 
(، والبئر رقم 1البئر رقم ) حده. يف املنطقة املدروسة كانت أعلى قيمة وأقل قيمة للنرتات يف

، أما فيما خيص على التوايل mg/l  1.87± 24.87 ،0.41± 6.82( وهي 4)
كحد أعلي بينما   mg/l  0.57± 2بلغ(  تركيزا 4، 3، 1النرتيت فقد سجلت اآلابر )

النرتات كانت أعلى  (. إن مجيع نتائج2يف البئر رقم ) mg/l 0.00± 0.10أقل تركيز بلغ 
حول تقييم املياه اجلوفية يف املنطقة  ) 7201، وآخرون،أبوبكر(من النتائج اليت سجلها 

احمليطة مبكب القمامة بسيدي السائح، طرابلس، ليبيا،  فأورد الباحث أن تركيز النرتات كان 
أظهرت نتائج النرتيت تدنيا يف تركيزها ابملقارنة مع  كما(.    mg/l  1.62 (11 –بني 

مبنطقة الدافنية يف مدينة زلينت، حول دراسة  )2012، بوراويأ(النتائج اليت حتصل عليها 
 تقييم تلوث املياه اجلوفية مبياه الصرف الصحي، اليت بلغ فيها تركيز أيون النرتيت إىل 

mg/l5.252.  لكن يف حالة التعامل مع تركيز النرتات، والنرتيت حسب ما نصت عليه
اليت تنص على أن )تركيز النرتات ( 3املعادلة املذكورة يف املواصفة الليبية يف الصفحة رقم )

حىت نعترب الرتكيزات  1( جيب أن يكون أقل من أو يساوي 3( + )تركيز النرتيت/45/
فتعترب الرتاكيز  1املتحصل عليها للنرتات والنرتيت مطابقة للمواصفة، أما إذا كانت أكرب من 

اصفة. وبتطبيق املعادلة غري مطابقة حىت ولو كان تركيز كل من النرتات والنرتيت مطابقا للمو 
أي  1( كانت أقل من 5، 3، 2، 1% ) 66.66املذكورة على نتائجنا جند أن ما نسبته 

 % كانت غري مطابقة. 33.33( أي ما نسبته 6، 4أهنا طابقت املواصفة، وعينتني فقط )

- البيكربوانت  -
3HCO  ،العسرة الكلية TH  :( 2تفيد النتائج الواردة يف اجلدول )

أعلى من احلد و املتحصل عليها جلميع اآلابر كانت متفاوتة قليال  البيكربوانت تراكيزأن 
تراوح تركيز البيكربوانت بني حيث  WHO منظمة الصحةمواصفات وح به حسب ماملس
 mg/l وهيقيمة  أدىنإىل (، 6) يف البئر رقم mg/l ±274 0.57 وهي قيمة ىأعل

يعزى سبب االرتفاع  إىل طبيعة املنطقة  ورمبا(، 3) يف البئر رقم 205.33 3.75±
                                                                          اجليولوجية، وقرب هذه اآلابر من السلسلة اجلبلية جنوب منطقة الدراسة.

ء أثنا )2000، الرسول عبد(وشهدت نتائجنا توافقا يف بعض اآلابر للدراسة اليت أجراها 
 وجدمصراتة حيث  يف الشريط الساحلي املمتد من قصر األخيار حىت تقييمه للمياه اجلوفية

 mg/lالبيكربوانت يف بعض مياه اآلابر اجلوفية يف مدينة اخلمس يرتاوح بني ) أيون  أن تركيز
655 – 213).                                                               

( إىل أن تركيز العسرة 2وأشارت النتائج الواردة يف هذه الدراسة كما هو مبني يف اجلدول رقم )
الكلية يف مجيع عينات اآلابر كانت  ضمن احلدود املسموح هبا وفق املواصفة الليبية، ومواصفة 

يف  mg/l  1.76± 117.33حيث بلغت أقل قيمة  (WHO)منظمة الصحة العاملية 
(، ومن خالل 4يف البئر رقم ) mg/l  ± 177 1.45وأعلى قيمة بلغت (،5البئر رقم )

( الذي يوضح تصنيف املياه طبقا لتصنيف العسرة ككربوانت 5مقارنة نتائجنا ابجلدول رقم )
% )عينة واحدة( مياه متوسطة العسرة، وما نسبته  16.66كالسيوم نالحظ أن ما نسبته 

، بغنيذلك عند مقارنة نتائجنا بنتائج  ]عينات( كانت مياهًا عسرة، وك %5 )83.33
ليبيا  –تلوث املياه اجلوفية يف مدينة انلوت ىحول أثر مياه الصرف الصحي عل [2018

مجيع العينات اليت أخذت من كما أشار الباحث يف دراسته إىل أن   نالحظ أهنا كانت أقل،
( 5واجلدول رقم ) ،لدوليةحسب املواصفات القياسية احمللية وا ابر الدولة غري مطابقةآمياه 



 املياه اجلوفية احمليطة منطقة كعام/اخلمستقييم  أتثري مكب اجملاري املوجود مبنطقة اخلمس اجلديدة علي بعض آابر 
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دالئل جودة مياه الشرب (يوضح تصنيف املياه طبقا لتصنيف العسرة ككربوانت كالسيوم 

 . )1989، )الجزء الثاني(
 

 : يوضح تصنيف املياه طبقا لتصنيف العسرة ككربوانت كالسيوم  5اجلدول 
تركيز العسرة ككربوانت كالسيوم  نوع املاء

mg/l 
 60 - 0 يسر 

 120 - 60 العسرة متوسط
 180 - 120 عسرة

 < 180 عسرة جدا
 
يعرف املتطلب : COD  ، BODاملتطلب الكيميائي واحليوي لألكسجني  -

الكيميائي لألكسجني أبنه أكسدة املركبات العضوية القابلة لألكسدة بواسطة عوامل 
 العضوية، هي:األكسدة. ومن املعروف أن هناك ثالثة اختبارات معروفة لقياس املواد 

، COD Chemical Oxygen Demandاملتطلب الكيميائي لألكسجني  - 
 وهو عبارة عن أكسدة مجيع املركبات العضوية القابلة لألكسدة بواسطة عوامل مؤكسدة قوية.

، وهي كمية BOD Oxygen Demand Bioاملتطلب احليوي لألكسجني   -
املواد العضوية إىل غاز اثين أكسيد الكربون يف األكسجني اليت حتتاجها البكترياي ألكسدة 

 الظروف اهلوائية.
، وهو اختبار  Total Organic Carbon (TOC)حتليل الكربون العضوي   -

يتم فيه حرق املواد العضوية يف درجات حرارة عالية، وبوجود مواد حمفزه  فيتحول الكربون يف 
ذي يتم قياسه بطرق آلية ملعرفة الكربون املواد العضوية إىل غاز اثين أكسيد الكربون ال

 العضوي.
 BOD , COD( اخلاصة  برتكيز املواد العضوية )2وقد بينت النتائج الواردة يف اجلدول ) 

( كان معظمها  قد فاق احلد املسموح به، أي 6، 5، 2، 1( أن نتائج عينات اآلابر رقم ) 
( مل تتجاوز القيمة املوصي هبا، أي ما نسبته  4، 3%، بينما اآلابر ) 66.66ما نسبته  

يف  mg/l 0.02± 15.17%، حيث بلغت أعلى قيمة كنتيجة متحصل عليها 33.33
( . كما توافقت 3يف البئر رقم ) mg/l 0.005±  8.13  ( وأدىن قيمة هي2البئر رقم )

املنطقة  يف(Nupar et al., 2014) بعض نتائجنا مع النتائج اليت حتصل عليها 
واملناطق اجملاورة مبدينة كوات ابهلند حيث بينت أن تركيز املتطلب الكيميائي  ،الصناعية

الصحة العاملية  منظمة طبقا ملواصفات كان يف املدى املسموح به  (COD)لألكسجني 
(WHO) ورمبا يعزى السبب يف ارتفاع . 2015لسنة  82، واملواصفات الليبية م ق ل

املواد العضوية لبعض اآلابر إىل تسرب مياه الصرف الصحي  إىل اآلابر املدروسة طيلة 
 Aأخرى مشاهبة كدراسة هذه الفرتة. وعند تسليط الضوء على دراسات 

ZahirHussain et al., 2012) تلوث املياه اجلوفية يف منطقة خلاصة ب( ا 
Tiruppurيف تركيز اكبري   اأن هناك ارتفاع أسرد يف نتائجهحيث ، وما حوهلا يف اهلند 

الباحث  ع( وأرج8– 0 ) mg/l تراوح بني حيث ( (BODاملتطلب احليوي لألكسجني
، بينما املياه اجلوفية واملخلفات العضوية إىل ،تسرب مياه الصرف الصحي إىلهذا االرتفاع 

 تراوح  ( (BOD املتطلب احليوي لألكسجني تركيز[ يف دراسته أن 2016غيث، بني ]
mg/l  (15.93 – 2.69 .) 

( يتضح أن عينة 3من خالل استقراء النتائج يف اجلدول رقم ) التحليل البكرتيولوجي :
 Coliform( توجد هبا مستعمرات كبرية من بكترياي الكلوروفورم 1البئر رقم )

Bacteria  وبكترياي اشريشيا كواليE .Coli Bacteria 15000، حيث بلغت 
سبته  التوايل، حيث  متثل ما ن مل على 100مستعمرة / 3700مل، و 100مستعمرة/
( كان به ارتفاع قليل يف بكترياي 6% من إمجايل العينات، وكذلك البئر رقم )16.66

مل،  100مستعمرة / 200فقط حيث بلغت  Coliform Bacteriaالكلوروفورم 
 يف حني أن ابقي عينات اآلابر مل تعط أي نتائج عن ارتفاع  هذا النوع من البكترياي.

[ حول دراسة التلوث البكتريي يف 2018، رونوآخ ،خيريوأشارت دراسة قام هبا ]
% من مياه 90ليبيا أن النتائج أظهرت أن  –مياه شواطئ البحر شرق مدينة طرابلس 

املناطق الشاطئية املمتدة من منطقة اتجوراء شرقا حىت سوق اجلمعة غراب كانت ملوثة 
 100وحدة / 4350مل إىل  100وحدة / 0ابجملموعة الغائطية حيث  تراوحت بني 

أي أهنا  % من العينات ملوثة ابلبكترياي القولونية،100مل، بينما أظهرت النتائج أن 
 مؤشر جودة املياهمل.  100وحدة / 11316مل إىل  100وحدة / 833تراوحت بني 

(Water Quality Index (WQI))  :  تقييم جودة املياه  يعد من أهم األدوات
املعربة على جودة املياه، وميكن استخدامه كعامل مهم يف تقييم جودة املياه وإدارة مصادر 

 مؤشر تطبيق ن جودة املياه وتطورها خالل فرتة من الزمن. متاملياه معطيًا فكره جيدة ع
 برانمج بواسطة هلا املشار املناطق يف اجلوفية املياه عينات لتقييم WQI املياه جودة

.Excel (Asit et al., 2015)رقم اجلدول يف املوضح التصنيف خالل ، ومن 
 .  املياه جودة معرفة ميكن( 6)
 

 WQI ( Asit et al., 2015): تصنيف مدى مؤشر جودة املياه  6جدول 
 

 
( اليت مت دراستها 7كما يف اجلدول رقم )  WQI)من خالل استخدام طريقة مؤشر جودة املياه )

%  83.33ابعتبارها تصنيفاً آلابر املياه اجلوفية املدروسة من حيث اجلودة.  لوحظ أن ما نسبته 
% البئر 16.66وأن ما نسبته  ،Poor Water( مياه رديئة 1 ,2 ,4 ,5 ,6اآلابر رقم )

 (1)ي  ميثل البئر رقم( الذ8جدول رقم ) Good  water( هي مالئمة للشرب 3رقم )
 ,(Abdulaziz et al., 2019 )يف العينات املدروسة WQIابعتباره منوذجا حلساب 

(Asit et al., 2015). 
 

 : يوضح مدى مؤشر جودة مياه الشرب يف منطقة الدراسة 7جدول 
 

Type of Water WQI Sample 
Poor Water 114.37 1 
Poor Water 143.92 2 
Good  water 92.63 3 
Poor Water 106.31 4 
Poor Water 115.15 5 

Type of water Range 
Excellent Less than 50 

Good  water 50 – 100 
Poor water 100 -200 

Very poor water 200 – 300 
Water unsuitable More than 300 



   
 Conference on Environmental Impacts of Pollution 2021                                                          محمود تكالة وإبراهيم العصاوي

 

 

 

Libyan Journal of Ecological & Environmental Sciences and Technology ..............................................................................  112 

Poor Water 103.12 6 

 
  يف العينات املدروسة WQIحلساب  امنوذجابعتباره  1: ميثل البئر رقم 8جدول  

(Abdulaziz et al., 2019 , Asit et al., 2015). 

Wi*Q 

Qi: 

quality 

rating 
scale 

Si: 
Libya

n 

Stand
ard 

 

Wi 

Relativ

e 
weight 

wi 
wei

ght 

Concentr

ation 
Of 

parameter

s 

 

Param
eters 

 

7.2670 94.47 8.5 0.08 3 8.03 pH 

24.1904 471.71 1500 0.05 2 7075.7 
EC 

(µS/cm) 

32.5746 423.47 1000 0.08 3 4234.7 
TDS 

(mg/l) 

8.3814 65.38 8 0.13 5 5.23 DO 

5.1282 40 1.5 0.13 5 0.6 3NH 

1.9459 15.18 45 0.13 5 6.83 3
-NO 

8.5470 66.67 3 0.13 5 2 2
-NO 

6.7777 132.17 200 0.05 2 264.33 -
3HCO 

3.5897 35 500 0.10 4 175 TH 

15.9744 124.60 10 0.13 5 12.64 COD 

114.376

3 
   39   

 
 ىمعرفة مد من خالل هذه الدراسة اليت هتدف إىل   WQIمؤشر   .:  .اخلالصة والتوصيات

أهم اخلصائص  ىحدوث التداخل بني مياه الصرف الصحي ومياه اآلابر اجلوفية  مت الرتكيز عل
بشكل  حيث لوحظ .(4اليت مت حصرها يف اجلدول رقم ) مبياه اجملاري ذات العالقة مبوضوع التلوث

ة ابلشكل املتوقع ابر اليت متت دراستها مل تكن ملوثمجيع اآل يفحجم التلوث املتوقع حدوثه  عام أن
الفرتة الزمنية اليت شهدها هذا املكب من تصريف صحي قريب من هذه و ملكب ا من قرهباة بمقارن
عالية الرتكيز كاألمالح الكلية الذائبة،  )البارامرتات( كما لوحظ أن هناك خصائص   .اآلابر

من معدالت  ىابر أعلأن معدالت السحب من هذه اآل والتوصيل الكهريب الذي رمبا يرجع إىل
 رديئةيوضح أن معظم املياه  التغذية مما سبب يف حدوث ظاهرة زحف مياه البحر ابجتاه اليابسة

poor waterمن  .ابر غري مالئمة للشرب حسب املواصفات القياسية، لذلك فإن هذه اآل
أي تعترب صاحلة من الناحية  ،عينات اآلابر نتائج مقبولة غالبية أعطت وقد، الناحية امليكروبية

( الذي شهد ارتفاعا يف 1امليكروبية حسب املواصفات القياسية ملياه الشرب ابستثناء البئر رقم )
 .لقربه الشديد من املكب ميكن أن يعزى  ، وهذه اخلاصية

ابر املياه يف هذه املنطقة مل تتعرض بعد للتلوث الشديد، ولكن خطر هذا آن أب وميكن القول 
يف هذا السياق يستوجب التنبيه أبن و  .كب يبقي قائما ويهدد تلوث املياه اجلوفية ابملنطقةامل

تصريف املياه عرب شبكات صرف صحي غري معاجلة، وبشكل عشوائي يسهم يف حدوث التلوث 
حمطة معاجلة تفئ  وإنشاء امليكرويب بشكل كبري، وابلتايل جيب مطالبة اجلهات املسؤولة بتوفري

وهي الطريقة املثلي اليت ميكن استخدامها  رف املخلفات املنزلية السائلة مبنطقة الدراسة،ابلغرض لص
وأيضا ملعاجلة مثل هذه املياه واالستفادة منها يف ري املزارع والتقليل من استهالك املياه اجلوفية، 

لك ألغراض االهتمام ابلتحاليل الكيميائية واجلرثومية بشكل دوري، وخاصة يف اآلابر اليت تسته
 ،الشرب والري، وكذلك احلد من اإلسراف يف املياه واستغالهلا وفق التشريعات والقوانني النافذة

تفعيل دور املصادر غري وأخريا األمر الذي نتج عنه  التدين التدرجيي يف منسوب املياه اجلوفية، 
 اه اجلوفية.  للمي ادائم تقليدية كتحليه املياه واملياه املعاجلة واعتبارها بديالال
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Verification Of The Influence Of Cement  
Kiln Dust On Asphalt Modification:  

A Preliminary  Study 
 

Mohamed Sulyman*, Maciej Sienkiewicz, Jozef Haponiuk , Justyna Kucinska-Lipka 
 

 
INTRODUCTION 

Asphalt matrix is the black-coloured product resulting 

from the bottom of the vacuum distillation columns in 

the crude oil refineries (Garcıa-Morales et al., 2006). 

Due to interesting potential characteristics of bitumen 

such as impermeability, adhesivity, elasticity, resistance 

to the influence of weathering, chemicals (Garcıa-

Morales et al.,  2006; Cuadri et al.,  2014; Izquierdo et 

al., 2011). It is widely used as a very effective binder for 

mineral aggregates to form asphalt mixes of pavement 

construction materials (Lesueur D. 2009). It is known as 

brittle and hard at a cold weather and soft at a hot 

weather  (Lesueur D. 2009; Sulyman et al., 2013). 

Designers, when construct pavement roads, usually 

consider the major failure modes represented by fracture 

and permanent deformation of the asphalt. However, 

modifications of asphalt are attempts to extend the 

service life and improve the performance of asphalt 

pavements (Sulyman et al., 2013) thus will be definitely 

of a great environmental and economic advantage 

(Sulyman et al., 2014). The most popular modifiers used 

in the modification process of asphalt are recycled 

polymers (Navarro et al., 2002). Cement kiln dust 

(CKD) is a fine-grained, alkaline material that is 

generated as a byproduct of the cement manufacturing 

process (El-Refaey et al., 2016).     

CKD is still a big issue for industry, engineers and 

technologists, because, cement dust has been attributed 

to be one of the solid environmental pollutants generated 

by the companies (Saraya et al., 2012). Libya is one of 

the countries that have many plants for the production of 

cement, which is generating large amounts of cement 

dust every year. Such dust is still a solid waste and has 

no economic value up to day. Cement kiln dust is 
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A B S T R A C T 

The aim of this study is the use of cement kiln dust (CKD)  as asphalt 

modifier. The modification process of asphalt binder was performed at a 

temperature of 180oC, and mixing speed of 3000 rpm for 60 minutes. 

According to the results, the finished product was asphalt in the amount of up 

to 85 wt%, and cement kiln dust in the amount of 10, 15, 20 and 25 wt%. The 

presence of cement dust helping to improve the penetration values of modified 

asphalt, homogenous distribution into asphalt matrix. The results of this study 

indicated that penetration value of modified asphalt was improved after 

addition of CKD. It was decreased from 85(0.1mm) for virgin asphalt to 58 

0.1mm) for modified asphalt with 25 wt % of CKD. 

 

 ةالتحقق من أتثري غبارافران  األمسنت على تعديل األسفلت: دراسة أولي
إجراء عملية تعديل  كمادة مضافة لإلسفلت. مت (CKD) اهلدف من هذه الدراسة هو استخدام غبار أفران األمسنت

 60يقة ملدة رة يف الدقدو  3000درجة مئوية، وسرعة خلط  180اإلسفلت ابستخدام املفاعل املفتوح عند درجة حرارة 
و  10، وغبار أفران األمسنت بنسبة  ٪ ابلوزن75دقيقة. وفًقا للنتائج ، كان املنتج النهائي عبارة عن إسفلت بنسبة تصل إىل 

الخرتاق اسني قيم د على حت٪ ابلوزن. أشارة النتائج املتحصل عليها إيل أن إضافة غبار األمسنت يساع25و  20و  15
٪ 25سفلت املعدل بنسبة مم( لإل 0.1) 58مم( لإلسفلت الغري معاجل إىل  0.1) 85ت من املعدل حيث اخنفض لإلسفلت

 التوزيع املتجانس لغبار االمسنت يف مصفوفة اإلسفلت كان ملحوظاً أيضا. ابلوزن.
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considered harmful to the plant and agricultural 

environment, soil, and even humans and animals. It is 

also noticeable its severe impact on the agricultural areas 

surrounding the manufactories, as it affected the drying 

up of trees especially olive trees and the deterioration of 

plant life, as well as the pasture  

fields. Research study in Egypt reported that about 2.5-

3.0 million tons of cement kiln dust is generated 

annually (Saraya et al., 2012). Several studies have been 

done to find effective ways to recycle CKD in soil 

stabilization to avoid the failure of the entire pavement 

in the future as well as an environmental solution  

(Alsaleh et al., 2021). CKD was also utilized for the 

removal of water contaminates (Salem et al.,  2015), like 

dyes (Saraya et al., 2012; Saraya et al., 2011), and heavy 

metals (El-Refaey et al., 2016; Al-Meshragi et al., 2008). 

CKD has also been used as a chemical addition for soil 

and waste stabilization, building block manufacturing 

(El-Refaey et al., 2016). In this study, CKD has been 

used in modification asphalt mixture by addition four 

content level (10, 15, 20 and 25 wt. %). 

 

Materials and Methods 

 Cement kiln dust was collected from the Libyan 

manufacturing of cement production. Figure 1 shows the 

cement kiln duct. The asphalt type (70/100) penetration 

grade was used as a matrix; it was supplied by Lotos 

Company in Poland. The characterization of modified 

asphalt and unmodified asphalt were performed using 

the softening point (ring & ball test) according to the 

PN-EN 1427 standard as shown in figure 2. The 

penetration was conducted according to the European 

Standard EN1426 as shown in figure 3. The Brunauer-

Emmett-Teller (BET) nitrogen adsorption technique is 

conducted to evaluate the surface area. The X-ray 

fluorescence analysis was employed to identification 

chemical compositions of the composite adsorbent. The 

measurement was made in helium atmosphere, 

apparatus: (Bruker 1 kW WD-XRF model S8 Tiger 

spectrometer) according to the research method (PN EN 

15309:2010). 

 

 

Figure 1. Cement kiln dust used in this study for asphalt 

modification. 

 

 
Figure 2. Represent the softening point test of asphalt. 

 
Figure 3. Asphalt penetration test. 

Results and discussion 

Experiment 1, the modification process of asphalt by 

cement kiln dust was carried out as follows: 1000 g of 

virgin asphalt was kept in the oven at 180oc for about 90 

min. Then, approximately 450 gram of the hot asphalt 

added to the reactor at 180oC, with an initial mixing 

speed of 2500 rpm, followed by the addition of 10 wt% 

of CKD for 60 min. Results obtained including softening 

point, penetration, and viscosity tests for asphalt 

modified with 10 wt% of CKD are listed in Tables (1).  

Experiment 2 If, use content level of 15 wt% of CKD, 

and everything else being equal, in experiment 1, a final 

product with the softening point, penetration and 

viscosity values were obtained to be 47.4oC, 77 

(0.1mm), and 0.06 Pa.s, respectively. 

Experiment 3 If, use content level of 20 wt% of CKD, 

and everything else being equal, in experiment 1, a final 

product with the softening point, penetration and 

viscosity values were obtained to be 48.1oC, 67 

(0.1mm), and .095 Pa.s, respectively. 

Experiment 4 If, use content level of 25 wt% of CKD, 

and everything else being equal, in experiment 1, a final 

product with the softening point, penetration and 

viscosity values were obtained to be 52.0oC, 58 

(0.1mm), and 0.1 Pa.s, respectively. 
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Table 1: Physical properties of modified and unmodified 

asphalt mixture. 

 

Content of 

CKD 

Properties 

Softening 

point, oC 

Penetration, 

0.1mm 

Viscosity, 

Pa.s 

0.0% 46.7 85 0.046 

10 wt%  47.0 79 0.049 

15 wt%  47.4 77 0.06 

20 wt  48.1 67 0.095 

25 wt%  52.0 58 0.1 

 

Table 2: chemical compositions of cement kiln dust and 

its surface area. 

Type of analysis 

i. Chemical compositions, wt% Value,  

CaO 70.79 

SiO2 7.28 

Fe2O3 4.3 

Al2O3 3.14 

MgO 1.29 

K2O 0.51 

TiO2 0.22 

ii. Surface area, m2/g 14.18 

 

 
Figure 4: SEM images of cement kiln dust at ×1000 

magnification (a) and ×10000 magnification (b). 

 

 
Figure 5. The modification process of asphalt mixture. 

From Table1,  it can be seen that the penetration 

values were also greatly improved, for example, the 

penetration was decreased from 85 (0.1mm) for the 

virgin asphalt to 58 (0.1mm) for the asphalt modified 

with 25 wt%. The viscosity of modified asphalt 

containing up to 15 wt% cement dust were similar  to 

that obtained for unmodified asphalt. So, the pumping 

power, shear forces and energy consumption can be 

reduced in comparison to other modifiers such as 

polymer waste materials (Carrera et al., 2010). Similar 

behaviour was observed for asphalt modified by fine 

polyurethane foam waste (Sulyman et al., 2020). The 

high surface area of cement dust presented in Table 2 

can also play as an  effective factor for the adsorption of 

some asphalt fractions. This behavior made modified 

asphalt harder the virgin asphalt binder. The surface 

structure of CKD was analyzed by SEM. The 

morphological structure examination of CKD particles 

can be observed from the SEM photographs at ×1000 

and ×10000 magnification (Figure 4). It can be seen that 

CKD have the finest particle sizes and a good surface 

area.  

 

CONCLUSION  

The results of this study shows, that the penetration 

values of the asphalt binder are improved by addition of 

cement kiln dust (CKD). These improves have more 

influence on the increase of content level of the CKD. 

Finally, as a result and from an environmental and 

economic point of view, the use of CKD as an additive 

material in road pavement would prevent from 

additional road construction cost. On the other hand, it 

would be a green solution to reduction environmental 

pollution. 
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لملخصا  
تعاين أغلب املدن الليبية من مشكلة ضعف الوعي البيئي يف التعامل مع املخلفات الصلبة وأسلوب إدارهتا والتخلص منها وإمكانية     

 االستفادة منها، من خالل اتباع طرائق حديثة، وأساليب علمية متطورة. هتدف هذه الدراسة للتعرف على الوعي البيئي والتعامل ا

إدارة التخلص من املخلفات الصلبة، اليت تنتج عنها آاثر بيئية وصحية واقتصادية فضال عن آاثرها يف مجالية املدينة، بيئيا يف يء السي  
( عينة خمتارة عشوائيا من األسر القاطنة 40م، حيث مت توزيع استمارة استبيان على )2021دينة توكرة سنة أجريت هذه الدراسة مب

كيفية التخلص يف  أبن هناك ضعفا يف الوعي البيئي نتائج ابلنسب املئوية والتحليل الوصفي للنتائج إبحدى أحياء املدينة، وأظهرت ال
أن %(، و  77.5أن البلدية مل تسهم يف توفري الصناديق املخصصة للمخلفات الصلبة بنسبة مئوية جتاوزت )من املخلفات الصلبة، و 

 80لقائها ابلساحات العامة وجوانب الطرقات بنسبة مئوية جتاوزت )األشخاص أنفسهم هم من يتخلصون من املخلفات عشوائيا إب
%(، وأن من يستخدمون 90انبعاث الروائح الكريهة الناجتة عن حتلل املخلفات ابملدينة كان بنسبة مئوية عالية جتاوزت )أن %(، و 

توصلت الدراسة إىل بعض وقد %(.  97.5والغري مطابقة للمواصفات بنسبة مئوية عالية جتاوزت )للتبض ع األكياس املخصصة 
 االستنتاجات والتوصيات ذات العالقة مبوضوع الدراسة.

The Environmental awareness among residents of  
Tocra–Libya for treating solid wastes 

 
 

Abdulhamid K. Alzerbi* ,   Hunadi Nourri Mohammad 
 

   Most Libyan cities are suffering from the weakness or ignorance the Environmental 
knowledge and awareness for treatment of solid wastes, absence the strategies of waste 
management and disposal, and absence of modern scientific implementations. The 
main objective of this study is to evaluate the Environmental awareness among 
Libyan families to treat, manage, and dispose the solid wastes, which may have 
Environmental health and economic impacts, as well as its effects on the beauty of 
the city. This study was conducted in the city of Tocra in 2021, where a 
questionnaire surveyed (40) randomly selected samples of families living within the 
city. Our results suggested that there was a low level in Environmental education and 
awareness in the treatment of solid wastes and that the municipality did not 
participate in providing containers specifically designated for solid wastes with about 
(77.5%). We also noticed that residents are disposing solid wastes randomly in public 
squares and roadsides (more than 80% of residents), and the emission of unpleasant 
odors in the area was determined to be approximately (90%). The percentage of 
residents   who use shopping bags not designated for collecting solid wastes exceeded 
(97.5%). Our findings suggested number of considerations and recommendations 
regarding environmental consciousness and awareness. 
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 إن مفهوم الوعي البيئي هو اإلدراك القائم على اإلحساس واملعرفة ابلعالقات واملشكالت
. يف حني يستمر إنتاج (2012)العتييب , البيئية من حيث أسباهبا وآاثرها ووسائل حلها 

وارتفاعها كنتيجة طبيعية لتزايد عدد السكان والنمو االقتصادي وأمناط احلياة  املخلفات
حتداي ابلنسبة ملعظم البلدان وال سيما  املخلفاتومستوى الوعي البيئي، وابلتايل تعترب إدارة 

. وأصبحت عملية التخلص منها من أبرز املشاكل اليت (2020)مسعود ومرعيب, ية النام
من أخطار على البيئة  املخلفاتتواجه املدن والتجمعات البشرية؛ نظرًا ملا تشكله هذه 

وهناك عالقة بني سلوك اإلنسان يف طرح  ومواردها الطبيعية وعلى صحة اإلنسان وسالمته،
)الشيخ وامحد, وطريقة اختاذ األسلوب التخطيطي لتلك العملية  املت بعواألسلوب  املخلفات
اإلنسان املسئول األول واألخري عن تلوث البيئة بوعيه وعاداته وسلوكه ويعد   (.2006

يشكل املصدر األساسي للتلوث املرتبط بثقافة اجملتمع وسلوكيات أفراده، والعبث  إذالسليب، و 
نتيجة جلهل  ت،خلفاوانني والتشريعات وضوابط إدارة املوفوضوية التعامل معها، وخمالفة الق

أو تدين الوعي البيئي، حيث إن معظم األمراض املعدية تنتشر بوجود هذه  ،أفراد اجملتمع هبا
مشاكل  حتدث. ويف غياب الوعي البيئي والرتبية البيئية (2018)اللباد وخالد, ت خلفاامل

 املخلفاتات مع بعضها، ورمي أكياس خلفاليومية، واختالط امل املخلفاتمنها زايدة إنتاج 
، ومدى تلوث املياه اجلوفية والرتبة املخلفاتيف أي وقت، واجلهل ابلقيمة االقتصادية لتدوير 

، وعدم معرفة املشرتايت األقل تلويثاً للبيئة، وابلتايل من أهم نتائج التوعية البيئية خلفاتابمل
املسئولية من خالل معرفة التأثري السليب للتدهور البيئي على عائلته  جعل املواطن شريكا يف

. فإن الوعي البيئي (2012)الشبكة اإلقليمية لتبادل املعلومات, ووطنه واألجيال القادمة 
)رقبان وآخرون, ألفراد األسر يؤدي إىل إكساهبم اجتاهات سلوكية حنو محاية البيئة من التلوث 

حظـه اليـوم هو انتشار األمية البيئية بشكل الفت للنظر بني أوساط أن مـا نالغري  (2013
املتعلمني واملثقفني من أفراد تشمل أيضا ال تقتـصر علـى غيـر املتعلمني، بل  هيأفراد اجملتمع و 

إىل البيئة ومجاهلا، وتشوه منظر  العديـد مـن السلوكيات اليت تسيء تهماجملتمع، من خالل ممارس
ل التصرفات العـشوائية، منها رمي املخلفات على جوانب الطرقات والشوارع املدينة من خال

   .(2018)السبعاوي,ويف الساحات العامة 
   

 مشكلة وفرضية الدراسة:
الصلبة والتخلص منها، وما  املخلفاتضعف مستوي الوعي البيئي األسري يف التعامل مع       

تسببه من تلوث للبيئة بشكل عام، واملدينة بشكل خاص، وأبن الوعي لدى األسر متواضع و 
 ضعيف.

 أهداف الدراسة:
لتعرف على مستوى الوعي البيئي األسري يف كيفية التخلص من لهتدف هذه الدراسة       

دروس.الصلبة، وبيان واقع احلال لوعي اجملتمع امل املخلفات  

 منهجية الدراسة: 
 :اإلطار النظري

االطالع على البحوث والدراسات العلمية املتعلقة مبشكلة الدراسة، وابلتحديد مدى مستوى       
 الصلبة. املخلفاتالوعي البيئي لدى األسر بكيفية التعامل مع 

:اإلطار العملي  

استخدم الباحث املنهج الوصفي ألنه األنسب هلذه الدراسة، وأما األداء املستعملة فهي       
. ومت جتميع (2009)غريب والفياليل,االستبانة )استمارة االستبيان( مت اختيار العينة عشوائي 

املتعلقة ابملدينة املعلومات اليت استند إليها يف التحليل الوصفي هلذه الدارسة، فضاًل عن البياانت 
السكنية والسكان اليت مت احلصول عليها من اجلهات الرمسية، إذ مت التوصل إىل االستنتاجات 

 والتوصيات اليت توصلت إليها الدراسة.
 

 طرق الاملواد و 
:منطقة الدراسة  

مشااًل    ′32°32أجريت هذه الدراسة مبنطقة توكرة الواقعة ابلشرق اللييب عند خطي عرض     
كيلو مرت، وهي عبارة عن   70شرقاً، تبعد عن شرق مدينة بنغازي حبوايل ′34°20  وخطي طول 

كيلو مرت حيدها من الشمال البحر االبيض املتوسط وترتفع عن مستوى   10تدة حبوايل منطقة مم
 30000مرت، وتعترب من املناطق األثرية املهمة، ويبلغ عدد سكاهنا حوايل  14سطح البحر حبوايل 

 ألف نسمة.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( خريطة توضح منطقة الدراسة1شكل )  

 جانب العملي:
اعتمد الباحث على أسلوب البحث امليداين من خالل املالحظة ومجع املعلومات، وتوزيع      

( استمارة على املنازل 40استمارة االستبيان على األسر القاطنة ابملدينة، حيث مت توزيع عدد )
 السكنية لألسر، واستخدام الربانمج اإلحصائي الوصفي لتحليل البياانت املتحصل عليها.

 
 واملناقشة: ائجالنت

من خالل استمارة االستبيان اخلاص ابملنازل السكنية لألسر القاطنة مبدينة توكرة وعددها       
داخل املنزل واليت تستخدم وعاء  املخلفات( استمارة، تبني أبن النسبة املئوية ألسلوب مجع 40)

%( يف حني بلغت نسبة من ال يستخدم  62.5بقا للمواصفات البيئية كانت )اطم ابالستيك
%( بسبب أن هذه األوعية متوفرة  37.5للمواصفات البيئية ) ةبقاطاملاألوعية البالستيكية 

ابلسوق احمللي وسهلة االستخدام، وهناك ضعف يف معرفة األوعية البيئية ذات املواصفات البيئية 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A9&params=32_32_N_20_34_E_type:city(11723)_region:LY
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A9&params=32_32_N_20_34_E_type:city(11723)_region:LY
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 (.2( )شكل 1)جدول  (2018)السين وآخرون,البيئة واليت ال تسبب تلوث 
طبقا  املسكن داخل املخلفات جلمع املستعمل الوعاء لنوع املئوية النسبة (1) جدول

 للمواصفات البيئية 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

داخل املنزل املخلفات( النسبة املئوية لألساليب املستعملة جلمع 2شكل )  

املطروحة يف املنطقة  املخلفاتأظهرت النتائج أن النسبة املئوية النبعاث الروائح الناجتة عن       
املرتاكمة  املخلفات%( وهذا يدل على عدم الوعي البيئي ابألضرار اليت تسببها  90جتاوزت )

، وعدم جتميع األكياس املخلفاتابلبيئة، وعدم اتباع الطرق الصحية والبيئية يف كيفية التخلص من 
غري مطابقة للمواصفات بشكل يومي، مما نتج عنه تراكم األكياس، وخاصة إذا كانت األكياس 

يعزى إىل القصور واخللل الواضح من قبـل اجلهـات احلكوميـة واملتمثلة ابلبلدية يف البيئية، وأيضا 
بشكل  املخلفاتعدم توفري اخلدمات والتسهيالت للمواطنني، من خالل تـوفري سـيارات لرفـع 

فري العمالة لتنظيف املدينة يف الشوارع، وتو  ابملخلفاتمتواصل، وحماولة توزيع صناديق خاصة 
واحملافظة عليها، إىل جانب افتقار اجملتمع إىل احلس البيئي والشعور ابملسؤولية يف طريقة التعامل 

 (.3( )شكل 2)جدول  (2018)السبعاوي,الصحيح مع البيئة 

 ابملنطقة املخلفات عن انجتة روائح لوجود املئوية النسبة (2) جدول
 

هل تشعر بوجود روائح كريهة انجتة عن 
املطروحة يف املنطقة السكنية املخلفات  

املئوية  النسبة العدد
% 

 90 36 نعم
 10 4 ال

%100 40 اجملموع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

املطروحة ابملنطقة املخلفات( النسبة املئوية انبعاث الروائح املنبعثة من 3شكل )  
 

كما أظهرت النتائج أن النسبة املئوية ملن يستخدمون األكياس البالستيكية املستخدمة يف     
%( وهي نسبة كبرية، وقد يكون السبب الظروف املادية لعدم  97.5احملالت التجارية جتاوزت )

، أو لعدم معرفته أبمهية األكياس املخلفاتقدرة املواطن على شراء األكياس املخصصة جلمع 
يف احلد من انبعاث الروائح، وأما من يستخدمون األكياس البالستيكية  للمخلفاتصصة املخ

 (. 4( )شكل 3%( )جدول  2.5الصلبة كانت ) املخلفاتاملخصصة جلمع 

 البالستيكية التبضع واألكياس يف املستخدمة االكياس النسبة املئوية الستخدام (3) جدول
 املخلفات جلمع املخصصة

ت هل تستخدم األكياس البالستيكية املخصصة للمحال
املئوية  النسبة العدد  فاتللمخلالتجارية اخلاصة ابلزابئن أو املخصصة فقط 

% 
استخدم األكياس املخصصة للمحالت 

 التجارية )التبضع(
 97.5 39 نعم

استخدم األكياس املخصصة فقط 
 للمخلفات هبا خيط لقفل الكيس

 2.5 1 ال

 100 40  اجملموع
 

 

 
 

 البالستيكية ( النسبة املئوية لألكياس املستخدمة للمحالت التجارية واألكياس4شكل )
 املخلفات جلمع املخصصة

 للمخلفاتومن نتائج الدراسة جند أن النسبة املئوية للمفاضلة بني أنواع األوعية املستعملة       
%( نظرًا لسهولة استخدامها ورخص مثنها،  55أبن أعلى نسبة مئوية لألكياس البالستيكية )

%(، )جدول  12.5%( مث أتيت األوعية البالستيكية بنسبة ) 32.5ويليها الرباميل بنسبة مئوية )
 (.5( )شكل 4

 الصلبة املنزلية )القمامة( املخلفات النسبة املئوية لنوع املفضل لرمي (4) جدول
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لبة الص املخلفات رمي يف املستخدم الوعاء نوع
 %النسبة املئوية  العدد املنزلية

 55 22 بالستيكية أكياس
 32.5 13 براميل

 12.5 5 بالستيكية أوعية
%100 40 اجملموع  

 

 
 ليةاملنز  املخلفات( النسبة املئوية للوعاء املفضل ومستخدم جلمع 5شكل )

ابملنطقة أو يف أماكن  وطرحها املخلفاتكما بينت النتائج أن مصدر التوعية يف كيفية مجع        
ذاتية من قبل الفرد %(، بينما كانت التوعية ال 67.5التجميع كان من البلدية بنسبة مئوية )

دها، طلع هبا جهة مبفر من املعلوم أن مسؤولية النظافة ال ميكن أن تض%(، و  17.5بنسبة مئوية )
الهتمام بنظافة افهي مسؤولية مشرتكة حيث يشكل املواطن واحلكومة عنصرين متكاملني جتاه 

، بينما مل تكن لشركة (2018)السبعاوي, البيئة، فهمـا مـشرتكان بشكل متساٍو يف محاية البيئة 
كة ضعف يف أداء شر  %( وهذا يدل على 10لنسبة املئوية )اخلدمات أي دور يف التوعية فكانت ا

 املخلفاتلتخلص من ااخلدمات يف اختيار املكبات، وتوفري الصناديق، وتوعية املواطن بكيفية 
ملكتب اإلصحاح  الصلبة، مما يرتتب على ذلك أضرار صحية وبيئية، بينما مل يالحظ أي دور

( 5%( )جدول  5ئوية )فكانت النسبة امل املخلفاتالبيئي يف توعية املواطنني أبمهية مجع وطرح 
 (. 6)شكل 

 البيئية التوعية للمصدر املئوية النسبة (5) جدول

 املخلفات على التوعية جبمع احلصول مصدر
 الصلبة املنزلية

 %النسبة املئوية  العدد

 17.5 7 الفرد
 67.5 27 البلدية

 10 4 اخلدمات شركة
 5 2 البيئي االصحاح مكتب

%100 40 اجملموع  
 املئوية ملصدر التوعية البيئية جبمع النفاايت الصلبة املنزلية( النسبة 6) 

 املنزلية املخلفاتجلمع  ملصدر التوعية البيئية( النسبة 6شكل )      

 77.5املنزلية فقد كانت النسبة ) املخلفاتأما عن عدم توفري البلدية للصناديق املخصصة لرمي 
يات املادية، أو اإلتالف والعبث الذي تتعرض %(، ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل قلة اإلمكان

له هذه الصناديق من قبل بعض املواطنني، وحرقها وختريبها وسرقتها، أما الذين يرون أبن البلدية 

%( وخاصة يف الطرق الرئيسية فقط، وعددها قليل  22.5توفر هذه الصناديق فكانت نسبتهم )
 (.7( )شكل 6وندرهتا يف األحياء السكنية والشعبية )جدول 

 

 املنزلية املخلفاتجلمع  ملصدر التوعية البيئية( النسبة 6شكل )

 الصلبة املخلفاتصناديق جلمع  لتوفر املئوية ( النسبة (6 جدول

 هل توفر البلدية الصناديق املخصصة لرمي
املنزلية   املخلفات  

 %النسبة املئوية  العدد

 22.5 9 نعم
 77.5 31 ال

%100 40 اجملموع  
 
 

 
 

 ( النسبة املئوية لتوفري البلدية للصناديق املخصصة جلمع النفاايت املنزلية7شكل )

       
عشوائيا ابملنطقة، سواء ابلساحات  املخلفاتمن خالل النتائج لوحظ أن الفرد هو من يرمي 
%(، والسبب هو انعدام اخلدمات البيئية،  80العامة أو جبانب الطرقات بنسبة مئوية جتاوزت )

بنفسه، ابلرغم من معرفته  املخلفاتبشكل يومي، مما يضطر الفرد إىل إلقاء  املخلفاتوعدم جتميع 
حيث أمراض صحية وتلويث للبيئة احمليطة، ابملنطقة، وما تسببه من  املخلفاتمبدى خطورة تراكم 

%( وهذا يعكس معرفة الفرد ابألضرار الصحية وفق منظور الوعي  85كانت النسبة املئوية )
وهذا انتج من انعدام عشوائيا وهو يعرف خطورهتا،  املخلفاتالبيئي، ويف نفس الوقت يرمي 

عزى إىل القصور يف جانب الرتبية البيئية واخنفاض فـي مستوى الوعي واإلملام أبمهية البيئة، والذي ي
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من قبـل األسرة واملدرسة واإلعالم يف توجيه األبناء وتنمية الوعي لديهم، من خـالل تكـريس الـسلوك 
البيئي السليم، انهيك عن انعدام الضوابط القانونية الرادعة لألشخاص املخالفني، فكانت سبباً 

 (8( )شكل 7)جدول  (2018)السبعاوي,ئة فـي بروز تلك األفعال السلوكية اخلاط
 املنزلية ومعرفة خطورة ذلك املخلفات( مسئولية الفرد برمي 7جدول )

اعشوائي املخلفاتمسئولية الفرد يف إلقاء   املئوية % النسبة العدد 
هل يقوم الفرد برمي 

عشوائيا  املخلفات
 ابملنطقة

 80 32 نعم
 20 8 ال

هل يعرف الفرد مدى 
 املخلفاتخطورة رمي 

 عشوائيا

 85 34 نعم

 15 6 ال

      

 

 
 البيئة ( مسئولية الفرد برمي النفاايت املنزلية ومعرفة خطورهتا على8شكل )

 

تعاون السكان هي  كما بينت النتائج أن سبب انتشار النفاايت يف منطقة الدراسة عدم       
ون لعدم اإلحساس %(، وهلذا جند تكدس النفاايت يف غري أماكنها املخصصة هلا، وقد يك 45)

يتبعون من لعينة ا% من  50أبن ( 2018السبعاوي )ابملسؤولية جتاه األخرين، وهذا يتفق مع 
فيها والتعامل بشكل سليب،  السلوكيات والتـصرفات اخلاطئة وغري املسؤولة حيال البيئة اليت يعيشون

الوعي البيئي حـول  وهذا نـاجم عـن وجود مشكلة تتمحور يف سلوك األفراد وافتقادهم للذوق و 
ئة من خالل لبي، فنجد من األسر من ال تعري اهتمامًا اباملخلفاتكيفيـة التخلص من تلك 

اايت يف الـشوارع أو أي مكـان التجاوزات البيئية اليومية داخل األحياء السكنية، واملمثلة برمي النف
إلـى مرتع لألوبئـة  فـارغ، خصوصاً عند وجود أراضي سكنية فارغة أو ساحات، فسرعان ما تتحول

، بعدها أييت  ان نفسهنسواألمراض، بل وحىت للحيواانت، وهذا له أتثرياته السلبية على صحة اإل
وعوية للسكان وعدم %(، وهذا راجع إىل غياب دور الربامج الت 35غياب الوعي البيئي بنسبة )

يف بسبب نقص املوارد %( عدم كفاءة جهاز التنظ20تدريس مواد ابملدارس هتتم ابلبيئة، ونسبة )
 (.  9( ) شكل 8املالية )جدول 

 ار النفاايت يف املنطقةالنسبة املئوية لسبب انتش (8) جدول
 

يف املنطقة املخلفاتسبب انتشار   %النسبة املئوية  العدد 
 20 8 عدم كفاءة جهاز التنظيف

 45 18 عدم تعاون السكان
 35 14 غياب الوعي البيئي

%100 40 اجملموع  
 

ابملنطقة  املخلفات( النسبة املئوية لسبب انتشار 9شكل )  
 

ابملنطقة، حيث بلغت  املخلفاتبينت النتائج وجود توعية بوسائل اإلعالم خبطورة انتشار       
%(، ومشاركة  75%(، وكانت النسبة املئوية مبعرفة الفرد إبعادة التدوير )  77.5النسبة املئوية ) 

%(،  65املئوية ) الصلبة املنزلية وغريها كانت النسبة املخلفاتالفرد إجيابياً يف تنظيف منطقته من 
من أجل تدويرها سواءً من اجلهات املسئولة  املخلفاتوالنسبة املئوية لوجود أي برامج توعوية لفرز 

%(، وابلرغم من كل هذه اإلجيابيات إال أن هناك تلويثا للبيئة من  82.5أو من اإلعالم هي )
 (2018السبعاوي )تفق مع وهذا يعشوائياً ابلساحات العامة وجوانب الطرقات،  املخلفاتإلقاء 

أبن الفـرد يشارك عن قصد يف اإلساءة إىل البيئة، من خالل اتباعهم التصرفات السلوكية السلبية 
وهذا تناقض مع الواقع املوجود والالمباالة واإلمهال، والذي ينعكس على احمليط الذي يعيشون فيه، 

 (.9)جدول 

 الصلبة ابملخلفاتاملؤسسات التعليمية املواطن واإلعالم واجلهات و  دور ( مدي9جدول )

النسبة املئوية  العدد 
 ال نعم %

 فاتاملخل انتشار حماربة لإلعالم دور يف هل
 22.5 77.5 9 31 ابملنطقة الصلبة 

 اجلهات من اإلعالم أو من توعية هناك هل
حسب نوعها  املخلفاتلغرض فرز  املسئولة

 تدويرها من أجل إعادة
33 7 82.5 17.5 

 25 75 10 30 التدوير أعادة ما هو تعرف هل
 نم املنطقة تنظيف يف إجيايب بدور قمت هل

 35 65 14 26 الصلبة )القمامة( املخلفات
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 االستنتاجات:
 املخلفاتل مع لبيئي لدى سكان املنطقة يف الطرق السليمة بيئياً يف التعامضعف الوعي ا -1

 الصلبة.

 مبنطقة الدراسة.  املخلفاتدد جلمع حمال يوجد وقت  -2

 خلفاتامل، وكذلك عدم وجود سيارات خاصة لنقل املخلفاتاديق لتجميع عدم وجود صن -3
 إىل املكبات.  

 شوائية ابلساحات وجوانب الطرق وانتشار الروائح الكريهة. عوجود مكبات  -4

 الصلبة.   لفاتاملخات أو برامج لتوعية سكان املدينة بكيفية التعامل مع ال توجد ندو  -5

  

 :التوصيات
يمية وبرامج لزايدة الوعي لدى السكان، من خالل اإلعالم واملؤسسات التعل إقامة ندوات -1

ألمثل لألوعية ، واحلث على االستعمال ااملخلفاتوالدينية، من أجل التعامل الصحيح مع 
 ، ووضعها يف األماكن املخصصة هلا.املخلفاتاملستعملة جلمع 

املناطق السكنية قدر املستطاع، لفرز  على املخلفاتوعية خاصة بفرز كل نوع من توزيع أ -2
 واالستفادة منها يف عملية التدوير. املخلفات

عدم و واألضرار اليت تسببها من الناحية الصحية والبيئية،  املخلفات توعية السكان مبخاطر -3
 واالستفادة منها اقتصاداي. املخلفاتحرق 

من  والتقليل املخلفاتث وتوعية أفرد األسر على استخدام األكياس املخصصة جلمع ح -4
 بقدر اإلمكان، ومنع السلوك والعادات اليت تسيء إىل البيئة. املخلفات

عليمية بغية توجيـه وتنميـة الـوعي إدخال املوضوعات البيئية يف املناهج الرتبوية ابملؤسسات الت -5
 .البيئي لدى الطلبة

 

 املراجع:
         ز دراسات املوصل، (، الوعي البيئي الواقع وسبل التطوير، مرك2018السبعاوي، هناء جاسر، )

 ، جامعة املوصل.123 – 97(، ص 48العدد )
(، دور اإلعالم يف نشر الوعي األسري 2018السين، حسنية وأحالم ضوء وأشرف سويدان، )

         يف التعامل مع النفاايت الصلبة دراسة ميدانية على منطقة النجيلة، املؤمتر اخلامس للبيئة 
 والتنمية املستدامة ابملناطق اجلافة والشبة اجلافة، أجدابيا.

       ملعلومات واخلربات يف جمال إدارة النفاايت يف دول املشرق واملغرب،اإلقليمية لتبادل ا الشبكة
         (، دليل إرشادي لصانعي السياسات ومتخذي قرار حول التوعية العامة والرتبية 2012)

   البيئية واملشاركة اجملتمعية يف جمال إدارة النفاايت الصلبة بدول املشرق واملغرب العريب، 
 ن اخلرباء يف جمال البيئة وإدارة النفاايت، األردن.إعداد فريق م

        (، "التقنيات املستخدمة يف إدارة النفاايت2006الشيخ، فتحي فاضل وعبد الوهاب أمحد، )
         الصلبة وأثرها يف التخطيط البيئي ملدينة بغداد"، املعهد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي،

 .2رسالة ماجستري، ص
        (، اإلعالم البيئي يف دولة الكويت اهليئة العامة للبيئة منوذجا، رسالة2012ييب، مشعل فايز، )العت

 ماجستري، كلية االعالم، جامعة الشرق األوسط، الكويت.
 ، جامعة املنوفية.41 -19العدد الثاين، ص

        النامجة عن التلوث البيئي(، السلوكيات واآلاثر االجتماعية 2018اللباد، مجيلة وخالد اللباد، )
ابلنفاايت، املؤمتر اخلامس للبيئة والتنمية املستدامة ابملناطق اجلافة والشبة اجلافة، أجدابيا، 

 842 -831ص 
        ت األسر حلماية ( وعي وممارسات راب2013رقبان، نعمة مصطفى ومسرية قنديل ورحاب قمباز، )

 لبحوث البيئية والطاقة،ة ذلك بسلوكهن االستهالكي، جملة االبيئة املنزلية من التلوث وعالق
 .334-311ص 

        تدائية من وجهة نظر املعلمني (، الرتبية البيئية يف املدارس االب2009غريب، عبلة وصاحل الفياليل، )
 )مدارس مدينة القسنطينة اجلزائر(، رسالة ماجستري، جامعة منتوري.

        راقية يف التخلص(، دور الوعي البيئي لدى األسر الع2016طوكان، )حممد، ندى خليف ورايض 
 (،34تنمية، العدد )من النفاايت الصلبة )مدينة الرمادي حي العزيزية(، جملة املخطط وال

            ة، مركز محاية الطبيعة،(، دليل إدارة النفاايت املنزلية الصلب2020مسعود، مي وفاروق مرعيب، )
 ة األمريكية، بريوت.اجلامع
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لملخصا  
 

أو  اجتة من إنتاجها،خلفات النالتخلص من املواحدة من أكثر التحدايت اليت تواجه املسؤولني عن الصناعات وإدارهتا، هو كيفية 
ن عملية ملعامل، وهو انتج ارا حول ابعد إنتهاء فرتة اخلدمة االفرتاضية ملنتجاهتا. يعترب خبث الصلب واحد من أكثر املخلفات انتش

نب مع املسؤولني ىل جنبا إجتصنيع احلديد، وعملية التخلص منه كانت وال زالت حمط أنظار املسؤولني عن مصانع تصنيع الصلب 
يف  حباث عديدة أجريتدراسات وألابجلهات املختصة واملسؤولة عن محاية البيئة من التلوث. يف هذه الورقة، سيتم إستعراض نتائج 

ف. طبقة العليا للرصملكونة للجمال هندسة الرصف وذلك لغرض إستخدام خبث الصلب كركام يف إنتاج اخللطة األسفلتية، واملادة ا
هلا واملواد  احملتملة احلدوث واألضرار الورقة اإلستعراضية مبقدمة تتضمن مقدمة عامة عن اخللطات االسفلتية، أنواعها، مكوانهتا تبدأ

ري اخلبث كركام مة عن حتضاليت أستخدمت ملقاومة األضرار والذي كان من ضمنها اخلبث. ومن مث ستتطرق إىل عرض معلومات عا
لتأثري إضافة  عرض ملخص امليكانيكية للخبث املستخدم حسب ما ورد ابلدراسات املستعرضة. كذلكوعرض للخواص الكيميائية و 

 م.اخلبث على خواص اخللطات األسفلتية. ويف النهاية،  سيتم تلخيص مزااي وعيوب إضافة اخلبث كركا
 

 

A Review of The Possibility of Using Steel Slag as Aggregate for 

Asphalt Mixtures  
 
 

  Hend Ali Omar*, Shrifa Abdussalam Mohamed Ben Lashher 
 

One of the most common challenges faced by industries and their management is 

how to dispose of the waste generated from its production or after the expiry of its 

extended period. Steel slag is considered one of the most common wastes around 

the world, and it is a product of the steel manufacturing process, and the process 

of getting rid of it was and still is the focus of attention of those responsible for 

iron manufacturing plants along with officials of the competent authorities 

responsible for protecting the environment from pollution. In this paper, the 

results of several studies and research conducted in the field of pavement 

engineering will be reviewed for the purpose of using steel slag as aggregate in 

the production of asphalt mixture, and the material constituting the layers of 

paving. The paper begins with an introduction that includes a general introduction 

to asphalt mixtures, their types, components and possible damages, and the 

materials used to combat the damages, including slag. Then, general information 

about the preparation of slag as an aggregate and the chemical, physical and 

mechanical properties of the used slag are mentioned. Also, a summary of the 

effect of adding slag on the properties of asphalt mixtures was presented. In the 

end, the advantages and disadvantages of adding slag as aggregates will be 

summarized. 
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 المقدمة

ن أساسا من ن. ويتكو املكون الرئيسي للطبقة العليا للرصف املر تعترب اخللطات األسفلتية هي 
ن اليت يعترب مو ستخدمة بيتومني، ركام ومادة مالئة. هناك عدة أنواع من اخللطات األسفلتية امل
 ك اخللطات يفية. تشرت أشهرها اخللطة األسفلتية ذات التدرج الكثيف واخللطة األسفلتية املسام

لتدرج ام املكونة لام الركما ختتلف يف النسب املطلوبة للمواد وكذلك أحجاملواد املكونة هلا، بين
ألسفلتية الخلطات لالركامي وعادة املسؤول عن نوع اخللطة. كذلك ابإلضافة إىل وجود أنواع 
ت حرارة لى درجاعواملصنفة حسب تدرج الركام ونسب البيتومني، هناك أنواع يعتمد تصنيفها 

 طة األسفلتيةة واخللة األسفلتية الساخنة، اخللطة األسفلتية الدافئاخللط والدمك وهي اخللط
ب نسب معينة حسذكورة بالباردة. عموما ويف مجيع األنواع، يتم إنتاج اخللطات خبلط املواد امل

د ب الوار تصميم اخللطة املعتمد، وعند درجات حرارة خلط معينة، مث تدمك بشروط حس
ق، لوحظ ة للطريإستخدام اخللطة األسفلتية كطبقة سطحي ابلتصميم املطلوب. منذ البدء يف

الطريق.  ن متهيدظهور العديد من األضرار على السطح والذي تؤثر على الوظيفة املطلوبة م
خ، رورية، املنا ال امليرجع ظهور األضرار لعدة أسباب وعلى سبيل املثال ال احلصر: أتثري األمح

قع وذلك ئ ابملو طابقة لشروط التصميم أو تنفيذ سيتصميم غري مناسب، إستخدام مواد غري م
 طلوبةخربة املإما إبستخـدام اآلت قدمية أو عمالة غيـر مدربة مع مشرفني يفتقـرون لل

(Hunter  .2015واخرون). 
هور ظأتخري  إجتهت أنظار البحاث إىل البحث عن حلول وطرق للحد أو على األقل حماولة

اد عالج تطلب إجييإىل إن حتسني مقاومة اخللطة ضد أي ضرر هذه األضرار. جيب التنويه هنا 
حت فيما ليت أقرت ايدخل يف تركيبة اخللطة نفسها أو تصميمها، حيث وجد أنه من أهم احللول 
كوانت مإلحدى  مضى ومزال العمل جاري عليها ليومنا هذا، إال وهي إستخدام مواد كإضافة

خلطة املعدلة . العديد من املواد املضافة لل(2019واخرون.  Porto)اخللطة األسفلتية 
انت ة املالئة( كو املادأ)اخللطة اليت مت إضافة مادة هلا بشكل جزئي سواء للبيتومني أو الركام 
ات على خواص اإلضاف حتت اإلختبار واملقارنة مع اخللطات التقليدية، وذلك لتقييم مدى أتثري

 يل املثال العلى سب لتالية كإضافة للبيتومني وهياخللطة املعدلة. أستخدمت خملفات املواد ا
نواعها أبستهلكة احلصر: مطاط العجالت، املواد البالستيكية مبختلف أنواعها والزيوت امل

(Porto  .2019واخرون)بيتومني وكان. وجد إن هذه املواد حتسن من خواص اإلنسيابية لل 
خرى  لفات اخمادم. كذلك أستخدمت هلا األثر الواضح على مقاومة بعض األضرار مثل التق

بث لصلب، خكإستبدال جزئي للركام وكان من أمهها مطاط العجالت، خبث احلديد، خبث ا
دا عن . بعي(2020واخرون.  Milad)النحاس، خبث النيكل خملفات البناء، والزجاج 

فة من واع خمتلل أنلطة مثاملخلفات، جيدر اإلشارة إىل إن العديد من املواد مت إضافتها ملواد اخل
ا، مما مملكلفة نوعا ملواد االبوليمرات واملواد النانوية، ولكن أسعارها وطرق حتضريها جعلتها من ا

رون. واخ Milad، 2015واخرون.  Hunter)جعل األنظار تتجه إىل مصادر أقل كلفة 
2020). 

خملفات إن التطور اهلائل للصناعات مبختلف انواعها  خلف وراءه تكدس غري متوقع من 
التصنيع واليت تزيد كمياهتا مع الزمن. يعترب خبث الصلب أحد أكثر املخلفات انتشار يف دول 
العامل وذلك نتيجة لتكونه من مادة مهمة جدا وهي مادة احلديد والصلب اليت تدخل يف معظم 
الصناعات سواء كانت الثقيلة أو اخلفيفة. إن عملية التخلص من خبث الصلب امر ابلغ 

ية أوال، نتيجة الزدايد كميته االمر الذي ادى إىل احتكار مناطق شاسعة الستيعابه وختزينه، االمه
واثنيا معقد يف الوقت، ألنه حيتوي على مواد كيميائية متنوعة قد حتد من التوسع يف عملية 
تدويره . تعترب هندسة الطرق احدى اجملاالت اليت سامهت يف وضع برامج متعددة إلستخدام 

ث. استخدم اخلبث يف انشاء طبقات الرصف املختلفة كجزء من املادة الركامية. عموما اخلب

هتمام األوفر حازت الطبقة العليا للرصف واملكون الرئيسي هلا اخللطة األسفلتية على اإل
للبحاث. وحيث إن اخللطات األسفلتية   هلا عدة انواع، فقد اشتمل التقييم كل أنواع اخللطات 

الساخنة على االهتمام  ةافة اخلبث هلا. على أي حال، حتصلت اخللطات األسفلتيواليت مت إض
 Varma 2021.و Kumar)األوفر وذلك لكوهنا األكثر استخداما يف معظم دول العامل 

 ،Skaf  .2017واخرون). 
اهلدف الرئيسي من هذه الورقة هو إستعراض لدراسات سابقة اهتمت بتقييم اخللطات األسفلتية 

مت تصميمها وإنتاجها إبستخدام خبث الصلب كركام. جيدر اإلشارة هنا ابن خبث الصلب  اليت
مت استبداله ابلكامل يف بعض الدراسات، ويف دراسات اخرى استبدل مع جزء أو اجزاء معينة 
من الركام، وفيها مت حتديد الركام املستبدل خببث الصلب مبناخل معينة ذات قياسات حمددة 

ضافة. من هذا املنطلق، سيكون اهلدف األول استعراض نسب وقياس اخلبث وكذلك نسبة اال
الفيزايئية  اذا كان خشن أو انعم اليت استخدمها البحاث إىل جانب خواصه الكيميائية،

وامليكانيكية. أيضا، خواص اخللطات احملتوية على خبث كانت حتت املالحظة، وذلك نتيجة 
قع حدوثها بعد عملية إضافة اخلبث. ابإلضافة إىل ما سبق، للتغريات احلجمية واهلندسية املتو 

سيتم إستعراض أهم األهداف وهو تقييم األداء للخلطات األسفلتية   املعدلة ابخلبث ضد 
األضرار األسفلتية املعروفة واليت من أمهها التخدد، الكالل، الضرر الناتج من املاء ومقاومة 

 للورقة تتضمن مزااي وعيوب إستخدام  اخلبث كركام.اإلنزالق. أخريا، عرض خالصة خمتصرة 
  
 :خبث الصلب املستخدم يف اخللطات األسفلتية  

يعترب اخلبث املادة األساسية املتخلفة من عملية تصنيع احلديد والصلب. هناك عدة أنواع 
 للخبث ختتلف ابختالف احلديد املصنع والفرن املستخدم، فمثال يوجد خبث الناتج من احلديد

(iron-making slag( خبث الصلب ،)steel slag وينقسم إىل نوعني حسب الفرن )
 Basicاملستخدم، حيث األول يسمى ابخلبث الناتج من فرن األكسجني األساسي )

Oxygen Furnace( و الثاين اخلبث الناتج من الفرن الكهرابئي )Electric Arc 
Furnaceالفرن االساسي هو األكثر شيوعا يف  ( وغريه. عموما وجد إن اخلبث الناتج من

واخرون.  Skaf)% 40العامل حيث إن نسبة تواجده فاقت األنواع االخرى أبكثر من 
2017). 

ملختلفة طبقات ايستخدم اخلبث املنتج يف العديد من أعمال الطرق، واليت تتضمن إنتاج ال
ألساس للطريق حسب تصميمه. فقد أستخدم كمادة ركامية خشنة يف طبقات األساس وا

ة العلوية ة للطبقاملساعد للطريق. أستخدم أيضا كمادة ركامية خشنة وانعمة بقياسات خمتلف
 Varma 2021  ،Skaf.و Kumar)أستخدمه كمادة مالئة للرصف، ابإلضافة إىل 

 (.2017واخرون. 
هم للخلطة ة تقييمعموما وعلى الرغم من النتائج اإلجيابية اليت توصل هلا البحاث يف عملي

 ثرت على جانباليت أ األسفلتية عند إضافة اخلبث هلا كركام ، فإن هناك بعض النتائج السلبية
ه  قبل استخدام ز اخلبثفلتية. وفيما يلي سيتم استعراض عمليات جتهيأو أكثر ألداء اخللطة األس

ل ومعاجلته قب كانيكيةكركام، حيث تشمل إنتاجه وإستعراض خواصه الكيميائية، الفيزايئية واملي
ستخدام إبقييمية إستخدامه. جيدر اإلشارة هنا إىل إن اخلواص امليكانيكية ختضع لعملية ت

مه ملراد إستخداعادية اتم مقارنتها ابملواصفات املطلوبة للركام الإختبارات معملية، ومن مث ي
 ملية معاجلتهعة، فإن للرصف. وعند التيقن إبن اخلبث املزمع إستخدامه مستويف للشروط املطلوب

اوالهتم داية حمبتكون أمرا الزما للتقليل من بعض اآلاثر السيئة اليت واجهت البحاث يف 
 إلستخدام اخلبث كركام.

 
 إنتاجه .1
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  حديد وصلب.فران إىلينتج اخلبث من عملية حتويل احلديد اخلام الغين ابلكربون املصهور ابأل
تم التحكم ، كما ييتم نفخ األكسجني ألكسدة الكربون املوجود ابحلديد اخلام والتقليل منه

ديت ة ماك إبضافبكمية بعض العناصر كالفسفور والسيلكون وأول اكسيد الكربون الغازي وذل
الفصل  ا عمليةاجلري والدولوميت. عدة طرق تستخدم لفصل اخلبث من املنتج الرئيسي، منه

رير احلديد ف من تكالكثيف وهي أخر خطوة يف عملية التكرير عادة ترتاوح كمية اخلبث املتخل
 (.2009واخرون.  Mahieux)طن لكل واحد طن  0.2إىل  0.1والصلب يف حدود 

حيث  ،طلوبةحجام املدامه كركام إىل مرحلة مهمة وهي تكسريه إىل األخيضع اخلبث املراد إستخ
ناخل م تخدامصنيفه ابخلشن أو الناعم إبسأستخدم كركام خشن وكذلك كركام انعم. يتم ت

بيبات قاس احلمقياسية ومعتمدة وأبحجام خمتلفة. تعترب حبيبات اخلبث خشنة يف حال كان 
ن أقل من يكون انعم لكل املقاسات اليت تكو مم، بينما 2.36أكرب من منخل ذو مقاس 

ر من بعض مم. عموما يتم استبدال اخلبث مبقاس واحد أو أكث0.075مم وأكثر من 2.36
 البحاث، يف حني قام البعض األخر إبستبداله مع الركام بشكل كامل. 

 
 خواص خبث الصلب. 2

لصلب دمة لتصنيع ااملستخ تتنوع اخلواص الكيميائية، الفيزايئية وامليكانيكية للخبث بتنوع الطرق
مة خلام املستخدملادة ا)اآلالت، أفران وأساليب تصنيع بدائية أو حديثة(، كذلك تعترب مكوانت ا

تؤثر ليت سلخبث وا)مادة خام أو إعادة تدوير( عامل اساسي يف تنوع املكوانت الكيميائية ل
ة التصنيع. ضافتها لعمليا يتم إعلى خواصه الفيزايئية وامليكانيكية، ابإلضافة إىل املواد اليت عادة م

 فيما يلي عرض خمتصر خلواص اخلبث.  

  املكوانت الكيميائية
يتكون اخلبث من العديد املكوانت الكيميائية بنسب خمتلفة. عموما، مت عرض املكوانت 

، (FeO, Fe2O3) ى اهتمام املؤلفة وهي كالتايل : أكاسيد احلديدالرئيسية واليت حازت عل
 وأكسيد االلومنيوم (MgO) ، اكسيد املاغنيسيوم(SiO2) ، السيليكا(CaO) اجلري

(Al2O3).  ابإلضافة لوجود بعض املركبات الثانوية بنسب صغرية مثل الكروم، املنجنيز
ت الرئيسية للخبث حسب ما مت عرضه يوضح النسب املئوية للمكوان (1)والفوسفور. اجلدول 

 .يف بعض الدراسات السابقة

من املهم جدا الكشف عن املكوانت الكيميائية للخبث، وذلك للتعرف على نسب املكوانت 
اليت تعمل على  حتسني آلية اإللتصاق بني سطح حبيبات اخلبث والبيتومني. العديد من 

حتتوي على املغنيسيوم والكالسيوم واحلديد هلا  الدراسات السابقة  بينت إن وجود مركبات اليت
، 2020واخرون.  Omar)األثر الواضح يف حتسني اإللتصاق بني مكوانت اخللطة األسفلتية 

Kumar وVarma .2021،)  واليت بدورها تزيد من مقاومة اخللطة لألضرار اليت يتعرض
ن وجود مركب السيليكا وهو هلا الرصف خالل فرتة اخلدمة. على أي حال جيدر اإلشارة إىل إ

مركب غري مرغوب فيه، لن يكون له أتثري كبري جدا وذلك ألن نسبة تواجده يف اخلبث ال تزيد 
 .1% حسب ما هو معروض يف اجلدول 21عن 

 اخلصائص الفيزايئية وامليكانيكية
 ها. وحىتوخواص سفلتيةاخلصائص الفيزايئية وامليكانيكية للركام مهمة جدا يف تصميم اخللطة األ

تم فيها ، حيث ييتم إستخدام  اخلبث كركام، جيب ان خيضع ملرحلة تقييمية قبل االستخدام
م و ألي إستخداأسفلتية تقييمه فيزايئيا وميكانيكيا، لتحديد صالحيته الستخدامه كركام خللطة أ
عروفة ايئية امللفيز اتبارات يف اجملال اإلنشائي للطرق. يتم إختبار اخلبث إبستخدام العديد من االخ
عي ، الوزن النو ملستخدموالشائعة واليت حتدد أهم اخلواص منها الفيزايئية مثل: حتديد املقاس ا

 صة ابلركام يفية اخلاالظاهري، املسامية، إمتصاص املاء وغريه. تستخدم اإلختبارات امليكانيك
ار التهشيم، ي: إختبمرحلة حتديد صالحية إستخدام اخلبث كركام، واإلختبارات األكثر شيوعا ه

 (2)جلدول ا. (2015واخرون.  Hunter)إختبار الصالبة، إختبار الصدم وإختبار التآكل 
ضه يف ا مت عر يعرض بعض اخلواص الفيزايئية وامليكانيكية للخبث املستخدم كركام حسب م

الذي عادة و لركام ابدراسات سابقة، والذي يبني قيم عالية سجلت للوزن النوعي للخبث مقارنة 
اء ة إلمتصاص املحسب ما هو وارد ابجلدول. أيضا نالحظ إن القيم العالي 2.88ال يزيد عن 

 ، حيث إن قيمة للخبثعالقة مباشرة مبسامية اخلبث، مل تؤثر على القوة امليكانيكي واليت هلا
% 19% و 13.3ني بالتهشيم والصالبة كانت أقل مقارنة ابلركام، بينما تراوحت قيم التآكل 

وهي  للركام وهي عموما قيم ضمن املواصفات املطلوبة للركام وأقل من أعلى قيمة سجلت
27.9 .% 

 

 

 : النسب المئوية للمكونات الكيميائية للخبث(1)جدول 

 CaO 3O2Fe FeO 2SiO MgO 3O2Al المرجع

(Liu  .2019واخرون) 5.48 3.42 14.38 - 21.65 44.83 

(Lyu  .2021واخرون) 2.72 6.80 14.70 - 21.37 48.18 

(Hassan 2021. واخرون) 6.0 10.5 16.5 35.0 - 29.0 

(Pattanaik  .2021واخرون) 12.0 7.72 12.77 31.05 - 30.70 

(Ochoa  .2021واخرون) 4.90 2.70 10.80 - 28.80 46.80 

(Ortega-López  .2021واخرون) 12.2 3.0 20.3 - 22.3 32.9 

 

 لخواص الفيزيائية والميكانيكية للخبثا: 2جدول 

 الوزن النوعي  قياس الركام المرجع
إمتصاص الماء 

)%( 

قيمة التآكل 

)%( 

قيمة التهشيم 

)%( 

 الصالبة

)%( 

(Hassan  .2021واخرون) 
 خشن

 ناعم

3.49 

3.41 

1.18 

1.69 

19 

- 

- 

- 

1 

- 

(Pattanaik  .2021واخرون) 14.67 13.3 0.51 3.26 خشن - 

(Ochoa  .2021واخرون) 
 خشن

 ناعم

2.47 

2.36 

3.8 

5.6 

19.8 

- 

- 

- 

1.72 

- 
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(Swathi  .2021واخرون) 
 خشن

 ناعم

3.25 

2.66 

1.06 

4.64 

10 

- 

12 

- 

- 

- 

(Lyu  .2021واخرون) 1.4 11.5 13.2 2.4 3.39 خشن 

(Liu  .2019واخرون) 13.9 13.2 2.4 3.39 خشن - 

 9.01-1.80 21-15 27.9-14.9 1.69-0.30 2.88-2.60 - متوسط القيم للركام حسب المراجع المذكورة

     
  . معاجلة اخلبث3
 

يؤدي  ملطلوبةاأظهرت بعض الدراسات إن إستخدام اخلبث مباشرة بعد تكسريه إىل األحجام 
 ند تعرضعإىل حدوث ظاهرة التمدد احلجمي، خاصة عند تعرضه للرطوبة. حيث وجد إنه 

اليت تؤدي إىل و حتدث عملية التميؤ إىل رطوبة،  (MgO) وأكاسيد املغنيسيوم (CaO) اجلري
مر الذي ط، األرتباالتمدد حجمي، مما ينتج عنه خلخلة بني مكوانت اخللطة ويضعف قوة اإل

بث نسبة اخلبزدايد ظاهرة التمدد واليت ترتبط إيعتقد انه يؤدي إىل ظهور تشققات مع 
  .املستخدمة وكذلك حجمه

نفذت عدة حماوالت وذلك لتقليل من آاثر هذه املشكلة، وسيتم سرد الطريقتني األساسيتني 
واليت مت تعديلهما من قبل البحاث فيما بعد، وذلك لغرض الوصول إىل أحسن النتائج. الطريقة 
األوىل تعتمد على جتوية اخلبث لفرتة من الزمن مع تعريضه للرطوبة وذلك برشه ابملاء عدة مرات 

 يسرع من عملية التميؤ للجري. إختلفت فرتة التجوية بني الدراسات، حيث تراوحت بني حىت
شهر إىل إثنا عشرة شهراً. عموما تعتمد الفرتة املطلوبة للتجوية على كمية اجلري وأكسيد 

. (2017واخرون.  Kambole)املاغنيسيوم املوجودة ابخلبث، ابإلضافة إىل حجم احلبيبات 
األوىل حتتاج لفرتة طويلة من الزمن، فكان البد من اجياد حلول بديلة لغرض  وحيث إن الطريقة

التسريع من عملية التميؤ. الطريقة الثانية أعتمدت على شروط تكييف معينة وذلك للتسريع من 
عملية التميؤ، مث ختضع لعملية تقييم التمدد احلجمي. فمثال، يتم تغطية اخلبث بغطاء مسيك ملدة 

ساعة. يزال الغطاء ويربد ويكون جاهز لإلستخدام عندما  48يضه لبخار ماء ملدة يوم، مث تعر 
%. أيضا إحدى 1.5تتوفر به شروط التقييم، واليت تنص على إن التمدد احلجمي ال يزيد عن 

واخرون.  Da-Silveira)]الطرق املستخدمة لتسريع التميؤ هو رش اخلبث برمال السيليكا 

2004) Silica sand))خرى بسائل السيليكون الصمغي ). وأliquid silicone 
resin( )Chen  .2020واخرون). 

 
 :تصميم اخللطة األسفلتية املعدلة ابخلبث وخواصها احلجمية

 
مت تصميم اخللطات األسفلتية احملتوية على خبث بنفس الطريقة املستخدمة لتصميم اخللطات 
االسفلتية. جتدر اإلشارة هنا إىل إن املواصفات املعتمدة للتصميم ختتلف حسب املواصفات 
املتبعة للدول، وحسب نوع اخللطة املطلوب تصميمها. عموما وبغض النظر على املواصفات 

مجيع أنواع اخللطات األسفلتية   املعروضة ابلدراسات السابقة، وجد إن اخلواص املتبعة، ويف 
احلجمية للخلطة األسفلتية احملتوية على خبث أختلفت بشكل واضح عن اخلواص احلجمية 
للخلطة التقليدية. كان للخواص الفيزايئية للخبث وحتديدًا الوزن النوعي األثر الواضح يف زايدة  

%. ايضا لوحظ زايدة يف نسبة البيتومني املثايل 20-15بة تراوحت بني كثافة اخللطة بنس
املستخدم للخلطة، وهو أمر متوقع وذلك بسبب مسامية حبيبات اخلبث وزايدة مساحته 
السطحية. أيضا لوحظ زايدة يف الفراغات بني حبيبات الركام بسبب احلواف احلادة والسطح 

اخلواص اهلندسية للخلطات التقليدية واخرى حمتوية  يبني (3)اخلشن حلبيبات اخلبث. اجلدول 
 على خبث.  

 
الخواص الحجمية للخلطات األسفلتية   المحتوية على خبث (:3جدول)  

 الركام المرجع
نسبة البيتومين 

)%( 

الفراغات الهوائية 

)%( 

الفراغات في 

 الركام )%(

الكثافة 

 (3)جم/سم

(Lyu  .2021واخرون) 2.544 17.26 3.9 5.9 دياباس 

 2.685 17.39 3.7 6.0 %(*30خبث خشن )

 2.708 17.63 3.8 6.1 %(*50خبث خشن )

 2.728 18.50 3.7 6.4 %(*70خبث خشن )

خبث خشن وناعم 

(100*)% 
6.5 3.6 18.95 2.758 

(Alnadish  .2021واخرون) 2.34 15.90 4 4.78 جرانيت 

 2.56 16.00 4 4.9 خبث خشن

(Ochoa  .2021واخرون) 2.340 15.80 5.15 4.8 حجر جيري 

خبث خشن   

(50*)% 
6.5 5.19 15.97 2.371 

 2.376 16.05 5.10 6.9 %(*100خبث )

(Díaz-Piloneta  .2021واخرون) 2.390 - 4.5 4.96 حجر جيري 

 2.445 - 4.1 5.27 %(*15خبث خشن )

 * : نسبة اخلبث يف اخللطة الركامية
 

يراعى عند تصميم اخللطة األسفلتية أن تكون ثبات وإنسيابية اخللطة ضمن حدود املواصفات، 
واليت يتم حتديدها حسب املرور احملسوب للطريق وحجم أكرب قياس للركام. جتدر اإلشارة هنا إىل 

للتصميم يف الدراسات املعروضة ختتلف حسب دولة الدراسة والطريقة إن املواصفات املتبعة 
املتبعة. ثبات اخللطة والذي يقاس ابلنيوتن يعترب مؤشر على قوة اخللطة، وقيمة اإلنسيابية واليت 

قدرة اخللطة على مقاومة التشكل. إتفقت نتائج   تقاس ابملليميرت تدل على متاسكها وعلى مدى

على إن الثبات زاد بشكل ملحوظ مع إخنفاض اإلنسياب  3ابجلدول  كل الدراسات املعروضة
لكل اخللطات احملتوية على خبث، ومل يتم تسجيل أي إخنفاض يف قيم الثبات هلا مقارنة 
ابخللطات التقليدية. جتدر اإلشارة هنا إىل إن اخلبث اخلشن كان له التأثري اإلجيايب أكثر من 

ات كان أعلى عند إستخدام اخلبث كركام خشن بنسبة ترتاوح اخلبث الناعم. ايضا وجد إن الثب
%. 100% مقارنة ابخللطات اليت حتتوي على خبث خشن وانعم بنسبة 74إىل  40بني 

فسر التحسن امللحوظ يف قيم الثبات واإلخنفاض الواضح لقيم اإلنسياب للخلطات اليت حتتوي 
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ي الذي حيدث حلبيبات الركام على خبث خشن فقط، أبنه كان بسبب التشابك امليكانيك
اخلشن الناتج من احلواف احلادة وخشونة السطح وأيضا خلواصه امليكانيكية واليت تدل على 
صالبة احلبيبات. كما ميكن تفسري اإلخنفاض يف ثبات اخللطة وزايدة إنسياهبا للخلطات أليت 

ني بسبب زايدة املساحة % إىل اإلرتفاع الواضح يف احملتوى البيتوم100حتتوي على خبث بنسبة 
السطحية للحبيبات. زايدة البيتومني تؤدي إىل زايدة مرونة اخللطة مما جيعل مقاومتها تضعف 
وتشكلها يزيد، وهو مؤشر غري مرغوب به على اإلطالق حيث يدل على إحتمالية ظهور ضرر 

 ضرر النزف.  التخدد والذي يعرف أيضا ابلتشكل الدائم ابإلضافة إىل إحتمالية كبرية لظهور

 :تقييم أداء اخللطة األسفلتية احملتوية على خبث

عملية ضمن ارات املينبغي أن يتم تقييم أداء اخللطة األسفلتية إبستخدام جمموعة من اإلختب
ختبارات من اال برانمج تقييمي متكامل وحسب شروط ومتطلبات املواصفات املعتمدة. العديد

ن امهها شروط وملتية وعمل مقارانت عادلة حتت نفس اليتم اجراؤها لتقييم اخللطات األسف
رر الرطوبة ضلتخدد، إختبارات لتقييم األضرار الشائعة للطبقة العلوية للرصف وهي الكالل، ا
 لتالية.ومقاومة اإلنزالق. سيتم إستعراض موجز لنتائج بعض دراسات يف الفقرات ا

 (Fatigueالكالل )

واليت حتدث للطبقة العليا للرصف املرن نتيجة لتكرار مرور الكالل هي ظاهرة ظهور التشققات 
االمحال خالل فرتة اخلدمة للطريق. وتعترب من األضرار الرئيسية واليت تؤدي إىل تقصري فرتة 
اخلدمة للرصف. العديد من األحباث أجريت ملعرفة مدى أتثري إستخدام اخلبث كركام ملقاومة 

اخللطة تتعرض لعدد من دورات التحميل وتسجل عدد  هذه الظاهرة. ولتقييم الكالل، فإن
الدورات عند األهنيار. عدد الدورات تسمى عمر الكالل. ختتلف اإلختبارات املستخدمة لتقييم 

 Indirect tensile fatigue) عمر الكالل وأشهرها إختبار الشد غري املباشر للكالل
test) وإختبار التمزق الناتج عن الكالل (flexural fatigue test).    

اخلبث كركام  إبختبار مدى مقاومة الكالل إبستخدام ،2021سنة  وزمالؤه Pattanaik قام
كالل، واليت لعمر للوبنسب خمتلفة. بشكل عام حدث تطور ممتاز يف زايدة عدد الدورات لفرتة ا

 نإ. لوحظ تعين أتخر يف ظهور تشققات الكالل بسبب عدد دورات التحميل يف اإلختبار
ث بنسبة % مث أخنفض عند إستخدام   اخلب75التحسن ازداد بزايدة نسبة اخلبث حلد 

 نسبة يف%. إن السبب الرئيسي لإلخنفاض املسجل يف عمر الكالل يرجع للزايدة 100
 (.2021واخرون.  Pattanaik)البيتومني كما برر الباحثني ابلدراسة 

وتنغهام ن، أستخدم إختبار 2021 وزمالؤه نشرت عام Ochoaويف دراسة أخرى قام هبا 
دلة ( لتقييم الكالل خللطة أسفلتية معNottingham Asphalt Testerلألسفلت )

يت حتتوي وال M3و M1  ،M2ابخلبث اخلشن ومقارنتها خبلطة غري معدلة. كانت اخللطات
  % كركام خشن وانعم على التوايل.100% كركام خشن و50% و0على نسب اخلبث 

لطة ذات صلت اخلحتاملتحصل عليها مماثلة للنتائج املشار إليها سابقا، حيث كانت النتائج 
ة ذات نسبة % على أعلى عمر للكالل مقارنة ابخللطة التقليدية واخللط50نسبة اخلبث 

تية ذات األسفل % من اخلبث اخلشن والناعم. عموما، جتدر اإلشارة هنا إىل إن اخللطة100
ية شبه متقارب بعمر الكالل للخلطة التقليد % كان عمر الكالل100نسبة خبث 

(Ochoa  .2021واخرون) ت السابقة يبني نتائج تقييم عمر الكالل للخلطا (1). الشكل
 الذكر.

   (Rutting)التخدد 

ظاهرة غري مرغوب فيها حتدث للطبقة العليا للرصف  وهوابلتشكل الدائم، ايضا  يعرف التخدد
املرن، وهي عبارة عن تشكل حيدث على طول مسار العجالت للمركبات. عدة عوامل مرتبطة 
بظهور هذه الظاهرة أمهها صالبة البيتومني واخللطة االسفلتية. عدة إختبارات تستخدم لتقييم 

تقييم اخللطة األسفلتية املعدلة ابخلبث، التخدد ابملعمل، واليت إستخدمت من قبل البحاث ل
-Hamburg Wheel) نذكر منها على سبيل املثال إختبار هامبورق ملسار العجالت

track Test).  د حتسنت بشكل ملحوظ عند العديد من الدراسات بينت إن مقاومة التخد
احلادة   اخلبث كركام، حيث وجد إن اخلصائص الفيزايئية كخشونة السطح واحلواف إستخدام

 Skaf)للخبث  كركام خشن على وجه التحديد سامهت يف التحسن امللحوظ ملقاومة التخدد 
 (.2017واخرون. 

-Hamburg Wheelيف إحدى الدراسات، أستخدم إختبار هامبورق ملسار العجالت )
track Test لتقييم خلطة أسفلتية حتتوي على خبث اخلشن ومتت مقارنة نتيجة اإلختبار )

تقليدية. بينت النتائج إن مقاومة التخدد حتسنت بدرجة ملحوظة عند إضافة اخلبث خبلطة 
%. يرجع التحسن امللحوظ للخلطة احملتوية على خبث إىل خشونة 14بنسبة وصلت إىل 

. ويف (2021واخرون.  Alnadish)السطح حلبيبات اخلبث اليت تتشابك بعد عملية دمكها 
ؤه، حيث قام إبعداد خلطات تقليدية وخلطة حتتوي على  وزمال Swathiدراسة أخرى قام هبا 

%. أجري التقييم 100%، وأخرى حتتوي على خبث بنسبة 74خبث كركام خشن بنسبة 
إبستعمال إختبار هامبورق ملسار العجالت. كانت نتيجة الدراسة مشاهبة لسابقتها حيث 

انت اخللطة بنسبة أكدت إن إخنفاض ملحوظ سجل للخلطات احملتوية على خبث. عموما ك
% االعلى مقاومة للتخدد وعلل ذلك بسبب التشابك القوي الذي حيدث 74خبث خشن 

 Swathi)حلبيبات اخلبث اخلشن بسبب احلبيبات ذات احلواف احلادة والسطح اخلشن 
 .(2021واخرون. 

 

  (2021واخرون.  Ochoa)(: عمر الكالل عند إجهادات خمتلفة 1الشكل )

 

  (Moisture Damage)  ضرر الرطوبة
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ا، لرطوبة داخلهالتسرب  يشري ضرر الرطوبة إىل فقدان اخللطة األسفلتية لقوهتا ودميومتها نتيجة
هو فقد و األول  حيث حيدث نوعان من الفقد أو الفشل عندما تتسرب الرطوبة للخلطة، النوع

تومني نفسه ك البيسيف االلتصاق بني الركام والبيتومني، أما النوع الثاين فهو فقد يف متا
(Omar  .2020واخرون)عتباره واحد. العديد من احملاوالت أجريت لتقليل هذا الضرر إب 

 لتايل تقصريحلفر وابامن أكثر األضرار اليت تؤدي إىل التسريع من انتشار التشققات وتوسع يف 
لطات خطوبة لليف فرتة اخلدمة املتوقعة للرصف. عدة إختبارات استخدمت لتقييم ضرر الر 

 (Indirect Tensile Test) األسفلتية املدموكة، ونذكر منها إختبار الشد الغري مباشر
وإختبار حملل  (Hamburg Wheel-track Test) وإختبار هامبورق ملسار العجالت

 .وغريها من االختبارات (Asphalt Pavement Analyzer) الرصف األسفليت

عترب اخلبث يآاثره.  ظهور هذا الضرر أو التقليل من أستخدمت العديد من املواد للحيلولة من 
ن إستخدام إباحثني واحد من املواد اليت كانت حتت عمليات التقييم للبحاث. أظهرت نتائج ال

ض له عند البع ي أتثرياخلبث زاد من مقاومة ااثر الضرر املائي لبعض البحاث، بينما مل يظهر ا
ركام انعم ن أجريت لتقييم إستخدام اخلبث كواخرو  Hesami االخر. يف دراسة قام هبا

ى خبث، توي علجملموعة من العينات وركام خشن لعينات اخرى ومتت مقارنتها لعينات مل حت
ارنة طوبة مقوجد إن بعض اخللطات احملتوية على خبث خشن أظهرت مقاومة جيدة لضرر الر 

زمالؤه و  Wen قام . أيضا(2014واخرون.  Hesami)ابخللطات احملتوية على خبث انعم 
مل  سته بينت إنهائج دراإبختبار مدى فاعلية إستخدام اخلبث للتقليل من أضرار الرطوبة، ولكن نت

لنتائج ااين يف يكن هناك أي حتسن واضح وملحوظ. عموما قد يكون السبب الرئيسي لوجود تب
سليكا قد ري للجلاراجع إىل املكوانت الكيميائية للخبث نفسه، واليت وجد إن إخنفاض نسبة 
رون. واخ Wen)تكون السبب الرئيسي لعدم جدوى إستخدام   اخلبث ملقاومة الضرر 

2016.) 

لى خبث، عتوية عدة حماوالت أجريت لتحسني مقاومة ضرر الرطوبة للخلطات األسفلتية   احمل
اخلبث  حبيبات وذلك إبضافة مواد اخرى إىل جانب اخلبث كاجلري واالمسنت مع معاجلة سطح

علية (. وكمحاولة للتحسني من فاweathering treatmentعملية تسمى التجوية )ب
فيذ حماولتني كنوع وزمالؤه بتن Chenإستخدام اخلبث ملقاومة الضرر الناتج من الرطوبة، قام 

ئل إبستخدام سا ة ونفذتمن املعاجلة حلبيبات اخلبث: احملاولة األوىل إبستخدام   طريقة التجوي
مواد مالئة    (. أما الثانية كانت إبستخدامliquid silicone resinغي )السليكون الصم

ريقة شائعة طت، وهي هلا خاصية جيدة ملقاومة املاء وهي ماديت الغبار احلجر اجلريي واالمسن
 وأخرى حتتوي معاجلة اإلستخدام   وأقل كلفة. قام الباحث وزمالؤه إبنتاج خلطات أسفلتية غري

اجل اخرى معكذلك انتجت خلطات حتتوي على خبث معاجل ابلتجوية و   على خبث غري معاجل،
ام كانت عة بشكل ابلتجوية ومضاف هلا احلجر اجلريي واالمسنت بنسب خمتلفة. نتائج الدراس

ص قتني. خلمشجعة جدا، وبينت إنه وجد حتسن ملحوظ يف مقاومة الضرر إبستخدام الطري
خلبث بيبات احكربوانت الكالسيوم على سطح   السبب يف التحسن إبن عملية التجوية أنتجت

ن إستخدام إكد على أمما قوى قوة اإلرتباط بينه وبني البيتومني حىت يف وجود املاء. عموما 
مؤشر  طى أعلىالتجوية جنبا إىل جنب مع إضافة االمسنت واحلجر اجلريي كمادة مالئة أع

بث قبل وبعد عملية يبني حبيبات اخل (2)ملقاومة املاء مقارنة إبستخدامهما منفصلني. الشكل 
 .(2020واخرون.  Chen)التجوية 

 

 (2020واخرون.  Chen): )أ( اخلبث من غري جتوية، )ب( اخلبث املعاجل ابلتجوية (2)الشكل 

وزمالؤه إبجراء  Alnadishaبعيدا عن عمليات التجوية واليت يتطلب إجراؤها وقتا طويال، قام  
تعديل يف خلطة أسفلتية تضمنت اخلبث وثالث أنواع من األلياف واليت صنفت ابن هلا سلوك 

% من وزن الركام. مت حتضري مخس خلطات 0.3مرن عايل. متت إضافتها بنسبة ال تتجاوز 
أسفلتية تضمنت خلطة عادية، خلطة حمتوية على خبث وثالث خلطات حمتوية على خبث و 

أبنواعه الثالث. وجد إن اخللطات احملتوية على خبث واأللياف أظهرت مقاومة عالية  األلياف
 .(2021واخرون.  Alnadish)مقارنة ابخللطة العادية واخللطة احملتوية على خبث فقط 

  (Skid Resistance)  مقاومة اإلنزالق 

تعترب خاصية مقاومة اإلنزالق من اخلواص املهمة للخلطات األسفلتية   املكونة للطبقة العليا  
 Polished Stone) للرصف. تقاس مقاومة اإلنزالق حبساب قيمة مقاومة الصقل

Value)  عن طرق اجراء إختبار الصقل. هذا اإلختبار يعطي مؤشر على مقاومة اإلنزالق
عند القيادة. ايضا استخدمت اختبارات اخرى مثل إختبار حلساب للمركبات ومستوى االمان 

 .(British Pendulum Number(BPN)) بندول الربيطاينما يعرف ابلرقم ال

 م، وهذا راجعبث كركالوحظ حتسن كبري للخلطة األسفلتية يف مقاومة اإلنزالق عند إستخدام اخل 
 Babagoliو  Akbariكل له. قام خلشونة سطح اخلبث وقوة مقاومة الصقل، الربي والتأ

ي على حجر تو حت (Hot Mix Asphaltكثيفة )  خللطة أسفلتية  إبختبار مقاومة اإلنزالق
إضيفت  %، كما100( اخرى حتتوي على خبث بنسبة steel slag) جريي وخلطة أسفلتية

عرف ( واخرى تPorous asphaltخلطات أسفلتية اخرى مثل خلطة أسفلتية مسامية )
حلساب  (. أستخدم إختبارStone Mastic Asphaltاألسفلت املاستك احلجري )خبلطة 

تلفة وذلك بوضع خم( لتقييم مقاومة اإلنزالق عند درجة حرارة BPNرقم البندول الربيطاين )
ئج مباشرة. نتا ختبارهااالعينات وتسخينها لدرجة احلرارة املطلوبة إبستخدام الفرن وبعدها يتم 

ئج املعروضة . النتاكانت من نصيب اخللطة األسفلتية اليت حتتوي على خبث  التقييم االجيابية
(،  BPNول عايل )تبني إن اخللطة االعلى مقاومة لإلنزالق واليت هلا رقم بند (3)ابلشكل 

ت األسفل كانت اخللطة اليت حتتوي على خبث وعند درجات حرارة خمتلفة، تليها خلطة
 ةلطة املساميصيب اخلن األقل من بينما كان الرقم البندويل الساخنة، مث خلطة املاستك احلجري،

(Akbari  وBabagoli .2020). 
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و  Akbari)(: أتثري احلرارة على مقاومة اإلنزالق عند درجة حرارة خمتلفة 3الشكل )
Babagoli. 2020) 

 لتقييم مقاومة (British pendulum tester) أيضا إستخدام إختبار البندول الربيطاين 
خللطة أسفلتية حتتوي على خبث خشن ومقارنتها أبخرى حتتوي على ركام البازلت.  اإلنزالق

لتقييم اخلواص السطحية حلبيبات   (laser texture scanner) استخدم املسح الليزري
 mean profile) اخلبث والبازلت وذلك حبساب  قيم كل من متوسط العمق للمقطع

depth) حومتوسط قيم خشونة السط (surface roughness) حيث اكدت نتائجه ،
على إن حبيبات اخلبث كانت ذات سطح خشن أكثر من البازلت. وتوافقت نتائج هذه 
الدراسة مع مثيلتها السابقة يف زايدة مقاومة اإلنزالق للخلطة احملتوية على خبث. كما بني إن 

، فكلما هناك عالقة وثيقة بني نتائج إختبار املسح الليزري للسطح وإختبار البندول الربيطاين
زادت خشونة السطح كلما أدى إىل مقاومة انزالق عالية مع مراعاة إن اخلبث له خاصية مهمة 

  (.2020واخرون.  Cui)جدا وهي مقاومته للتاكل 

تبارات تائج اخندراسة اخرى بينت العالقة بني خصائص التآكل وخشونة السطح للحبيبات مع  
ى احملتوية عل ألسفلتيةااإلنزالق كانت عالية للخلطات مقاومة اإلنزالق، واليت اكدت إن مقاومة 

تخدم سانسب خمتلفة للخبث مقارنة خبلطات أسفلتية احتوت على حجر جريي وابزلت. 
خللطات لى إن اعإختبار مقاومة الصقل، حيث اتفقت نتائجهما إختبار البندول الربيطاين و 

اخرون. و  Li)ق  مقاومة اإلنزالاحملتوية على اخلبث تفوق على البازلت واحلجر اجلريي يف
2020.) 

زالق للخلطة األسفلتية حتسنت بشكل وزمالؤه إن مقاومة اإلن Díaz-Pilonetaاكد  
ريي وأخرى حلجر اجلملحوظ عند إستخدام   اخلبث كركام مقارنة خبلطات أسفلتية نفذت بركام ا

ملؤشر كانت ا(  Value Polished Stoneابلبازلت. وأوضح إن خاصية مقاومة الصقل )
زالق مقاومة اإلن ، حتسنت، فكلما زادت قيمة مقاومة الصقلعالقة املباشرة مبقاومة اإلنزالقذو ال

 .  (2021واخرون.  Díaz-Piloneta)للخلطات 

 :دراسة حقلية

تعترب التجارب احلقلية إحدى الطرق اليت يستخدمها البحاث بعد احلصول على جتارب معملية 
مرضية. وتعترب األقرب إىل الواقع ملا فيها من حماكاة كاملة للعمل ابملوقع. العديد من التجارب 
احلقلية مت اجراؤها ونتائج معظمها كانت متقاربة ومشاهبة للنتائج املتحصل من االختبارات 
املعملية واليت معظمها اكدت على تسجيل حتسن ملحوظ ألداء اخللطة احملتوية على خبث 

(Skaf  .2017واخرون) سيتم عرض نتائج لدراسة قام هبا الباحث .Hassan  ،وزمالءه

ومت تنفيذها  من الركام يف اخللطة األسفلتية إبجراء تقييم إلستخدام اخلبث كجزء قامواحيث 
. صممت اخللطات ابملعمل إبستخدام أكثر من عينة وكل منها حتتوي على ابملوقع يف دولة قطر

 خبث ذو احجام ترتاوح بني اخلشن والناعم وبنسب خمتلفة. أجريت عملية التجوية
(weathering treatment)   للخبث اخلشن والناعم قبل استخدامه وملدة سنة كاملة

ل عليها من االختبارات املعملية ابملوقع، وذلك كنوع من املعاجلة. مت تطبيق التصاميم املتحص
ووضعت حتت املالحظة مباشرة من بعد تنفيذها وملدة ثالث سنني. أظهرت التجارب املعملية 
إن أداء اخللطات اليت حتتوي على خبث حبجم خشن كان أحسن وبشكل ملحوظ من اخللطات 

فيذ خلطات حتتوي فقط على اليت حتتوي على خبث حبجم انعم. بناًء على نتائج املعمل، مت تن
%. عموما بينت املالحظات احلقلية خالل فرتة الدراسة إن 40و  20خبث خشن وبنسبة 

الرصف احملتوي على اخلبث اظهر حتسن ملحوظ يف قوة االرتباط بني اخلبث والبيتومني، وابلتايل 
نة ابلرصف الذي مقاومة جيدة للضرر املائي، ابإلضافة إىل تطور واضح يف مقاومة التخدد مقار 

 (.2021واخرون.  Hassan) ي مت تنفيذه يف نفس فرتة الدراسةال حيتوي على اخلبث والذ

  إنشاؤه سنةمتوزمالؤه بدراسة حتليلية كاملة لطريق بطول واحد كيلومرت  Xieايضا قام 
الثانية  قليدية،. نفذت الطبقة العليا بثالث خلطات أسفلتية خمتلفة، األوىل خلطة ت2017
راسة %. الد100حتوت على خبث بنسبة احتوت على خبث خشن والثالثة خلطة اخلطة 

نقل املواد سعار الذة لتنفيذ الطريق، بداية حبساب أمشلت حساب األسعار لكل اخلطوات املنف
 له ابملناخلخنلركام، اخلام إىل موقع التحضري، ابإلضافة إىل التجهيزات األولية مثل تكسري ا

ل خلطها، مث نقخينها و املطلوبة وجتفيفه، مث عمليات حتضري اخللطة واليت تشمل وزن املواد، تس
سخني، قل والتسعار مشلت أيضا الوقود املطلوب للناخللطة وبعد ذلك وضعها ودمكها. األ

سة ك مشلت الدراية. كذلابإلضافة للطاقة املطلوبة للتكسري واخللط سواء كانت حرارية أو كهرابئ
ن عمليات إم. وجد حساب إنبعاث الكربون الناتج من عمليات اخللط والدمك للبيتومني والركا

البته بسبب ص ركام العادي عند تكسريه وذلكحتضري اخلبث كانت مكلفة مقارنة بتحضري ال
نقل للركام سعار الأالعالية. كانت أسعار النقل للخبث واخللطات احملتوية على خبث أعلى من 
ات احملتوية  للخلطالعادي وذلك بسبب كثافته العالية. عموما إخنفضت قيم اإلنبعاث الكربوين

هلكة لتسخني لوحظ إن الطاقة املست% مقارنة ابخللطة العادية، كما 12على خبث بنسبة 
قارنة بني الل املاخلبث وخلطه ابلبيتومني أقل من الطاقة املستهلكة للركام العادي. من خ

ا إستهالك على خبث خشن األقل احتوتاخللطات احملتوية على خبث، كانت اخللطة اليت 
الكربوين  بعاثناإل% كانت األقل يف 100للطاقة، بينما اخللطة احملتوية على خبث بنسبة 

(Xie  .2021واخرون). 

 :اخلالصة
ام كلي أو بث كركتستعرض هذه الورقة نتائج دراسات أجريت لتقييم مدى امكانية إستخدام اخل

هم ا يلي عرض ألصف. فيمجزئي للخلطة األسفلتية واليت تعترب املكون الرئيسي للطبقة العليا للر 
 :اإلستعراضالنقاط املتحصل عليها من اجراء هذا 

حباث نتائج األلأستخدم اخلبث كركام خشن وانعم وبعدة أحجام، ولكن األغلبية العظمى  .1
خلطة داء للتوصلت إىل إن إستخدام  اخلبث كركام خشن أعطى نتائج أفضل إلختبارات األ

 .األسفلتية وإستهالك أقل للبيتومني
% كركام. 100خدامه بنسبة يستبدل اخلبث كجزء من الركام املستخدم وال يفضل إست .2

  .%70 -20عموما تراوحت نسب اخلبث املستبدل يف حدود 
متصاص نسبة إدي إىل . ال يستخدم اخلبث بنسب عالية وذلك نتيجة ملساميته العالية واليت تؤ 3

 عالية من البيتومني األمر الذي جيعله مكلف اقتصاداي.
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 خواص مه لتحسنيمام املهتمني إبستخدانتائج التحليل الكيميائي للخبث فتحت الطريق أ .4
املاغنيسيوم و احلديد اخللطة األسفلتية   وذلك لوجود عناصر مهمة جدا من أكاسيد الكالسيوم و 

 .عة للرصفر الشائواليت تزيد قوة إرتباط مكوانت اخللطة وابلتايل تطور من مقاومة األضرا
ام ملطلوبة للركتمدة و اإلختبارات املعأختربت اخلواص الفيزايئية وامليكانيكية للخبث حسب ا .5

 عادي مما دفعركام الاملستخدم أبعمال الرصف، ووجد إن نتائجها كانت مشجعة مقارنة بنتائج ال
 .ابلبحاث إىل القيام أبعمال حبثية بشكل أوسع وأكثر مشولية

من  هاعترب بعضيعملية تصميم خلطة أسفلتية احملتوية على اخلبث أنتجت خواص هندسية،  .6
جدت زايدة قابل و املميزات كالتحسن امللحوظ يف ثبات اخللطة وإخنفاض التشكل، ولكن يف امل

 .يف حمتوى البيتومني املثالية
حملتوية خللطات ااكل األحباث إتفقت على إن أداء اخللطة حتسن وبشكل واضح عند إختبار  .7

ومة أعلى د، مقاض يف التخدعلى اخلبث. مشل التحسن كل من: إزدايد يف ثبات اخللطة، إخنفا
 .لتشققات الكالل

الرطوبة،  لناتج مناأختلفت نتائج البحاث حول مقاومة اخللطة احملتوية على اخلبث للضرر  .8
نت دراسات ينما بيحيث بني بعضها إن هناك حتسن يف مقاومة اخللطة لآلاثر السيئة للماء، ب

 .اتج عن املاءاخرى إنه مل يسجل أي حتسن صريح ملقاومة الضرر الن
طات نة ابخللمقاومة اإلنزالق للخلطات األسفلتية اليت حتتوي على خبث حتسنت مقار  .9

    .التقليدية وعند عدة ظروف خمتلفة
هتمام إ. عموما، ميكن تلخيص عيوب إستخدام اخلبث حسب ما جاء ابلدراسات حمط 10

ذلك ملية مكلفة و عترب عتركام واليت هذه الورقة كالتايل: أوال وهي مرحلة حتضري اخلبث إلضافته ك
ارنة ترب عالية مقاليت تعو نتيجة لكلفة عملية تنقيته من الشوائب، كلفة تكسريه لألحجام املطلوبة 

ع له إىل املوقملية نقبكلفة تكسري الركام وذلك بسبب مقاومته العالية للتهشيم. أيضا تعترب ع
رب طة والذي يعتني للخليا: إزدايد نسب البيتوموخلطه عملية مكلفة نتيجة لكثافته العالية. اثن

(، وقد bleedingليس مكلف إقتصاداي فقط، بل يؤدي ايل إحتمالية ظهور ضرر النزف )
ىل حدوث ء أدى إلوحظت هذه احلالة يف بعض الدراسات. اثلثا: إن تعرض اخللطة لتسرب املا

نسب عالية، سيوم بوم واملاغنيإختالل يف اخلواص احلجمية للخلطة بسبب وجود أكاسيد الكالسي
ستخدام إبملشكلة امما ينتج عنه متدد حجمي يؤدي إىل ظاهرة التشققات، وقد مت معاجلة هذه 

 نة.التجوية أو مواد مضافة تقلل من عملية التمدد احلجمي مثل األلياف املر 
 التوصيات:

، واحدة من ا للرصفالعلييعترب إستخدام اخلبث يف أعمال إنشاء الطرق وحتديدا كركام للطبقة 
على مر  إتساعا أكثر الطرق شيوعا إلعادة إستخدامه والتخلص من تراكمه يف ساحات إزدادت

 لسابقة، توصيادراسات الزمن. بناءا على ما جاء يف هذه الورقة، وعلى ما جاء يف العديد من ال
خبث احلديد  ستخدامإ املؤلفتان على ضرورة البدء بوضع برانمج معملي متكامل لدراسة إمكانية
ت احلكومية ذا إلداراتوالصلب مبصنع مصراته، وضرورة العمل على البدء ابلتعاون بني املصنع وا

إلعتماد على ن يتم االعالقة وأيضا فتح الباب لطلبة اجلامعات لعمليات البحث العلمي. على أ
إن التطبيق  نا إىلة هأخر التطورات اليت وصلت هلا الدراسات وتطبيقها معمليا. جيدر اإلشار 

ة صف، مع مراقبداء الر أاحلقلي مهم جدا وذلك ملعرفة أتثري حركة املرور اليومية والسنوية على 
     لورقة.رضها ابعمستمرة خالل فرتة اإلختبار ملالحظة أي ظهور لألضرار السائدة والسابق 
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لملخصا  
جرام مت توزيعها عشوائيا على   9.71±776أسابيع ومتوسط وزن ابتدائي  5نامي بعمر  ذكر أرنب 04أستخدم   سةادراله  ذ يف
 من خالية أساسية عليقه تناولت األوىل أسبوع . اجملموعة 15حىت عمر أرانب استمرت التجربة 14معامالت وبكل معاملة  0

األعشاب البحرية  إليها مضاف أساسية عليقه تناولت والثالثة الثانية اناجملموعت .مقارنة واستخدمت كمجموعة الغ ائية اإلضافات
مليجرام  044األساسية مع إضافة  التوايل, اجملموعة الرابعة تناولت العليقة مليجرام /كيلوجرام على 044,  244 املطحونة مبعدل

أظهرت النتائج إن إضافة  .والطاقة الربوتني يف يةمتساو التجريبية العالئق مجيع /كيلوجرام من األعشاب البحرية املطحونة.كانت
 2119.4( يف وزن اجلسم النهائي بقيمة P ≤ 0.05التوايل أدى إىل حتسن كبري ) مليجرام /كيلوجرام على 044,  044,  244

جم ونسبة  1584.4,1502.8,1457.2, 1341.7جم بالوزن, يف حني بلغ معدل الزيادة يف الوزن    2232.8و 2360.6 ,2250 ,
, 91.42ومن النتائج ذناك اخنفاض بشكل ملحوظ يف كمية العلف املستهلك بنسبة  3.43 2.96 ,, ,3.83,3.22حتويل األعالف 

على التوايل. معظم صفات ال بيحة تأثرت بشكل غري معنوي من قبل اإلضافات املختلفة ، ومع ذلك 90.2 , 86.77 ,86.78
( على التوايل ، وزادت يف اجملموعة اليت P ≤ 0.05حني زاد الوزن النسيب للرئتني بشكل كبري )اخنفضت نسبة الدذون يف الكلى يف 

جمم من األعشاب البحرية املطحونة باملقارنة مع الشاذد واجملموعات األخرى. أوضحت النتائج أن إضافة مسحوق  044تلقت 
 من األداء اإلنتاجي ، ومعظم صفات ال بيحة يف األرانباألعشاب البحرية كمنشطات منو طبيعية يف تغ ية األرانب قد حسنت 

ملجم / كجم من مسحوق األعشاب  044, 244ملغم / كغم من األعشاب البحرية كانت أكثر فعالية من  044النامية و 
 البحرية مقارنة مع الشاذد.

 
Use of seaweed powder (Posidoniaoceanica and Cymodoceanodosa) as 

a food supplement for animals 
 

Adel. saeeda* , Mohamed salem**, Amar dardor*** 
 

In this research Forty growing Rabbits male, 5 weeks old, with initial weights of 

776.67±9.71 gm were used for the study. The rabbits were randomly allocated to 

four treatments groups of 10 rabbits each. Group one fed basal diet free of feed 

additives and served as a control group. Groups 2 and 3 supplemented with 200 and 

400 mg Powder seaweed / kg diet, respectively. Group 4 received control diet, 

supplemented 600 mg Powder seaweed / kg diet. Results showed that at 15 weeks 

of age the supplementation of 200, 400 mg and 600 mg Powder seaweed diet 

brought a significant (P ≤ 0.05) improvements in final body weight(g) by the value 

of 2119.4, 2250, 2360.6 and 2232.8 total of weight gain(g) by 

1341.7,1502.8,1584.4 and 1457.2 feed conversion ratio by 3.83,3.22,2.96 and 3.43 

and significantly (P ≤ 0.01) decreased daily feed intake(g) by 91.42,86.78,86.77 

and 90.2, respectively. Most of the carcass traits were insignificantly affected by 

different treatments, however, kidney fat and lungs percentage were significantly 

mailto:zomazoma1969@yahoo.com
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 ةمقدمال
كم ويقوم بق ف اآلالف األطنان من النباتات  2444متلك ليبيا ساحالً طويل يصل إىل حوايل 

البحرية  سنويا خالل فصلي اخلريف والشتاء اليت تشكل عبأ بيئي على الدولة لتخلص منها 
خالل فصل الصيف ل لك كانت ذناك العديد من الدراسات اليت هتدف لالستفادة من ذ ه 

ق حيت استخدام النباتات البحرية من  زمن بعيد بواسطة الصيادين يف تغ ية النباتات بعدة طر
حيواناهتم الزراعية ك لك استخدمت يف تغ ية اخليول كما مت استخدامها يف عدة دول يف تغ ية 

كما  ) Hansen (2003األغنام واألبقار كإعالف مكملة للعالئق الرئيسية يف احليوانات 
إن استخدام مسحوق األعشاب البحرية خملوط مع السيالج ساعد يف  (Allen 2441)أشار

زيادة حمتوى السيالج من األمالح املعدنية خاصة عنصر اليود الضروري لتكوين ذرمون 
)الثريوكسني( ويبلغ معدل تركيز اليود يف مسحوق األعشاب البحرية عايل جدا وذي من 

أن التغ ية على النباتات البحرية ( Saker 2441)املصادر الرئيسية لعنصر اليود ك لك وجد 
 2411)وقد وجد .كان هلا تأثري اجيايب على الوظيفة املناعية والنشاط املضاد لألكسدة

Abowei  ) يف دراسته أن إضافة مسحوق النباتات البحرية كمكمل غ ائي فعال لزيادة حمتوى
سان واحليوان. ويف دراسة أخرى الغ اء من األمالح املعدنية وخاصة عنصر اليود الضروري لإلن

على دجاج اللحم انه ميكن أن تستخدم النباتات البحرية كبديل ( Wiseman 2412)أجراذا
 للمضاد حيوي وامن على صحة اجملتمع .

وسنحاول يف ذ ه الدراسة التعرف على مدى أمكانية استخدام النباتات البحرية ملعرفة تأثري 
نشطات منو طبيعية على معدل األداء ، وخصائص ال بيحة مسحوق األعشاب البحرية كم إضافة

 لألرانب النامية.

 
 :طرق الوالمواد 

 

أسابيع ومتوسط وزن ابتدائي  5بعمر  نامي ذكر ( أرنب04أستخدم يف ذ ه الدراسة )
أرانب استمرت  14معامالت وبكل معاملة  0جرام مت توزيعها عشوائيا على   776±9.71

 اإلضافات من خالية أساسية عليقه تناولت األوىل أسبوع . اجملموعة 15حىت  عمر التجربة
 اجملموعتان (1مقارنة )الشاذد( كما ذو موضح باجلدول رقم ) واستخدمت كمجموعة الغ ائية
,  244األعشاب البحرية املطحونة مبعدل إليها مضاف أساسية عليقه تناولت والثالثة الثانية
التوايل, اجملموعة الرابعة تناولت العليقة األساسية مع إضافة  مليجرام /كيلوجرام على 044
 مليجرام / كيلوجرام من األعشاب البحرية املطحونة. 044

مت وضع كل جمموعة يف املكان املخصص هلا وحتت نفس الظروف البيئية وتعامل بنفس املعاملة 
ريذا من العوامل احمليطة وك لك املعامالت البيطرية وغ من ناحية مصدر املياه اخلاصة بالشرب

باحليوانات املختلفة حبيث ال توجد أي معاملة خمتلفة بني اجملموعات األربعة سوى نوع العليقة 
 مت حتضري أربع أنواع من األعالف حيث مت تغ ية كل جمموعة على موضوع الدراسة ذي اليت

  .ذ ه األعالف نوع من
وانات وع قبل البدء يف التجربة حىت  تتعود احليفترة أقلمه تدرجيية ملدة أسب أعطيت احليوانات

 على املادة العلفية اجلديدة كما مت تقدمي األعالف اجلديدة  بشكل تدرجيي حىت  تتأقلم عليها.

 2441) ( ,ANOVAمت حتليل البيانات املتحصل عليها إحصائيا بنظام )
SPSS)واختبار دكان (1955 Duncan ) على النحو التايل: 

 
 

Yij = µ + αi + eij 
 
Where:  

Yij = an observation, 
 µ = overall mean ,  
αi = treatment effect (i=1,….,6) 
eij = random error. 

 
من مسحوق  اخلالية األساسية يوضح حمتويات والتحليل الكيمائي للعليقة(: 2جدول)

 األعشاب البحرية
 

Ingredients Basal diet 

Corn yellow 19.00 
Wheat bran 11.00 

Barley 17.20 
Berseem hay 33.00 

Soybean meal 44% 15.00 
Molasses 3.00 

Di-Calcium phosphate 1.00 
Lysine 0.10 

Methionine 0.10 
1Vitamins and mineral premix 

0.30 

Salt 0.30 
Total 100 

Chemical analysis (%) 

Dry matter 92.96 
Organic matter 84.83 
Crude protein 17.29 
Crude fiber 13.50 

Ether Extract 2.80 
Ash 8.12 

NFE* 51.24 
NDF 37.79 

DE**kcal/kg 2504.50 
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(P ≤ 0.05) decreased and increased, respectively, in the group received 400 mg 

seaweed in comparison with control. In conclusion the results showed that addition 

of Powder seaweed in rabbit diets had improved the productive performance, 

carcass, digestibility of growing rabbits 200 and 600 mg/kg Powder seaweed was 

more effective tan 400 mg/kg Powder seaweed. 



 كمكمل غذائي للحيوانات  (Posidoniaoceanica and Cymodoceanodosa)  مسحوق األعشاب البحرية ستخدامإ
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 النتائج والمناقشة :

خالل حتليل التباين أل ي أجري على البيانات وجد انه توجد فروق  معنوية بني البيانات ن م
(  حيث P ≤ 0.05( حتت مستوى )Fأسبوع للتجربة من خالل اختبار ) (15املدروسة خالل )

مليجرام /كيلوجرام على التوايل أشار  044,  044,  244( إن إضافة 2يوضح اجلدول رقم )
فقد  .(P ≤ 0.05إىل وجود فروق معنوية مابني اجملموعات لصفات املدروسة حتت مستوى )

( يف اجملموعات األربعة ذي على التوايل Final weight (g)كانت قيمة وزن اجلسم النهائي )
جم بالوزن, حيث كانت اجملموعة الثانية املضاف إليها   2232.8و 2360.6 ,2250 ,2119.4
جمم/كم ذي األعلى يف مقدار الوزن النهائي مث اجملموعة الثالثة فالرابعة مقارنة مع الشاذد  244

( Total weight gain (g)يف حني بلغ إمجايل معدل الزيادة يف الوزن )
 Dailyجم على التوايل ومعدل الزيادة اليومية يف الوزن ) 1341.7,1584.4,1502.81457.2
gain (g)  جم على التوايل حيث يشري اجلدول  26.02,  28.29,  26.83,  23.95( كانت

و  ة( إىل وجود فروق معنوية  بني املعامالت املدروسة حيث كانت اجملموعة الثاني2رقم )
اجملموعة الثالثة ذي األعلى مقارنة مع اجملموعة الرابعة وجمموعة الشاذد وذ ا يتفق مع الدراسة 

حيث أدى إضافة مسحوق األعشاب البحرية إىل حتسني (  ,2440Valente)اليت أجراذا 
أن استخدام مسحوق األعشاب البحرية قد (  ,98Baez)معدالت النمو واخلصوبة كما وجد

حتسني اجلهاز املناعي للخنازير اليت مت إضافة األعشاب البحرية إىل عالئقها. وكما أدى إىل 
( اليت تغ ت  Feed conversion ratioأظهرت نتائج التجربة أن الكفاءة الغ ائية للحيوانات )

على علف مضاف إليه مسحوق األعشاب البحرية وجود فروق معنوية بينها وبني جمموعة 
(  حيث كانت نسبة الكفاءة 2كما يف اجلدول رقم ) .(P ≤ 0.05الشاذد حتت مستوى )

ان تغ ية (  ,Leupp 2445)على التوايل وقد وجد 2.963.43 ,,,3.83,3.22الغ ائية ذي 
احليوانات على األعشاب البحرية زاد من نسبة الكفاءة الغ ائية واهِنضامية الربوتني واملواد 

ارت النتائج إىل اخنفاض يف كمية العلف اليومي العضوية للحيوانات قيد الدراسة.كما أش
بنسبة للمجموعات اليت تغ ت على عليقه مضاف إليها Daily feed Intake (g) املستهلك 

مسحوق األعشاب البحرية مقارنة مع جمموعة الشاذد حيث كان متوسط االستهالك اليومي 
لكل حيوان .(P ≤ 0.05توى )تشري إىل وجود فروق معنوية بينها وبني جمموعة الشاذد حتت مس

على التوايل وذ ا متفق مع دراسة 90.2 , 86.77 ,86.78, 89.42( ذي:2كما يف اجلدول رقم )
(2441 Fike, ) اليت تشري إىل أن التغ ية على األعشاب البحرية املخلوطة مع العلف األساسي

 أدى إىل تقليل االستهالك وزيادة معدل التحويل الغ ائي.  
 

اخلطأ القياسي( النتائج املتحصل عليها من التجربة ±)متوسط يوضح(: 2جدول)
 :(للصفات املدروسة يف اجملموعات األربعة

 Control 
Powder  
seaweed  

200mg/kg 

Powder 
seaweed 

400mg/kg 

Powder 
seaweed 

600mg/kg 
Initial 

weight (g) 
777.78± 
12.50 

777.22± 
17.48 

776.11± 
23.27 

775.56 
±25.46 

Final 
weight (g) 

2119.40 c 
±41.90 

2280.00ab±
22.23 

2360.60a±1
5.05 

2232.80b 
±30.58 

Total 
weight 
gain (g) 

1341.70c±
45.30 

1502.80b± 
24.86 

1584.40a± 
21.03 

1457.20b± 
10.00 

Daily gain 
(g) 

23.95c± 
0.80 

26.83b± 
0.44 

28.29a± 
0.37 

26.02b± 
0.17 

Daily feed 
Intake (g) 

91.42b±0.4
8 

86.78a±0.2
6 86.77a±0.39 9.22b±0.628 

Feed 
conversio

n ratio 
3.85a±0.14 3.22b±0.05 2.96c±0.04 3.43b±0.01 

 
a, b, Values in the same row with different superscripts differ significantly 
(P≤ 0.05)  
 

املرحلة  الثانية من التجربة  ذدفت إىل التعرف تأثري إضافة األعشاب البحرية على مواصفات 
ال بيحة حليوانات التجربة حيث مت بعد انتهاء مدة الدراسة االختيار العشوائي لثالثة حيوانات 
من كل جمموعة ومت ذبح احليوانات لغرض التعرف على مواصفات ال بيحة حيث يوضح اجلدول 

(  النتائج املتحصل عليها من خالل وزن األجزاء املختلفة لل بيحة حيث تأثرت معظم 3)رقم 
صفات ال بيحة بشكل غري معنوي بني اجملموعات املختلفة وبني جمموعة الشاذد حتت مستوى 

(P ≤ 0.05). حيث كانت اجملموعات املضاف إليها األعشاب البحرية أفضل من جمموعة الشاذد
 ,2442 Braden) ( ,Montgomery 2441)راسات اليت أجريت من قبل وذ ا يتفق مع الد

( )2440 Kellogg,  ) إن تغ ية احليوانات على اإلعشاب البحرية حسنت من جودة احلليب
 واللحم وك لك نسبة الكفاءة التناسلية.

 

ية األعشاب البحرمسحوق اخلطأ القياسي( تأثري إضافة ±)متوسط يوضح(: 3جدول)
 الذبيحة حليوانات التجربةعلى مواصفات 

 
Items 

Dietary treatments 

Control 
Powder  
seaweed  

200mg/kg 

Powder  
seaweed  

400mg/kg 

Powder  
seaweed  

600mg/kg 
Pre-

slaughte 
weight(g 

2322 
b±19.84 2462.00a±11.13 2507.00a±25.57 2367.00b±2

1.88 
%Hot 
carcass 56.59±0.18 56.78±0.46 56.28±0.17 56.78±0.29 

T Edible 
parts % 61.01±0.20 61.09±0.55 60.14±0.23 61.16±0.35 

Non 
Edible 
parts % 

38.98±0.20 38.90±0.55 39.85±0.23 38.83±0.35 

Giblets % 4.39±0.06 4.12±0.14 4.35±0.05 4.37±0.14 
Kidney % 0.64±0.01 0.65±0.01 0.62±0.01 0.62±0.01 
Kidney fat 

% 0.34±0.01 0.32±0.03 0.316±0.04 0.32±0.01 
Heart % 0.33±0.02 0.39±0.01 0.36±0.01 0.31±0.02 
Liver % 3.42±0.06 3.07±0.14 3.35±0.07 3.43±0.15 
Lungs % 0.56b±0.01 0.62a±0.01 0.62a±0.01 0.58b±0.01 
Head % 5.50±0.09 5.24±0.13 5.17±0.13 5.14±0.14 
Small 

intestine 
(cm) 

258.00b± 
3.74 

286.00a± 
60 

292.00a± 
5.83 

262.00b± 
6.63 

%Small 
intestine 4.13a±0.04 3.98b±0.02 3.94b±0.05 4.14a±0.03 

Colon 
length(cm) 38.00±1.22 40.00±0.00 40.00±0.00 39.00±1.00 
Colon % 1.25±0.108 1.23±0.05 1.27±0.04 1.26±0.07 
Caecum 
length 
(cm) 

39.00±1.00 40.00±0.00 40.00±0.00 38.00±1.22 

Spleen % 0.07±0.01 0.07±0.06 0.07±0.04 0.06±0.01 
Testes (%) 0.40±0.02 0.40±0.01 0.40±0.04 0.42±0.01 

a, b, Values in the same row with different superscripts differ significantly 
(P≤ 0.05)  

 



 Conference on Environmental Impacts of Pollution 2021                      ،0202،دردور أحممد عمار ، حممد سامل الزوام عادل أحممد سعيدة 

 

 

Libyan Journal of Ecological & Environmental Sciences and Technology ........................................ ................................  4 

 الخالصة:

من خالل النتائج املتحصل عليها من ذ ه الدراسة ميكن القول انه ميكن استخدام مسحوق 
األعشاب البحرية كمنشطات منو طبيعية على معدل األداء ، وخصائص ال بيحة لألرانب النامية 

ملغم  244ملغم / كغم مث  044كما أظهرت النتائج أن أحسن نسب اخللط كانت ذي نسبة  
من  ملجم / كجم 044مقارنة مع  فعالية أكثر األعشاب البحرية حيث كانت نم / كغم

مسحوق األعشاب البحرية وجمموعة الشاذد كما أن استخدام النباتات البحرية يف تغ ية 
احليوانات يكون مصدر ممتاز لألمالح املعدنية املختلفة خاصة عنصر اليود كما انه جيب عدم 

كبرية الن ذلك يؤدي إىل خفض قيمة األس اهليدروجيين وبالتايل  اإلفراط يف استخدامها بكميات
على احليوانات كما ذو مالحظ يف اجملموعة اليت تغ ت على نسبة عالية من النباتات البحرية 
حيث يؤدي إىل اخنفاض اهنضامية العلف املستهلك من قبل احليوان. كما ينصح بزيادة عمليات 

ات البحرية وجية املختلفة على احليوانات نتيجة الستهالكها النباتالبحث ملعرفة التأثريات الفسيول
مثل تركيزات سوائل اجلسم واجلهاز اإلخراجي وغريذا وحتديد النسب املثالية اليت جيب تغ ية 

 احليوانات عليها لنحصل على مزايا ذ ه املادة الغ ائية ونتفادى األضرار الناجتة عن ذلك.
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 الملخص
 

يعرف التلوث النفطي على أنه إطالق عناصر ومركبات أو خماليط غازية أو سائلة أو صلبة مصدرها النفط إىل البيئة )الغالف اجلوي 
الطبيعي للبيئة. ويتسبب التلوث النفطي يف أضرار على كافة أشكال احلياة على سطح واملياه والرتبة(، مما يؤدي اىل إخالل يف التوازن 

األرض ويؤدي ابلنهاية إىل موت وانقراض انواع كثرية من الكائنات احلية وكذلك إىل تعطيل أغلب اخلدمات املالحية وإىل تدمري 
 (Mugil cephalusتخدام امساك البوري أبو دماغ )مت خالل هذه الدراسة اس  . السياحة من خالل تلويثه للمياه والشواطئ

( 13.00 – 13.30لدراسة معدالت التلوث يف منطقة طرابلس ) من اتجوراء شرقا اىل جنزور غراب ( الواقعة بني خطي طول )
 1025ايل  71سم ( واالوزان ) 46ايل  20عينات خمتلفة االطوال )  43( حيث مت حتليل32.50 - 32.47وخطي عرض ) 

املتواجدة أبحشائها وقد اثبتت التحاليل املخربية ان الرتاكيز تراوحت  (Hydrocarbons( وقياس كميات املواد اهليدروكربونية ) جم
ملجرام / كجرام( ومت مقارنة تلك النتائج بعضها البعض للوصول اىل عالقة بني معدل التلوث وحجم  17.65ايل  1.58بني )

ز كانت اكثر تركيز ابمللواثت اهليدروكربونية  االمساك واطواهلا لكل جزء من منطقة الدراسة. وقد بينت النتائج ان منطقة طرابلس املرك
ملجرام / كجرام(.     5.44ملجرام / كجرام( مث جنزور ) 6.0ملجرام / كجرام ( تليها اتجوراء) 17.65حيث بلغ الرتكيزاالعالء ) 

لصناعية املعتمدة علي مياه وقد مت استخالص ان منطقة الدراسة ملوثة ابملواد اهليدروكربونية وهي غري صاحلة للسباحة او االنشطة ا
 البحر وان امساك البوري يف منطقة الدراسة غري صاحلة لالستهالك البشري .

 

Study of marine pollution by hydrocarbons for the beach of the great 
city of Tripoli (from Tajoura to Janzour) 

 

Ahmed M. Shalhi ,    N.N. Elkhatroushi,    Ezdehar A.Althaluti 
 

Oil pollution is defined as the release of elements and compounds or gaseous, liquid 

or solid mixtures from oil into the environment (atmosphere, water and soil), which 

leads to a disruption in the natural balance of the environment. Oil pollution causes 

damage to all forms of life on the surface of the earth and ultimately leads to the 

death and extinction of many types of living creatures, as well as to the disruption 

of most navigational services and to the destruction of tourism by polluting water 

and beaches. During this study, mullet (Mugil cephalus) was used to study pollution 

rates in the Tripoli area (from Tajoura in the east to Janzour in the west), located 

between longitudes (13.30 - 13.00) and latitudes (32.47 - 32.50), where 43 samples 

of different lengths were analyzed ( 20 to 46 cm) and weights (71 to 1025 g) and 

measurement of the quantities of hydrocarbons present in their bowels. Laboratory 

analyzes proved that the concentrations ranged between (1.58 to 17.65 mg/kg) and 

these results were compared to each other to reach a relationship between the 
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 المقدمة

اليت واجهها اإلنسان، فالتلوث يعين تدهور البيئة نتيجة التلوث البيئي هو أخطر الكوارث 
حدوث خلل يف توافق العناصر املكونة هلا حبيث تفقد قدرهتا على أداء دورها الطبيعي، 
وخاصة يف التخلص الذايت من امللواثت ابلعمليات الطبيعية. وينقسم التلوث اىل ثالثة 

طات واالهنار( والتلوث اجلوي )اهلواء( اقسام رئيسية وهي التلوث املائي )البحار واحملي
 وتلوث الرتبة،

وينقسم التلوث املائي او البحري ايل تلوث طبيعي )مثل بقااي أوارق الطحالب واألعشاب 
البحرية وكذلك ما يسمي ابملد األمحر، الناتج عن منو األحياء الدقيقة بكميات كبرية يف 

البحرية(، والتلوث الصناعي الناتج عن  من األحياءمنطقة حبرية حمدده مسببه موت كثري 
خملفات صناعية من فعل االنسان وقد تكون خملفات صلبة )مواد بالستيكية وغريها ( او 
سائلة )النفط واملنتجات النفطية ومياه الصرف الصحي( او غازية )تسرابت الغاز الطبيعي 

 . ) 1992عثمان،  (  او الغازات الربكانية السامة(

 (Hydrocarbons) الدراسة التلوث البحري ابملخلفات اهليدروكربونيةتناولت هذه 
( يف منطقة طرابلس من اتجوراء شرقا ايل جنزور الناجتة عن النفط واملنتجات النفطية )

 - 32.47( وخطي عرض ) 13.00 – 13.30الواقعة بني خطي طول ) -غراب 
نطقة الدراسة عددا من كلم، ومشلت  م  54( حيث تقدر هذه املسافة حبوايل  32.50

املنشآت اليت تستخدم النفط يف تشغيل حمركاهتا، كمحطة كهرابء غرب طرابلس، وميناء 
 .طرابلس، والنادي البحري ومرفاء اتجوراء وعددا من املراكز البحوث

من األمساك  ابعتبارها  (Mugil cephalus) وقد مت استخدام مسكة البوري أبو دماغ
اليت تتأقلم علي العيش يف املناطق امللوثة ابملواد اهليدروكربونية، وهي تتواجد قريبة من السطح 

 .ودورة حياهتا متتد على مدار السنة وتوجد بكميات وفرية يف منطقة الدراسة

دراسات سابقة حول استخدام الكائنات البحرية كمؤشر على 

 التلوث بالهيدروكربونات

مت دراسة تركيز اهليدروكربوانت النفطية يف املياه  البحرية وأمساك السردين، يف مواقع        
الربيقة ورأس ألنوف و موقع مصراته. واستخلصت نتائج الدراسة ابن تركيز املواد 
اهليدروكربونية يزداد يف االرتفاع صيفا، وينخفض شتاء، ويرجع السبب إىل طبيعة الشاطئ 

عرض البحر اخلايل من اجلزر واحلواجز الطبيعية مما يبقي التيارات اللييب املفتوح على 
واألمواج شديدة حىت وصوهلا للمياه الضحلة، ويساهم ذلك يف نشر امللواثت وتقليل 

 . )1997الحداد، (تركيزها يف املياه
مبقارنة نتائج تركيز اهليدروكربوانت يف مناطق مصراته ورأس ألنوف و الربيقة، كانت    
اكيز عالية يف املنطقتني األخريتني عن مصراته لرتكز األنشطة النفطية فيها على الرغم أن الرت 

مبنطقة مصراته يوجد هبا الكثري من الصناعات اليت قد تشجع على حدوث التلوث البحري، 
أستنتج الباحث أنه على الرغم من كل هذا، فأن الشواطئ الليبية اليت مت دراستها الزالت 

الحداد، ، ( تركيزاهليدروكربوانت تقل عن النسب املسموح بيها دوليانظيفة، وأن 

1997(. 
مت درس تركيز اهليدروكربوانت يف عينات مياه حبرية جممعة من ستة مواقع على الساحل الغريب  

 حيث لرت/ ميكروجرام 622 مبتوسط لرت/ ميكروجرام 2250− 205لليبيا، فكان الرتكيز بني 
رهبا من منشآت نفطية وأقل الرتاكيز كانت خالل األشهر ذات لق الزاوية مبنطقة تركيز أعلي كان

جرام  20احلرارة العالية )شهر يوليو(. كما مت رصد كمية القار املرتسبة على شاطئ صرباتة فكانت 
 .)2008سالم، ، ( مرت مربع/

 petroleum hydrocarbonتركيز اهليدروكربوانت النفطية قام عدد من الباحثني بدراسة 
يف عشرة أنواع من األمساك االقتصادية من بينها مسكة السردين وكذلك من لعينات من املياه، من 

( ( بشاطئ خليج البنغال جنوب شرق اهلند، مت Eustuaryثالث مواقع حبرية ومياه شروب
 Ultraحتليل العينات من املياه واألمساك ابستخدام جهاز اإلشعاع الطيفي 

Violetfluorescent (UVF) Spectroscop وكان تركيز اهليدروكربوانت النفطية يف ،
 ميكروجرام /جرام( 0.52 -2.05ميكروجرام/لرت و 14.02 - 2.28املياه واألمساك ما بني )

.( Veerasingam, S., et  al., 2011 )  
ت العضوية يف مرارة وعضالت مسك البوري أبو دماغ أجريت دراسة مقارنة ملستوايت امللواث

Mugil cephalus  بعد حدوث حادث تسرب نفطي يف منطقة شرق زيت يف البحر
 Total polyاملتوسط. واستخلصوا أن املركبات اهليدروكربونية متعددة االروماتية )

aromatic hydrocarbons TPAHS ومركبات البيفنيل املمزوج ابلكلوراملتعدد )
(Total poly chlorinated  biphenyls TPCB) واليت مصدرها البقع الزيتية يف )

  (.Barbour  et al., 2009)البحار واحمليطات تكون سامة لألمساك ويرقاهتا
أوضحت دراسة فرنسية أن أمساك البوري )ذات الشفة الغليظة(، اليت تعيش يف املياه الشروب واملياه 

( كما حدث يف خليج بسكاي PAHSتلوث خطرية من أتثر مواد ) الشاطئية تتعرض إىل خماطر
.ويف جتربة عملية عرضت فيها أمساك البوري )غليظة الشفة( إىل أنواع من 2002فرنسا( عام )

يوم، ملعرفة أتثري بقعة املركبات النفطية على الرتكيب احليوي هلذه األمساك،  16النفط ملدة يومني و
بسبب يوما  16 خياشيم السمكة بعد يومني، ويف كبدها بعد حيث وجدت حتوالت وتشوهات يف

 .(et  al.,  2010 أتثري املركبات النفطية على التحوالت اجلينية يف هذين العضوين ابلسمكة

.,Bilbao(   ., 

مناطق من خليج برتو  4( يف عضالت وكبد مسكة البوري يف PAHSكما مت تقدير تركيز )
( ، أوضحت النتائج وجود Bay of Porto cape verdeابلقرب من الرأس األخضر)

(PAHS يف اخلليج وأن تركيز هذه املواد االروماتية املسرطنة يف عضالت وكبد السمكة متباين )
 يف املواقع األربع اليت مت دراستها. وأقرتح الباحثون إجراء دراسات أخري على أنواع أخري من

 ,,.Pinheiro  et  al)على البيئة البحريةاألمساك ابخلليج لزايدة معرفة خطر التلوث 

2013)  
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pollution rate and the volume of contamination. Fish and their lengths for each part 

of the study area. The results showed that the center of Tripoli had the highest 

concentration of hydrocarbon pollutants, with the highest concentration reaching 

(17.65 mg/kg), followed by Tajoura (6.0 mg/kg) and then Janzour (5.44 mg/kg). It 

was concluded that the study area is polluted with hydrocarbons and is not suitable 

for swimming or industrial activities based on sea water, and that the mullet fish in 

the study area are not suitable for human consumption. 
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 دراسة العمليةال
 

ركز حبوث األحياء ، يف م2015إىل ابريل  2013نفذت الدراسة العملية خالل الفرتة من يوليو 
لثالثة )اتجوراء وطرالس عينة من مناطقة الدراسة ا 75وقد مت جتميع اكثر من البحرية بتاجوراء، 

البوري  نات من امساك وذلك ابالستعانة ابلصيدين يف كل منطقة حيث اخذت العي املركز وجنزور (
Mugill (Sparidae)  Genus ( 82009 ،وأخرون  السنوسي)   ن ميف مناطق قريبة

ئي ( حيث مت استخدام العينات )اليت مل تضرر نتيجة اقطاع التيار الكهرابوقد مت اخذ الشواطئ 
 صنفت يف جمموعات وفقاً لألطوال واألوزان  مث  ،  عينة 43

 International Atomic Energy Agency]  .وفقا للمرجعطرق حتليل العينات 

,marine Environment laboratory 2006].     . 

 (1ف العينات وترقيمها وقياس أطواهلا وأوزاهنا )شكلمت تصني -1
( ووضعت يف جهاز التجفيف 2 تشريح األمساك وأخذت منها األحشاء )شكل مت -2

Freezing dry. 
     (3شكل ـ مت طحن العينات ابليد وحفظها يف قوارير خاصة حبفظ العينات)3
لذي ا ( 4شكل ( )Soxhlet extractorضع العينات يف جهاز االستخالص )مت و -4

الساعة  18ـــ 16ن ملدة حيتوي على أانبيب كسبان من سيليلوز اليت يتم هبا استخالص اهليدروكربو 
 مليليرت من ميثانول كمذيب.  150واستخدام 

يرت من املاء املقطر مليل M0.7  +30ملي من هيدروكسيد البواتسيوم برتكيز  20ـ. مت إضافة 5
ربوكسيلية والدهنية ة ساعتني للتخلص من األمحاض الكمث عرضت العينة إيل تفاعل ارتدادي ملد
 (5اليت ترتسب على شكل أمالح )شكل 

ن اهلكسان على ثالثة مليليرت م 100ـ مت فصل اهليدروكربوانت الناجتة من العينة  إبضافة  6
 ( 6مراحل ابستخدام قمع الفصل مع عملية الرج اليدوي)شكل 

ية الذائبة " ووضعت املستخلصة " هبا املركبات العضو ـ مجعت الطبقة املفصولة من اهلكسان 7
 (7مرحلة اجلفاف )شكل  مليليرت حىت تصل إىل 5يف جهاز التبخري الدوار ليتم تركيز العينة إىل 

 ـ جففت العينة بتمريرها على عمود من كربيتات الصوديوم ابستخدام أنبوب ابستور. 8

. مت استخدام جهاز املطياف 10 مليليرت.  5ـ ومجعت العينة يف دورق قياسي 9
 ( 8( لتحديد تركيز املواد اهليدروكربونية )شكلTurner Designsالضوئي)

 

 

 النتائج والمناقشة 
 

 17عينة ملنطقة طرابلس املركز و 17، رعينات ملنطقة جنزو  9عينة ) 43مت جتميع النتائج لـ 
على حدي مث وضعت مجيع النتائج عينة ملنطقة اتجوراء( وتنسيقها يف جداول. درست كل منطقة 

 -ملقارنتها فيما بينها، مجيع املقارانت متت على أساس: 
العالقة بني الطول والرتكيز للمواد اهليدروكربونية املستخلصة من احشاء العينات  -1

 )امساك البوري(
العالقة بني الوزن والرتكيز للمواد اهليدروكربونية املستخلصة من احشاء العينات  -2

 البوري( )امساك 
 

من خالل هذه املقارنة اليت مجعت األطوال وتراكيز اهليدروكربوانت لكل املناطق )جنزور، 
 ( نالحظ أن:9( والشكل )1طرابلس، اتجوراء( كما هو مبني ابجلدول )

أكثر املناطق تلواث هي منطقة طرابلس املركز حيُث سجل فيها أعلي تركيز  -1
 (.9كما هو مبني ابلشكل )(  17.65mg/kgللهيدروكربوانت كانت )

 سم(. 46أكرب طول سجل للعينات كان يف منطقة طرابلس وهو ) -2
 سم(.  20.25أقل طول سجل للعينات كان يف منطقة طرابلس وهو ) -3
  الرتتيب من حيث التلوث )طرابلس مث اتجوراء مث جنزور(  -4

 

ملناطق )جنزور، طرابلس، من خالل هذه املقارنة اليت مجعت األوزان وتراكيز اهليدروكربوانت لكل ا
 ( نالحظ أن:10( والشكل )2اتجوراء(. كما هو مبني ابجلدول )

 جم(. 1024.3أكرب وزن سجل لعينات األمساك كان يف منطقة طرابلس املركز وهو ) -1
 جم( . 71.69ـ أقل وزن سجل لعينات األمساك كان يف منطقة طرابلس املركز وهو )2
دية اي كلما زاد الطول زاد الوزنالعالقة بني اوزان واطوال عينات االمساك عالقة طر  -3

 

 ( أطوال وتراكيز الهيدروكربونات في عينات األسماك بمنطقة الدراسة1جدول )

 ر.م
الطول /سم 
 طرابلس املركز

 mg/kgالرتكيز 
 طرابلس املركز

 اتجوراءالطول /سم 
 mg/kgالرتكيز 

 اتجوراء
 الطول /سم جنزور

 mg/kgالرتكيز 
 جنزور

1 20.25 4.815 25 4.2162 27.5 3.85 
2 23.5 3.116 25.5 5.1241 34 6.36 
3 24.5 3.375 26 4.9720 37 3.23 
4 24.5 11.534 26 3.6614 37 1.9101 
5 27 2.498 26 3.7915 38 4.3672 
6 29 9.815 26 4.8632 38 1.58 
7 29 0.136 26 6.01 40 5.4269 
8 29.5 7.65 26.5 2.7689 40.6 2.6764 
9 30.5 8.406 28 6.0429 44 3.6723 
10 31 5.626 28.5 2.2668 -- -- 
11 31 1.234 30 2.9165 -- -- 
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12 32 2.052 30 7.51 -- -- 
13 32.5 3.688 31 3.82 -- -- 
14 33 4.095 36 6.1647 -- -- 
15 35 14.356 37.5 5.268 -- -- 
16 36 12.526 41 13.56 -- -- 
17 46 17.65 42 6.968 -- -- 

 

 وزان وتراكيز الهيدروكربونات لكل المناطق )جنزور، طرابلس، تاجوراء(.  ا2جدول         
 

الوزن /جرام طرابلس  ر.م
 املركز

 mg/kgالرتكيز 
 طرابلس املركز

الوزن /جرام 
 اتجوراء

 mg/kgالرتكيز 
 اتجوراء

الوزن /جرام 
 جنزور

 mg/kgالرتكيز 
 جنزور

1 71.69 4.815 132.69 5.1241 263.595 3.85 
2 103.82 4.095 173.40 2.7689 411.34 6.36 
3 109.23 3.116 153.28 4.8632 503.17 4.3672 
4 133.77 11.534 161.46 4.2162 523.71 1.9101 
5 140.94 3.375 164.62 4.9720 618.36 1.58 
6 213.59 0.136 288.98 2.9165 619.45 2.6764 
7 222.15 9.815 174.44 3.6614 706.60 5.4269 
8 226.45 8.406 198.70 6.0429 741.38 3.23 
9 241.46 2.498 203.59 3.7915 865.87 3.6723 
10 284.22 7.65 220.47 2.2668 -- -- 
11 293.69 1.234 239.91 6.01 -- -- 
12 349.51 5.626 320.705 7.51 -- -- 
13 363.88 3.688 336.92 3.82 -- -- 
14 386.76 2.052 517.6 5.268 -- -- 
15 521 12.526 552.42 6.1647 -- -- 
16 537 14.356 553.1 13.59 -- -- 
17 1024.3 17.65 821.4 6.968 -- -- 

 

   الخالصة

  -من خالل البياانت املتحصل عليها هبذه الدراسة ميكن استنتاج االيت:  -1
اثبتت الدراسة عن امكانية استخدام امساك البوري يف تتبع معدالت التلوث وذلك  -2

 -لتميز مسكة البوري ابلصفات التالية: 
 منه.مسكة البوري من االمساك اليت تعيش على سطح البحر علي الشاطئ او قريبة  -3
 أمساك البوري تتغذي على املواد اهليدروكربونية كجزء من مكوانت غذائها. -4
 ان كميات التلوث ابملواد الـهيدروكربوانت يف منطقة الدراسة تعد كبرية جدا. -5
أن شاطئ منطقة طرابلس املركز االكثر تلواث يف منطقة الدراسة )وذلك لوجود ميناء  -6

ملواد اهليدروكربونية من السفن اليت ترسو طرابلس حيث تتسرب الزيوت و الوقود وا
 يف امليناء (.

 كلما زاد وزن االمساك وطوهلا زادت كميات التلوث اليت بداخلها . -7
بينت املقارانت ان ترتيب تراكيز التلوث يف منطقة الدراسة كان )طرابلس، اتجوراء  -8

 وذلك من االعلى اىل االسفل.و جنزور( 
عينات امساك البوري اليت استخدمت يف هذه الدراسة غري قابلة لالستهالك البشري  -9

الحتوائها على كميات كبرية من املواد اهليدروكربونية امللوثة واليت جيب أن ال تزيد 
التومي، ص.، كومار، ن.، س.، ( وفقًا لبعض املراجع ]2ppmعن )

 .[19920والهنشيري، أ.، 
ري للتخلص من بقع الزيت النفطي ملقدرهتا الكبرية على ميكن استخدام مسكة البو  -10

  التغذي على املواد اهليدروكربونية.
 

 لتوصياتا
  :من خالل اجراء هذه الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية

ميكن دراسة معدالت التلوث ابملواد اهليدروكربونية بشكل أكثر دقة وذلك إبقامة مزرعة ألمساك .1
 .ابملواد امللوثة البوري وتغذيتها

ميكن دراسة اجلانب امليكروبيولوجي لسمكة البوري اليت تعيش يف منطقة التلوث ملعرفة مدي  .2
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 أتثري املواد امللوثة على وظائفها البيولوجية.

 الشكـــر والتقــدير

يل مركز حبوث األحياء إتقدم ابلشكر علي توفيقة لنا الجناز هذا العمل، كما نهلل احلمد والشكر 
 .يف حتليل العينات الباحثة ازدهار الثلوثي، بقسم الكيمياء لتعاوهنا وخنص ابلشكرالبحرية 

 

 المراجع
تلوث مياه  . دور المركبات الهيدروكربونية  في2008سالم، ب. م. ح، 

أم  الحوض الجنوبي للبحر المتوسط.       رسالة ماجستير من جامعة

. 2008درمان اإلسالمية, كلية الدراسات العليا أم درمان،   

.تقدير 1992التومي، ص.، كومار، ن.، س.، والهنشيري، أ.، 

يا. وقائع الهيدروكربونات النفطية الذائبة المنتشرة في مياه سواحل ليب

ي البحر علمية حول مكافحة التلوث، وحماية الثروة البحرية فالندوة ال

. سرت(، النشرة العلمية لمركز بحوث 1989/  6/ 8 – 5المتوسط، )

.532 – 245)ب(  9األحياء البحرية، رقم   

اه بعض . تقييم اآلثار البيئية للتلوث البترولي في مي1997الحداد، ع، س، 

لبيولوجية امقدمة لقسم العلوم   .  الشواطئ الليبية. رسالة ماجستير    
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 امللخص
يف النظم البيئية لألراضي الرطبة بوادي اهلمسة بشرق يهدف هذا البحث إىل دراسة أهم مؤشرات تلوث املياه املسببة لإلثراء الغذائي 

( TPليبيا. حيث مت تقييم اإلثراء الغذائي املائي بقياس املؤشرات الفردية البسيطة، من بني أهم هذه املؤشرات الفسفور الكلي )
واستمرت االختبارات ملدة ( وبشكل دوري، S1-S2-S3(. تّـم أخذ العينات وحتليلها من ثالثة مواقع )TNوالنيرتوجني الكلي )

(. حيث اوضحت الدارسة أن جمرى الوادي شديد اإلخصاب حبسب املؤشرين 2020ستة أشهر اعتبارًا من يونيو وحىت نوفمرب )
(TN-TP وهذا يدل على أن الوادي يتأثر ابمللواثت اليت يصادفها وخاصة روث املاشية اآليت من األراضي احمليطة ابلوادي.  كما ،)

وابلتايل فإن النيرتوجني الكلي هو العنصر احملدد لنمو الطحالب يف مياه جمرى  10كانت أقل من   TN/TPالنسبة بني  تبني أن
 وادي اهلمسة.

 

Study Of Pollution Caused By Nutrient (Phosphorus And Nitrogen) In Wadi Al-
Hamsa Waters, East Of Derna City 

 

Zatout M M, Saleh A A, Saleh M J, Salmeen H E * 
 

This research aims at studying the most important indicators of water pollution 

leading to nutrient increase (Eutrophication) in Wetland Ecosystems (Wadi Al-

Hamsa) in eastern Libya. The assessment of water eutrophication has been from  

measerment of simple individual parameters. Among the most important of these 

indicators are total phosphorus (TP) and total Nitrogen (TN). Samples were taken 

and analyzed from three sites of the valley (S1, S2, S3) were conducted 

periodically. The work continued to conduct tests for six months as of June until 

November (2020). The study showed that the valley was highly fertilized according 

to the (TN- TP) this indicates that the valley is affected by the pollutants it 

encounters, especially the livestock dung coming from the lands surrounding the 

Valley. The TN/TP ratio was less than 10, so total nitrogen is the specific 

component of algal growth in the Wadi Al-Hamsa. 

 المقدمة  

منذ بداايت القرن املاضي، تعرضت النظم املائية للبحر األبيض املتوسط لضغوط هائلة بسبب 
(.  فقد أشار التحقيق Hadjisolomou et al., 2018توسع ظاهرة اإلثراء الغذائي )

% من البحريات واخلزاانت املائية  40 -30الذي أجراه برانمج األمم املتحدة للبيئة إىل أن حوايل 
(. كما أظهرت WHO ,2002يف مجيع أحناء العامل قد أتثرت من جراء ظاهرة األثراء الغذائي )

 53من البحريات اآلسيوية، و  % 54العديد من الدراسات أن عملية األثراء الغذائي حدثت يف 
% من البحريات  41% من البحريات يف أمريكا الشمالية، و 48% من البحريات األوروبية، و 

 ,.ILEC, 1993; Colin et al% من البحريات يف إفريقيا ) 28يف أمريكا اجلنوبية، و 
2007). 

تعترب العناصر الغذائية، مثل النيرتوجني والفسفور يف البيئة املائية من املتطلبات األساسية والضرورية 
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للنبااتت املائية، فاملغذايت ليست ملواثت وال تعترب مشكلة بيئية يف األحوال العادية، لكنها 
ية للنظام تصبح مشكلة عندما تؤثر الكميات الكبرية جًدا للمغذايت على اخلصائص األساس

( يف املسطحات املائية" Eutrophicationالبيئي، وهذا مايعرف " ابإلثراء الغذائي )
(FIMR ,2002 فالنظم املائية قد تدهورت بفعل التلوث ابملغذايت سواء من مصادر. )

بشرية املنشأ او من مصادر طبيعية كمياه األمطار احململة ابملبيدات واالمسده، لتصبح مياهها 
(، حيث تؤدي الزايدة ETC/ICM ,2016وابلتايل تزيد من انتاجية النبااتت املائية )عضوية 

اهلائلة يف معدل منو الطحالب اىل حدوث تغريات يف الصفات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية يف 
 من البيئات املائية تقود يف النهاية اىل بروز ظاهرة اإلثراء الغذائي واليت تتميز بوجود تركيز عايل

عنصري الفسفور والنيرتوجني واليت بدورها تؤدي اىل حدوث زايدة كبرية لنمو أجناس من 
الطحالب الغري مرغوبة يف املسطحات املائية وسيادهتا على بعض األجناس األخرى مسببه موهتا. 
حيث ينتج عن موهتا وتعفنها رائحة كريهة كما جتعل املاء أكثر تعكرا، أضافة لفقدان التنوع 

حليوي وزايدة الطحالب السامة ونقص األوكسجني، والتقليل من قيمة املياه لالستخدامات ا
 ;ETC/ICM, 2016الصناعية والرتفيهية، وابلتايل تدهور البيئة املائية ابلكامل )

WHO, 2002; Khan and Ansari, 2005; Ansari ,2005.) 
احملدد للعوالق النباتية يف املياه بشكل عام، مييل الفسفور إىل أن يكون العامل املقيد او 

العذبة، يف املقابل حتتوي املناطق البحرية يف كثري من األحيان على النيرتوجني كعنصر حمدد للنمو، 
خاصة يف فصل الصيف. وعندما يكون الفسفور هو العامل احملدد، فإن تركيز الفوسفات مبقدار 

0.01  1-mg l1   0.1 - 0.03يكفي لدعم الطحالب وتركيزات من-mg l من احملتمل أن
(.. ومن اجلدير ذكره ان النيرتوجني والفسفور WHO ,2002يسرع االزدهار يف الطحالب )

يوجد يف النظم املائية بعدة أشكال خمتلفة، بعضها فقط ميكن أن تستخدمه الطحالب والنبااتت 
ضروري النظر يف األشكال اليت املائية. لذلك، عند تقييم املغذايت احملددة يف النظم املائية، من ال

يف النظم املائية. حيث ان أشكال النيرتوجني املتاحة للطحالب هي النرتات  Pو  Nيتواجد هبا 
)–3NO(  والنرتيت ،)–2NO(  واألمونيا ،)3NH(  وبعض النيرتوجني العضوي ، )2(N
)Lee 2005(   كما أن األورثوفوسفات القابل للذوابن)–3

4PO(  هو شكل الفسفور املتاح
 (.Lee and Lee 2005لدعم منو الطحالب )

 1977 Carlson (Carlsonميكن حتديد مستوى اإلثراء الغذائي يف البحريات وفق )
, ووفق  TP: Total Phosphateابالعتماد على متوسط تركيز الفسفور الكلي ) )

&Janson (Håkanso &Janson Håkanso )1983   تركيز ابالعتماد على
 كالتايل:  TN: Total Nitrogenالنيرتوجني الكلي ) )

(: مستوايت اإلخصاب يف البحريات1اجلدول )  
مستوايت 

 اإلخصاب
  (TP) الفسفور الكلي

µg/l 
 النيرتوجني الكلي

(TN)  µg/l 
 300> 10> غري خمصبة

 500-300 20-10 متوسطة اإلخصاب
 600-500 50-20 خمصبة

 600< 50< شديدة اإلخصاب
 

وعلى الرغـم ان منو الطحالب يتطلب عدداً من العناصر الغذائّية إال أن الفسفور هو غالباً 
ما حّيدد منّوها يف حال وجوده برتكيز عالية. وقد مت تطوير عالقة كّمية بني تركيز الفسفور الكلي  

(TP(  والنيرتوجني الكلي)TNحيث ميكن حتديد العنصر احملدد لنمو الطحالب م ) ن خالل
 :فعندما يكون TN/TPاملؤشر 

● TN/TP  <10 .فأن النيرتوجني هو العنصر احملدد لنمو الطحالب 

● TN/TP ≥ 10  فأن الفسفور هو العنصر احملدد لنمو الطحالبRast and 
Lee ,1983.) 

 Engelhardt and Ritchieتوفر األراضي الرطبة العديد من اخلدمات اهلامه للنظم البيئية )
(.حيث يتميز شرق ليبيا ابلعديد من األراضي الرطبة واملناطق السياحية على طول امتداده، 2001

حيث متثل السالسل اجلبلية مبحاذاة البحر وتداخلها مع البحر من خالل ودايهنا امجل املناظر ، 
ة أحد أهم تلك الوداين يف تلك املنطقة والذي يعرف أبسم وادي اهلمسة، حيث يبعد عن مدين

كم وصوال اىل البحر،   8-7كم، و ميتد ملسافة   50درنة الساحلية من انحية الشمال الغريب حبوايل 
 100-30مرت عن سطح البحر بعرض يرتاوح من  110-100ويبلغ ارتفاع الوادي ما يقارب 

أمتار، وهو حممي إىل حد كبري من  3مرت، كما يبلغ عمق املياه اليت تشغل هذا الوادي حوايل 
(. حيث ختتلط يف فصل الشتاء املياه العذبة 1ر املفتوح بواسطة كثيب رملي صغري، الشكل )البح

اليت جتري ابلوادي عرب الشعاب واملصبات الصغرية نتيجة السيول واألمطار والعيون مع مياه البحر 
ة. أملاحلة بينما تنفصل مياه الوادي اثناء فصل الصيف حيث تفقد عذوبتها وتصبح مياه شبه ماحل

تربز أمهية هذا الوادي كونه حيوي بيئة طبيعية مهمة من الناحية البيئية والسياحية تتمثل يف النبااتت 
الربية على جانيب الوادي )القصبة والديس( وغريها اضافة اىل األحياء املائية كالطحالب والعوالق 

سراب الطيور املائية املهاجرة واألمساك )البلطي والشولة( والقشرايت وغريها، كما تعترب بيئة مهمة أل
اليت متر ابملنطقة يف اواخر فصل الصيف وبداية فصل اخلريف اتية من اورواب و كذلك أثناء عودهتا 
)دون ان تضع بيضها او تبين أعشاشها(. و من خالل الزايرات املتكررة لوادي اهلمسة لوحظ بروز 

(. علية جيب دراسة 1جدا شكل ) ظاهرة األثراء الغذائي حيث انتشار الطحالب بشكل كبري
الطحالب. اذ هتدف هذه الدراسة لتحديد  هذه احلالة البيئية ملعرفة اسباب وعواقب ظاهرة انتشار

وحتديد املؤشر الذي يتحكم يف إزدهار هذه  TN – TPمؤشرات اإلثراء الغذائي، بداللة 
 .الطحالب

     
 تفصل الوادي عن البحر و اإلثراء الغذائي.( هناية جمرى وادي اهلمسة والرمال اليت 1شكل )

 

 طرق الالمواد و
 

مت مجع عينات املياه من نقاط أخذ العينات املختلفة بثالث مكررات يف ثالثة مواقع شكل 
كم   1( على بعد S2( يف بداية الوادي واملوقع الثاين )S1(, حيث مت حتديد املوقع األول )2)

كم من املوقع الثاين. عينات املياه   1( على بعد S3البحر )والثالث يف هناية الوادي قرب شاطئ 
مرت حتت السطح  0.5تؤخذ شهراي خالل مومسي الصيف واخلريف، وهي جتمع من على عمق 

 ابستخدام زجاجات بويل إيثيلني داكنة. تنقل العينات إىل املخترب يف صندوق التربيد وفًقا: ,
(A.P.H.A, 1999; Bendschneider and Robinson,1952; Parsons 

et al., 1984; Wood et al., 1967; Aminot and Rey ,2000 حيث .);
النيرتيت 3NH-من خالل قياس: األمونيا    TNو  TPمت حتليل العينات وحساب قيمة  

-
2NO -  النرتات-

3NO -   3-الفوسفاتPO4 
 الفوسفات TP= جمموع شوارد )األمونيا+النيرتيت+النرتات(، = TNحيث ان : 
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(: يوضح مواقع اخذ العينات يف جمرى وادي اهلمسة2شكل) . 

 النتائج والمناقشة:

  (TP & TP) الفسفور والنيرتوجني الكلي مستوى اجلودة ابلنسبة ملؤشري
متثل زايدة املغذايت يف البيئات املائية هتديد رئيسي على وظائف النظم اإليكولوجية الساحلية 

وتعد مشاكل اإلثراء الغذائي احلادة املرتبطة بتكاثر الطحالب الضارة أحد القريبة من الشواطئ، 
 Nixonاملظاهر الرئيسية. أن السبب األساسي إلثراء املياه يرتبط بتحميل النيرتوجني والفسفور)

1995; Dauvin et al., 2007; Callisto et al. 2004) 
 (TPتركيز الفسفور الكلي )

ويصل  mg l 0.3-1حتدث عندما يصل تركيز النيرتوجني يف املاء إىل  ظاهرة اإلثراء الغذائيأن  
( يف 2007. ).  et alRichardsonكذلك فقد وجد  mg l- 0.021تركيز الفسفور إىل 

، كما ذكر أن µg L 69-1 ان تركيز الفسفور الكلي وصل اىل  Evergladesدراسته ملناطق 
اه السطحية يسبب خلاًل بيئًيا يف جتمعات يف املي  mg l 0.015-1مبقدار  TPجتاوز تركيز 

 mg TP (0.012 ~ 0.015الطحالب والنبااتت والالفقارايت. لذا، اعترب أن حدود تركيز 
1-l ذكر الباحثان ( قد تكون أكثر مالئمة جلميع املستوايت الغذائية. فيماMuller and 

Helsel  (1999ان املستوى املقبول إلمجايل الفوسفات يف املا  ) 0.04 - 0.03ء هو 
mg/l حيث يؤدي األثراء الغذائي إىل زايدة الكتلة احليوية النباتية واحليوانية ينتج عنها زايدة يف .

تعكر املياه و النقص يف األكسجني، وغالًبا ما يكون هناك الكثري من املنافسة على املوارد. ونتيجة 
شديدة التغذية منه يف األنظمة قليلة لذلك فإن تنوع الكائنات احلية يكون أقل يف أالنظمة ال

 (.Ansari 2005التغذية )
يف شهر  S3للموقع  mg l-1 0.2( بلغ أقل تركيز للفسفور الكلي 3كما يتبني من الشكل )

يف شهر   mg l-1 2.4يونيو وهي الفرتة اليت ال توجد فيها امطار يف حني بلغت أعلى قيمة  
 0.64وهي بداية فرتة سقوط األمطار، وقد بلغ املتوسط العام جلميع املواقع   S2نوفمرب يف املوقع 

1-mg l  وقد لوحظ ان اقل متوسط لرتكيز الفسفور الكلي يف املوقع ،S1  يف بداية الوادي رمبا
بسبب محل املياه للفسفور وترسبها يف هناية الوادي حيث تشاهد الطحالب بكثرة يف املوقعني  

S2  وS3  (. ان تواجد الفسفور رمبا يعود لبقااي روث احليواانت اليت شوهدت ترعى 5)شكل
بكثرة على جوانب الوادي، يف حني مل يالحظ وجود نشاط بشري كالزراعة او الصرف الصحي 
مثال من املناطق القريبة اجملاورة. اما سبب ارتفاع الفسفور يف شهر نوفمرب رمبا بسبب وصوله مع 

(. Ansari 2005ويف هذا السياق فقد ذكر الباحث ) ى ضفاف الوادي.مياه األمطار من عل
ان الرتسيب املعدين والصخور هي املصادر الطبيعية للفسفور يف األرض ويف النظم البيئية املائية، 

فقد سامهت تربية ابالضافة للمصادر البشرية الرئيسية كاملنظفات واألمسدة الفسفورية. كذلك 
ة يف تدفقات املغذايت خالل القرن املاضي. حيث يتم استخدام كمية كبرية املاشية يف زايدة حاد

من السماد الناتج عن تربية املاشية يف األراضي، أو يتم تصريفها يف البحريات. والنتيجة هي أن 
 ,Khan and Mohammad)الثروة احليوانية تصبح مصادر اثبتة لتدفق املغذايت 

2014). 

 
لفسفور الكلي يف مياه جمرى وادي اهلمسة خالل فصلي اخلريف ( يبني تركيز ا3الشكل )

م2020والصيف   
 (TNتركيز النرتوجني الكلي ) 

تعد األراضي الزراعية )مبا يف ذلك تربية املاشية( أكرب مصدر لتلوث املياه، أذ حتتوي على 
الفسفور والنيرتوجني، وعادة ما حتتوي على نيرتوجني بنسبة أكثر بكثري ألن الفسفور يرتبط عادة 

ايت مبكوانت الرتبة. كذلك يؤدي االستخدام املكثف لألمسدة و إزالة الغاابت إىل تواجد املغذ
وخاصة النيرتوجني برتكيزات كبرية يف املسطحات املائيه، حيث إن كل من الفسفور والنيرتوجني يف 
الرتبة يسامهان يف األثراء الغذائي. كما يالحظ فأن النرتات بسبب طبيعتها القابلة للذوابن يف املاء 

ية. وعلى العكس، فإن تتحرك بسهولة مع اجلراين السطحي مع املياه اليت تتسرب إىل املياه اجلوف
الفوسفات غري قابل للذوابن يف املاء، لذلك فهو يتحرك فقط حبركة الرتبة حيث يلتصق جبزيئاهتا 

(Khan and Mohammad, 2014). 
يف شهر يونيو mg l-1 0.2( فقد بلغ أقل تركيز للنيرتوجني الكلي  4كما يتضح من الشكل )
اكتوبر حيث بداية فرتة سقوط األمطار، وقد  يف شهر mg l 2.5-1يف حني بلغت أعلى قيمة  

، رمبا تواجد النيرتوجني يعود لبقااي روث  mg l-1 0.74بلغ املتوسط العام جلميع املواقع 
احليواانت اليت شوهدت بكثرة على جوانب الوادي، او للرواسب اليت حتملها األمطار. يف حني مل 

مثال من املناطق اجملاورة. اما سبب ارتفاع  يالحظ وجود نشاط بشري كالزراعة او الصرف الصحي
ووصوله مع مياه األمطار.  يف فصل الشتاء فالسبب رمبا لغسل الرتبة النيرتوجني يف شهر اكتوبر

إن اجلراين السطحي واملواد (. Khan and Mohammad ,2014فقد ذكر الباحثان )
حيث حتصل األجسام ات املائية. العضوية والفضالت احليوانية ترفع احملتوى الغذائي يف املسطح

املائية على الكثري من املغذايت من النفاايت السائلة يف يوم واحد مما ستحصل عليه يف عام يف 
ظل ظروف طبيعية. وحيمل اجلراين السطحي كمية هائلة من النرتات والفوسفات، واليت تعزز النمو 

 ,Khan and Ansariاملائية )الغزير للطحالب والنبااتت املائية األخرى يف املسطحات 
2005; Ansari et al. 2011). 

 
(: يبني تركيز النيرتوجني الكلي يف مياه جمرى وادي اهلمسة خالل فصلي 4الشكل )
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يف مواقع mg/l( قيم املتوسط العام لرتكيز الفسفور و النيرتوجني الكلي ) )5يبني الشكل )
جند ان جمرى الوادي شديد اإلخصاب للفسفور  Carlsonووفق تصنيف مؤشر   العينات الثالثة.

 (1جدول ) Janson Håkanso&الكلي وكذلك للنيرتوجني الكلي وفق 

 

 
يف مواقع mg/l( قيم املتوسط العام لرتكيز الفسفور و النيرتوجني الكلي ) )5الشكل )

 العينات الثالثة
 TN/TP:داللة مؤشر النسبة 

تركيزات املغذايت يف املاء أثناء حدوث ظاهرة األثراء الغذائي. ففي بعض احلاالت، قد تتغري 
 WHOيرتبط عنصر واحد من العناصر الغذائية بنمو الطحالب او ابحلياة املائية عامة )

يف جسم مائي عاماًل مهًما يف حتديد أي من العنصرين  Pإىل  N(.  حيث تعد نسبة 2002
وابلتايل أيهما جيب التحكم فيه لتقليل اإلزدهار يف الطحالب. ولتحديد أي سيكون العامل احملدد 

عنصر غذائي هو العامل احملدد لنمو الطحالب يف أي جسم مائي، اعتمد البعض على مقارنة 
 Lee and Lee( )1: 16تركيز النيرتوجني والفسفور مع نسبة متكافئة يف الطحالب )

2005  .) 
(. وهو مؤشر مهم Redfieldاملائي )يشار إليه ابسم "نسبة يف اجلسم  N : Pان نسبة  

علي األكثر من  الفسفور، فإن 1: 16للمغذايت اليت حتد من فرط التغذية. إذا كانت نسبة  
احملتمل أن يكون هو العامل احملدد لنمو الطحالب، اما اذا كانت النسبة أقل فأهنا تشري إىل أن 

(. Redfield et al., 1963; Hodgkiss and Lu ,2004)له أمهية اكرب النيرتوجني
من املغذايت احملددة الرئيسية لإلنتاج األويل للطحالب  الفسفورتشري معظم الدراسات اىل ان كما 

عادة ما يكون هو العامل  النيرتوجنيبينما (Phlips, 2002)يف العديد من بيئات املياه العذبة 
لكن احياان هناك استثناءات هلذا النمط يف  (Cloern, 2001)احملدد يف النظم البيئية البحرية 

 النيرتوجنيبعض بيئات املياه العذبة، ال سيما يف املناطق االستوائية وشبه االستوائية، اذ وجد ان 
 Lagoonهو العامل احملدد من املغذايت إلنتاج الطحالب. فعلى سبيل املثال، يف اهلند يف هنر 

، ولكن ال يتأثر TN (0.2 ~ 6.0) mg/L، يف حني TP > 0.2 mg/L، وجد ان  
( كذلك تشري بعض الدراسات إىل أن Lin et al   ,.2008إبضافة الفسفور التفاعلي )

 املتوفر هو املغذايت احملددة لـنمو الطحالب يف املسطحات املائية حىت مع ارتفاع النيرتوجني
% من  80ويف هذا السياق قد اجريت دراسات عديدة على حبريات عاملية وجدت ان  .الفسفور

% بسبب عوامل  10% من النيرتوجني ، والباقي  10االخصاب بسبب ابلفسفور ، وحوايل 
كانت أقل من    TN/TP( فان نسبة 2يتبني من اجلدول ) كما  .(Zhao، 2004أخرى )

 لعنصر احملدد لنمو الطحالب يف مياه جمرى وادي اهلمسة.الكلي هو ا وابلتايل فإن النيرتوجني10
( ملخص لنسب النيرتوجني الكلي إىل الفسفور الكلي يف مياه جمرى وادي 2اجلدول)

 م2020اهلمسة خالل فصلي اخلريف والصيف 
 TP TN TN/TP مواقع العينات

S1 0.58 0.68 1.17 
S2 0.7 0.75 1.07 

S3 0.64 0.78 1.22 
 1.15 0.74 0.64 املتوسط

 

 الخالصة

كان التقييم النهائي للدراسة يدل على ظهور عالمات واضحة للتشبع لوحظت يف الوادي خالل 
فرتة الدراسة، لذلك جيب أن توضع احللول وتنفذ بسرعة خاصة وقف الرعي لكي يتم تفادي 
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  المقدمة

املدن املتطورة مببانيها الشاهقة واستخدام وسائل النقل احلديثة والتكنولوجيا املتطورة احدى مظاهر 
املدن املعاصرة املكتظة ابلسكان واملفعمة ابحلياة. من مت أصبح التلوث البيئي صورة قرينة هلذه 

ا للمحافظة على املدن، مما دفع الباحثني إلجياد حلول بيئية مستدامة وذلك بتطويع التكنولوجي
 البيئة. وتعد اجلدران اخلضراء إحدى الوسائل املساعدة على تقليل التلوث البيئي يف املدن 

 

ودعم الغطاء النبايت عن طريق االستفادة من املساحات الرأسية للمباين سواء كانت جدران داخلية 
الغطاء النبايت والتقليل أو خارجية يف إنشاء مسطحات خضراء رأسية جذابة مسرة للعني لزايدة 

من االحتباس احلراري واألاثر البيئية السيئة اليت ختلفها املدن ودعم العمارة املستدامة وهو الغرض 
حيث هتدف هذه الدراسة للتعريف ابجلدران اخلضراء واألثر اإلجيايب هلا  . الرئيسي هلذه الدراسة

 جلعل البيئة احمليطة أكثر استدامة على البيئة وأتثري اختيار املواد وطريقة عمل النظام
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 الملخص

 

املباين اخلرسانية مسة من مسات هذه املدن، يف  يشهد العامل تطورا عمرانيا كبريا يف االجتاهني األفقي والرأسي يف املدن احلضرية وأضحت
 املقابل هناك اجتاهات تنادي ابلعمارة اخلضراء وأمهيتها يف تطبيق مبدأ االستدامة واحلفاظ علي البيئة األم  مما له مردود اجيايب علي

االجتاهات اليت القت رواجا كبريا يف السنوات احمليط الداخلي واخلارجي لبيئة املباين. وتعترب أنظمة اجلدران اخلضراء الرأسية احدي هذه 
العشر األخرية وتكمن أمهيتها يف الرتكيز علي استخدام الواجهات الرأسية اليت تعادل مساحتها أضعاف املساحات األفقية وحتويلها ايل 

سي املناسب لتحقيق مبدأ هدف هذه الدراسة هو مساعدة املهندسني املعماريني علي اختيار النظام الرأ  .مسطحات خضراء معلقة
االستدامة من خالل استعراض أنظمة اجلدران اخلضراء الرأسية وأنواعها وكيفية عمل هذه األنظمة ودورها يف االستفادة من املوارد 

 ديث.الطبيعية، وتشجيع اجلهات املسئولة واألفراد علي تضمني نظام اجلدار األخضر الرأسي يف مشاريعهم لتوافق متطلبات العصر احل
 

Living green walls and their positive effects on the environment 

Sarah Abdulrahman Abourqeeqah 
   The world is witnessing a great urban development in the horizontal and vertical 

directions in urban cities. Concrete buildings became a feature of these cities. On 

the other hand, there are trends calling for green architecture and its importance in 

applying the principle of sustainability and preserving the mother environment, 

which has a positive impact on the internal and external environment of the 

buildings environment. Vertical green wall systems are one of these trends that 

have gained great popularity in the last ten years and its importance lies in focusing 

on the use of vertical facades whose area is equivalent to twice the horizontal areas 

and transforming them into suspended green areas. 

The aim of this study is to help architects choose the appropriate vertical system to 

achieve the principle of sustainability by reviewing vertical green wall systems and 

their types, how these systems work and their role in benefiting from natural 

resources, and encouraging the responsible authorities and individuals to include 

the vertical green wall system in their projects to comply with the requirements of 

the modern era. 
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 المنهجية

الرأسية   اعتمدت املنهجية على دراسة اجلدران اخلضراء مبختلف أنظمتها وأتثريها على احلوائط
ملختلف املباين مقارنة ابملساحات األفقية داخل املدن والتأثري اإلجيايب وتصميمها حسب الغرض 
للحصول على النتائج املرجوة، كما أن الدراسة تساعد املهندسني على التوجه لتصميم مباين ذات 

   . جدران خضراء

https:/ Nigel Dunnett and Noel Kingsbury-Planting Green 

Roofs and Living Walls./e3arabi.com 

 

  األنظمة اخلضراء الرأسية

وهي عبارة عن جدار خارجي أو داخلي مغطي ابلنبااتت بشكل كامل، تتميز أبنظمة تكنولوجية 
حتمل احلدائق الرأسية  .خمتلفة متكنها من ري نفسها ابستخدام أليات متطورة بتقنية الزراعة املائية

العديد من األمساء املختلفة منها: احلدائق العمودية، اجلدران اخلضراء، اجلدران احلية واجلدران 
 (.1كما هو موضح ابلشكل رقم )  الطحلبية

 

 ( أنواع األنظمة اخلضراء الرأسية1يوضح الشكل )

 أنواع األنظمة اخلضراء الرأسية

 : من األنظمة اخلضراء الرأسيةهناك ثالث انواع رئيسية       

 

 (أنظمة خضراء مثبتة يف الرتبة احمليطة ابملبين )الواجهات اخلضراء.1 

هذا النوع يغطي ابلنبااتت املتسلقة واليت تكون جذروها يف األرض أسفل املبين وتتسلق النبااتت 
قائمة بذاهتا مثل األسوار أجزاء حمددة من املبين، وهي غالبا ما ترتكز علي جدران قائمة أو هياكل 

أو األعمدة. وهناك بعض النبااتت املتسلقة تنمو مباشرة علي اجلدران اخلارجية للمبين كما هو 
 (.2موضح ابلشكل رقم )

  

 

 

 

 ( يوضح األنظمة اخلضراء املثبتة ابلرتبة2شكل رقم )

  ( Active walls )  الجدران النشطة.2) 
هذه اجلدران جترب اهلواء على الدخول إىل املبىن عن طريق أوراق الشجر ويدخل اهلواء  بشكل عام

إىل نظام التكييف يف املبىن لكي يتم تنقيته ومعاجلته مرورا مبعدات للرتشيح، وهو يعترب من نظم 
 (.3تنقية اهلواء عالية اجلودة كما هو موضح ابلشكل) 

 

 

 (  اجلدران النشطة3شكل )ال يوضح

 أنظمة خضراء جذورها مثبتة يف وحدات معلقة جبدران املبين )اجلدران احلية(.3
يف هذا النوع تغطي اجلدران بنبااتت ليس هلا جذور يف األرض لكن جذورها يف تربة تكون معلقة 
علي اجلدار نفسه وهلا نظام ري خاص هبا، ممكن ان تكون داخلية أو خارجية، وهي عبارة عن 
نبااتت حية تعيش علي ألواح خمصصة هلا تستند علي اجلدران اخلارجية أو الداخلية للمبين مشكلة 

عند   1938جدار أخضر و يطلق علي هذا النظام اجلدران احلية. هذا وقد بدأت الفكرة سنة 
"ستانلي هارت وايت" الذي كان االب الروحي للفكرة. اال أهنا مل تنفذ اال يف متحف "دو كواي 

https://e3arabi.com/
https://e3arabi.com/
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برانلي" يف ابريس علي يد "ابتريك بالنش" الذي بدأ يف حينها ثورة يف عامل العمارة املستدامة. 
 ( يوضح األنظمة اخلضراء احلية.4والشكل )

 ( يوضح األنظمة اخلضراء احلية4الشكل رقم )

حديقة ‹  https://ar.wikipedia.org › wikiويكيبيداي -حديقة رأسية 
 https://e3arabi.com 2رأسية.//

 

 

 ما هي مكوانت أنظمة اجلدران اخلضراء؟
مثبتة علي اجلدار الرئيسي مشكلة العنصر تتكون أنظمة اجلدران اخلضراء من عدة طبقات 

 :األساسي للنظام وهذه املكوانت هي
 

يثبت عليه النظام ابلكامل وحيمي جدار املبين  جدار عازل للرطوبة : .1
 . الرئيسي من الرطوبة

 
وتعتمد اجلدران اخلضراء علي تكنولوجيا الري ابلتنقيط وتتم هذه  نظام الري : .2

ستخدام املياه الرمادية أو ابستخدام الفائض من مياه العملية بطريقة أتوماتيكية اب
 .أنظمة اجلدران نفسها مما يساهم يف ترشيد استخدام املياه

 
وهي املكون الرئيسيييييييي ألنظمة اجلدران اخلضيييييييراء وتسيييييييتخدم عدة أنواع  لنبااتت: .3

من النبييااتت دائميية اخلضييييييييييييييييرة ذات اجلييذور حمييدودة النمو وختتلف أنواع النبييااتت 
حسيييب الغرض من إنشييياء أنظمة اجلدران اخلضيييراء وما إذا كان اجلدار  املسيييتخدمة

هذا ويسيييييييياهم التنوع النبايت يف اجلدران اخلضييييييييراء علي . يف بيئة داخلية أو خارجية
محاية النبااتت من اآلفات اليت تنمو يف النبااتت وتغزو احلديقة يف جمموعة  وتدمر 

ليت لديها خصيييييائد طاردة ل فات، الزراعة  الرأسيييييية ، كما توجد بعض النبااتت ا
واسييتخدام مثل هذه النبااتت يف احلدائق الرأسييية هي واحدة من أسييهل الطرق ملنع 

  مشاكل اآلفات اليت تصيب النبااتت.
 

وهو الوسيط  بديل الرتبة الذي تنمو فيه النبااتت وميكن تقسيمها إىل فئات  وسيط النمو:
 حسب نوع وسيط النمو املستخدم: وسيط رخو، أو وسيط حصريي، أو وسيط هيكل ويوضح 

 (.2019 ،عطيات ) املصدر:

 ( يوضح مكوانت اجلدران اخلضراء احلية5الشكل رقم )

 .للتقليل من الضوضاء وانبعااثت الكربون
 .إضفاء طابع مجايل للمبين •
 .زايدة التنوع النبايت والبيئي •
 .للفصل بني املساحات والفراغات الداخلية  •
 .التقليل من اجلزر احلرارية •
احلصول علي عشب طازج وذلك بزراعة النبااتت العشبية )احلبق، النعناع،  •

يوضح زراعة النبااتت العشبية يف ( 6)الكرفس،....اخل( يف املطاعم واملطابخ املنزلية. والشكل
 .اجلدار األخضر

 
الحدائق الجدارية )العمودية( الوجه األخضر .المصدر:

 https://www.magltk.com الجديد للمباني الخرسانية

 2.https://e3arabi.com   
 

 اجلدار األخضر( يوضح زراعة النبااتت العشبية يف 6الشكل )

 

 

 : دور اجلدران اخلضراء يف إعادة التدوير

https://www.magltk.com/
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 grey)استخدام املياه الرمادية يف أنظمة ري اجلدران اخلضراء .1
water) : 

الناجتة من مياه غسيل األواين واملالبس ليست ملوثة بشكل  grey water)) املياه الرمادية
كبري، وابلتايل يسهل معاجلتها بيولوجيا، للتخلد من امللواثت اليت ميكن أن تؤثر على النبااتت 
املستهدف زراعتها يف أنظمة اجلدران اخلضراء فوق األسطح وعلى واجهات املباين، و هذه الطريقة 

اليت تستخدم يف هذا النظام من الزراعة. واالستفادة من املياه  تعمل على خفض كمية األمسدة
الرمادية يف أنظمة ري اجلدران اخلضراء يف الزراعة بتقنية اهليدروبونيك، يعترب أحدي طرق احملافظة 

 .( طرق االستفادة من املياه الرمادية يف الري7علي املياه اجلوفية. وتوضح الصورتني يف الشكل)
 

 طرق االستفادة من املياه الرمادية يف الري (يوضح7الشكل)
 

 :الوسط البديل للرتبة .2

تستخدم بعض الشركات الرائدة يف تصميمها للجدران اخلضراء علي نوع من القماش اخلاص 
املستخدم لإلنبات حيث تتم صناعة هذا القماش من إعادة تدوير قناين املياه البالستيكية أو تدوير 

 ادة أساسية يف منتجاهتمالبالستيك واستخدامها كم
 :حوض املياه  .3

له دور أيضا يف إعادة التدوير حيث يستخدم حوض جتميع املياه السفلي يف بعض أنظمة اجلدران 
 ( االستفادة من حوض املياه يف تربية األمساك.8اخلضراء يف تربية أمساك الزينة. ويوضح الشكل )

 تربية األمساك( االستفادة من حوض املياه يف 8يوضح الشكل )
 

هل تساهم أنظمة اجلدران اخلضراء يف التقليل من األخطار البيئية وتلوث 

 املناخ ؟
 (9رقم )كما هو موضح ابلشكل  ترتب النبااتت يف أنظمة اجلدران اخلضراء بطريقة مكثفة للغاية،

اخلضراء يعادل من اجلدران  2م20نبااتا إذ أن  30-20يف املرت املربع الواحد من حيث يستخدم 
كيلو جرام من   117شجرة متوسطة احلجم وهو ما يعطي كمية وافرة من االكسجني تقدر ب 

غرام من اثين أكسيد الكربون مما يساهم يف  1700االكسجني النقي كل عام ويستهلك حنو 
   .امتصاص  الكربون الذي يتم التقاطه من اجلو )امتصاصه وختزينه( وإطالق األكسجني

الشجرة الناضجة املليئة ابألوراق اخلضراء تنتج يف الفصل الواحد كمية من االكسجني كما أن 
  (. 2019 ،عطيات ) أشخاص لسنة كاملة 10تكفي 

 

 
 ( طريقة ترتيب النبااتت بشكل مكثف يف اجلدار9يوضح الشكل )

 

Scihttps://www.facebook.com 

 األخضر اجلديد للمباين اخلرسانيةاحلدائق اجلدارية )العمودية( الوجه املصدر: 
 Nigel Dunnett and Noel Kingsbury-Planting Green Roofs 

and Living Walls 

 
 استخدام املسطحات اخلضراء يف البيئة الليبية والعمارة

تتميز ليبيا بتنوع مناخها بني الساحل والصحراء واعتدال درجات احلراة علي مدهنا الساحلية 
عموما ولكنها ابتت تشهد ارتفاعات غري مسبوقة يف درجات احلرارة صيفا وقلة األمطار شتاء، 
ع وتعد هذه التحوالت احدى  ظواهر التغري املناخي  ابملنطقة، وما يزيد من هذه التأثريات هو قط

األشجار املتعمد وزحف املدن علي األراضي الزراعية وقلة استخدام املسطحات اخلضراء يف املرافق 
العامة واخلاصة ابإلضافة لغالء أسعار األراضي، كل هذه العوامل أدت ايل عدم وجود مساحات 

ضراء وإمهال كافية يف املدن الستغالهلا لزراعة النبااتت،  ابإلضافة للتقليل من أمهية املسطحات اخل
استخدامها واعتبارها عنصرا تصميميا غري هام يف ختطيط املدن ومشاريع االسكان، وهنا وجب 
التنويه علي أمهية استخدام املساحات اخلضراء يف التصميم واألاثر اجلمالية هلا ودورها يف إثراء 

بديل للمسطحات  احمليط ونقاء البيئة، وهذه بعض األمثلة علي استخدام اجلدران اخلضراء كحل
اخلضراء األفقية يف استغالل املساحات الضيقة واملساحات الرأسية للمباين يف تصميم جدران 

 خضراء رأسية غناء
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 مقارنة ينب املساحات األفقية والرأسية للمبين

اضعاف مساحة الشاغر من املسقوف من قطعة األرض  5متثل مساحة الواجهات الرأسية للمباين 
 طوابق وتزيد هذه النسبة كلما زاد عدد الطوابق ملبين من أربع واجهات 6ملبين من 

 
 ( منوذج الحد املباين السكنية يف طرابلس10شكل رقم)

 كيفية استغالل الفضاءات الداخلية واخلارجية املختلفة إلنشاء جدران خضراء

الداخلية نستعرض هنا بعض األمثلة الستخدام اجلدران اخلضراء يف املساحات والفضاءات 
 .واخلارجية املختلفة وكيفية استغالهلا يف مسطحات خضراء

 

 كيفية استغالل الفضاءات الداخلية واخلارجية املختلفة إلنشاء جدران خضراء

نستعرض هنا بعض األمثلة الستخدام اجلدران اخلضراء يف املساحات والفضاءات الداخلية 
 .مسطحات خضراءواخلارجية املختلفة وكيفية استغالهلا يف 

 األفنية اخلارجية واالرتدادات

م كما هو 24م وطوهلا 10هذا منوذج ألحد املنازل السكنية يف طرابلس لقطعة أرض عرضها 
م وهي مساحة صغرية ال تكفي 4.5م ايل  1.5( وابرتدادات خمتلفة من 10موضح ابلشكل رقم)

هذه املساحة عادة كموقف للسيارات، وكيفية إلنشاء مساحات خضراء خارجية كافية وتستغل 
استغالل السور اجلانيب للفناء يف انشاء جدار أخضر فيغدو خيارا مثاليا للتغلب علي ضيق 

 (11املساحة، كما هو موضح ابلشكل )

 ( منوذج جلدار أخضر يف األفنية اخلارجية11شكل رقم)

 األفنية الداخلية واملناور

 توفر األفنية الداخلية واملناور اإلضاءة اجليدة للفرغات الداخلية والتهوية والتربيد وتضفي مناخ مريح 

 ( يوضح  فضاء حديقة داخلية12الشكل رقم )

مالئم داخل املنازل واستخدام اجلدران اخلضراء علي جدران هذه األفنية يزيد من فاعلية أتثريها 
ابط فعال ما بني الداخل واخلارج وخلق فضاء حديقة داخلية اإلجيايب حيث يعمل علي إنشاء تر 

   (.13( والشكل )12مكتملة األركان كما هو موضح ابلشكل )

 ( يوضح األثر اإلجيايب للجدران اخلضراء علي البيئة1جدول)

 جدار أخضر
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ان األثر البيئي االجيايب للجدر  الرقم
 توضيحي رسم اهلدف اخلضراء

إضيييييييييافة املزيد من املسيييييييييطحات  1
اخلضيييييييييراء وإحضيييييييييار الريف ايل 

 املدينة 

تنقية اهلواء )حتسني جودة  ونوعية 
اهلواء اخلارجي وخفض مستوى تلوثه 

 )% علي التوايل60% و40بنسبة 

 
يقلل من احلاجة إىل تربيد املبىن بسبب  تقليل استخدام الطاقة   2

اجلدار اخنفاض درجة احلرارة بفعل 
  األخضر

 

  %20زايدة قيمة  العقار بنسبة  إضافة املظهر اجلمايل للمباين  3

مشيييييييييييييييياهدة اجلدران اخلضييييييييييييييييراء  4
كيتيكيويين طيبيييعيي خيالب مين 
احمليييييييط الييييييييداخيييليييي واخلييييييييارجيييي 

 للمبين

يساعد علي االسرتخاء والراحة 
النفسية، توفري بيئة مرحية للعمل 
خصوصا يف الشركات واملكاتب، حيفز 

 املرور علي األقدامحركة 
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 (.2018األنظمة اخلضراء الرأسية)دراسة حتليلية ()سنة  –سعيد عبد اجمليد  املصدر:

اسيييتخدام الري ابلتنقيط وإعادة  5
 تدوير املياه

تقلل من اسيييييييتهالك املياه املخصيييييييصييييييية 
  للري

 

توفري الظل من أتثريات أشيييييييييييييعة  6
الشييمس املباشييرة وعكس أشييعة 
الشيييييمس السييييياقطة علي واجهة 

 املباين.

ايل 5خفض درجات احلرارة من 
 درجات مئوية10

 

عالية الرتدد صيييييييييييييد األصيييييييييييييوات  7
وإعييييياقتهيييييا يف حني أن هيكيييييل 
دعم الغطيياء النبييايت يف اجلييدران 
اخلضييييراء يقوم بصييييد األصييييوات 

  .منخفضة الرتدد

اخلفض من مسيييييييييييتوايت الضيييييييييييوضييييييييييياء 
 داخل املبين

 زايدة نسبة األكسجني النقي  يف اجلو امتصاص اثين أكسيد الكربون 8

 اهلواء قبل دخوله الفراغتنقية  ترشيح اهلواء من األتربة والغبار 9
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 ( يوضح  فضاء حديقة داخلية يف النموذج13الشكل رقم )

 ( يوضح املقارنة بني املساحات األفقية والرأسية.2واجلدول رقم )

  ( يوضح املقارنة بني املساحات األفقية والرأسية2)جدول رقم 

عدد 
 الطوابق

 

املساحة 
 األفقية

 

 املساحة الرأسية
 واجهات 4 واجهات 3 واجهتني واجهة

 2م 640 2م 480 2م 320 2م160  2م400  2

 2م 1280 2م 960 2م 640 2م320  2م400   4

 2م 1920 2م 1440 2م 960 2م480  2م400  6

 حتت السالمل واملساحات الصغريةفراغ 

املساحات الصغرية حتت السالمل احدي الفراغات اليت ميكن استغالهلا يف إنشاء أنظمة جدران 
 .(14،15رقم ) األشكال هاخضراء حيث ال يعترب ضيق املساحة عائقا لذلك، وتوضح

 (14،15رقم ) األشكال

Graeme Hopkins and Christine Goodwin – Living 

Architecture Green Roofs And Walls 

  األحياء السكنية الشعبية

جتمع املدن الليبية يف طياهتا العديد من التجمعات السكنية ومن ضمنها األحياء السكنية الشعبية  
مببانيها ومنازهلا املرتاصة  ذات الواجهة الواحدة من طابقني أو ثالث طوابق وشوارعها الضيقة 

ية لزراعتها املكتظة واليت عادة ما تفتقر ايل مساحات خضراء وتشجري وال تتوفر فيها مساحات كاف
رقم  شكالواستغالهلا كمسطحات خضراء ويسيطر عليها املظهر اخلرساين وتوضحها األ

( واستخدام اجلدران اخلضراء علي واجهاهتا الرأسية له دور فعال يف إضفاء مظهر مجايل 16،17)
 (.18رقم ) لشكلوختفيض درجة احلرارة وحتسني بيئة املكان الصحية، كما يف ا

 

 ( 16)الشكل  رقم  

 

 ( 17)الشكل  رقم  

 

 ( 18)الشكل  رقم  
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 النتائج

ويرها من حيث هذه اجلدران هي تصميم طبيعي صديق للبيئة يتكون من مواد معاد تد .1
 .مواد اخلام وطريقة عملها

أنظمة جدران  املساحات الرأسية أضعاف املساحات األفقية لذا وجب استغالهلا يف .2
 حدائق رأسية

جار والنبااتت الطبيعة تتمتع اجلدران اخلضراء بنفس الفوائد واملزااي اليت تقدمها األش .3
 .اءللبيئة من حيث مجالية املنظر وختفيض درجات احلرارة وتنقية اهلو 

 .ة للمناخ واحلد منهاللجدران اخلضراء دور فعال يف التقليل من اآلاثر البيئية السلبي .4
 .علقةممجايل للمدن وحتويلها اىل حدائق استحداث بيئة طبيعية ذات مظهر  .5
لضيقة لألفنية أنظمة اجلدران اخلضراء ميكن استخدامها بشكل فعال يف املساحات ا .6

طحات الداخلية واخلارجية وحتت الدرج إلضفاء مظهر مجيل وجذاب من املس
 اخلضراء.  

 
    التوصيات .

 .خلضراءاجلدران ااالستفادة من املواد املعاد تدويرها يف تنفيذ أنظمة  .1
 .استغالل حوض مياه الري يف تربية أمساك الزينة .2
ة يف ترشيد استخدام استغالل املياه الرمادية يف أنظمة ري اجلدران اخلضراء للمسامه .3

 .املياه وتوفريها
أسية لزايدة االستفادة من املساحات الرأسية يف زراعة أنظمة جدران خضراء ر  .4

وضيق املساحات  توفر املساحات األفقية الالزمةالغطاء النبايت خصوصا عند عدم 
 .املتوفرة للزارعة

 .الكسجنياستخدام النبااتت اليت تساعد على تنقية اهلواء وزايدة نسبة ا .5
ضفاء شعور ابلراحة إلاالستفادة من اجلدران اخلضراء يف املنتزهات واألماكن العامة  .6

 واالسرتخاء وتشجيع السري علي االقدام.

 

 :المراجع

 احلييدائق اجلييدارييية )العمودييية( الوجييه األخضييييييييييييييير اجلييديييد للمبيياين اخلرسيييييييييييييييييانييية
https://www.magltk.com 

 ‹ https://ar.wikipedia.org › wikiويكيبيداي -حديقة رأسييييييييييييية 
 .حديقة رأسية

األنظمة اخلضييييييراء الرأسييييييية)دراسيييييية حتليلية ()سيييييينة  –صييييييالح سييييييعيد عبد ا يد 
2018). 

اء احلراري لتكنولوجييييا معييياجلييية واجهيييات املبييياين االد-عطييييات حييياميييد جمييياهيييد 
 (.2019ابلغطاء النبايت.)سنة 

 Fun. - العلوم املمتعييييية -كم تنتج األشيييييييييييييييجيييييار من األكسيييييييييييييييجني  ... 
Scihttps://www.facebook.com  

سييييييييييييييييحير  -مييييييييا هيي كيمييييييييييية األكسييييييييييييييييجييني الييت تينييتييجييهييييييييا األشييييييييييييييييجييييييييار   
 https://www.universemagic.comالكون

Derek Fell-Vertical Gardening. 

Graeme Hopkins and Christine Goodwin – Living 

Architecture Green Roofs And Walls. 

https://e3arabi.com   

Nigel Dunnett and Noel Kingsbury-Planting Green Roofs 

and Living Walls. 

Peter Kingstone-vertical Gardening for beginners. 

 

 



 

 
 قائمة باألساتذة أعضاء لجنة التحكيم بالمؤتمر

 

 

 
 

 أ.د/  الطاهر حممد الثابت  .1
 أ.د/ إبراهيم حممد الزياني .2

 أبوالقاسم محودة الفويرس ا.د/ .3

 أ.د/ اهلادي املربوك أبوقرين .4

 أ.د/ سامل عبد اهلل اجلواشي .5

 أ.د/ طارق بشري اجلديدي .6

 تار املغربيخا.د/ عادل م .7

 ا.د/ عبد السالم حممد املثناني .8

 أ.د/ لطيفة حممد وفاء .9

 أ.د/ حممد علي السعيدي .10

 أ.د/ حممد حممد اإلمام .11

 د. إبراهيم مسعود العزيزي .12

 د. أكرم عبدالسالم الكاسح .13

 د. إميان حممد بن محزة .14

 الد عبد السالم الفويرسخد.  .15

 عبداهلل األعوجليفة خد.  .16

 ليفة العربيخد. سامل  .17

 د. صالح رمضان اهلنقاري .18

 د. عائشة عمار املنصوري .19

 د. عبد احلفيظ مربوك املقرحي .20
 د. عبد الرمحن سعد السويح .21

 د. عدنان علي حسنني .22

 د. عصام عمر القاضي .23

 د. علي ساسي عيسي .24

 د. علي يوسف عكاشة .25

 د. كرمية حممد املصري .26

  د. حممود إبراهيم الشريف .27

 يرخناجي موسى جلي ال د. .28

 أ. احملجوب إحممد بن سعيد .29

 ا. ضو أبوالقاسم حدود  .30

 أ.م/ مفتاح فرج العماري .31

 أ.م/ مفيدة حممد التونسي .32

 م. أبوبكر اجليالني األزهري .33

 م. املكي عياد العجيل .34

 م. عبد الباسط عبدالصمد  تنتوش .35

 م. منجي إدريس السمح .36

 العميد/ حممد علي الرتمجان .37

...................................................... 

 



 
 

Environment Our Responsibility 

 

 
Conference on  

Environmental Impacts of Pollution 
  

Libya 

 

 
Organised Sponsored by  



 

EPIC_90 Assessment of Disposal Practices of Expired Medications among 

Pharmacies 
 

Akram S Muhammed , Taher I. Mahmod Shailabi    Mustafa.J.Ali 

Shuaib  

13 

EPIC_48 Impact of Accompanied Produced Wastewater from Libyan Oil and Gas 

fields on Worker and Surrounding Environment  B. H. Fawaris 

17 

EPIC_86 Safety Assessment of Radioactive Waste Storage Facility at Tajoura 

 Nuclear Research Center  
 

 Hani Awidan          Faisel Abutourat          Husam Shames     

40 

EPIC_87 Radiation Protection of the Man and Environment from Pollution 

generated from Disuse and mismanagement of Sealed Radioactive 

Sources in Libya :( Case Study) 
 

Husam Shames,  Salaheddin Elmasallati,   Hani Awidan  

44 

EPIC_88 Strategic Environmental Assessment for Uranium Mining and Milling in 

Libya  
 

 Abduelhamed. M. Ethman1, Hosam.A.. Shames1   Faysal. A. 

Abutweirat1.  

50 

EPIC_89 Radiological Impact Assessment for Establishment of National Disposal 

Site of NORM Waste in the Libyan Desert 
 

Salaheddin A.M. Elmasallati ,  Hosam.A.R. Shames,   Faysal. A. 

Abutweirat. 

56 

EPIC_42 Human health and environmental pollution: the epidemiological 

evidence 

 in Setif region, Algeria   
 

Amina Belguidoum1, Takia Lograda1, Hussein Adlane DIB2, Messaoud 

Ramdani1 

71 

CONTENTS  



EPIC_21 Verification Of The Influence Of Cement Kiln Dust On Asphalt 

Modification: A Preliminary  Study 
 

Mohamed Sulyman, Maciej Sienkiewicz, Jozef Haponiuk , Justyna 

Kucinska-Lipka 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  The LJEEST Journal publishes high-quality original academic research articles in Arabic or 

English languages. LJEEST Journal is a forum for research in the field of Ecological & 

Environmental Sciences and Technology: 
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  We are excited to welcome you to the new issue of the Libyan Journal of Ecological and 

Environmental Sciences and Technology (LJEEST), which is the leading academic journal 

in its field with peer-reviewed contributions of a high quality. The LJEEST is a biannually 

scientific referred periodical international journal issued by Libyan Center for Studies in 

Environmental Science and Technology (SRCET), in accordance to resolution of the Council 

of Center for Environmental Science and Technology (1/2018). And its ISSN for electronic 

version 2710-5237 and 7102-2952  for print version , and its Doi. htt://aif-doi.org/LJEEST. 

The journal is archived under Google Searsh and Road, it is free of charge and researches 

can be downloaded for free, too. LJEEST is a scientific journal covering wide area subjects 

of Ecological and Environmental Science. The editorial board of LJEEST are welcome 

submission of Original articles of archival value covering research and development topics, 

which span all areas of Environmental Science and Technology. This journal is unique in 

that it encourages authors to submit works addressing fundamental and scientific aspects 

together with science applied/ Environmental issues, The Journal is designed to advance 

scientific knowledge and to foster innovative Technology solutions in Environmental Science, 

Ecotoxicology and risk assessment, Environmental remediation, as well as climate change. 

This volume consists of twelve papers following Environmental visual pollution, The 

Groundwater Quality, forestry Biodiversity, Environmental Succession land use and 

management, and water resources assessment, soil pollution quality. As the underscores, this 

collection of articles pursues specific objectives while complementing the existing literature 

on Environmental Science and Technology which are blindly peer reviewed by reviewers to 

ensure optimum standard. 

Finally, we would like to thank many people who created the opportunity for the journal to 

be born and who made it happen. The list includes all current Editorial Board, the LJEEST 

team, and many others. The last, but not the least my greatest thanks goes to Authors for 

submitting their work. 
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