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الخالصة  :تعتبر منطقة زليتتن متن المنتاال التته تنتوا متو يا ستوا ي يا اقتح يا ،قتا تتل عتن تزا الايتادط تاايتا الننتاا البنترا ممزتلت
الصناعه ،ترتب عتن تزا األ نتطة التته يقتوم موتا الستوا تاايتا امتيا تاتوم متن المتوارد الماسيتة يعتمتا ستوا تزا المنطقتة علت الميتاا الجوييتة مالار تة األ لت
كمصار رسيسه إلمااد المنطقة مالمياا ،تتعرض زا المياا لتتاال ميتاا البحتر يته الجوتار القريبتة متن البحتر ا زبتاض منستوموا ماستتمرار تيجتة لستحبوا موميتار
كبيرط تبوق ااقة تعويضوا مما دى ال تا ه وعيتوا منو كبير قا يؤثر سلبا عل استزااماتوا المزتلبة.
يه زا الاراسة تم تجميع عينار مياا من عاد  77مئرا منتنرط يه ماينة زليتن محيث تغطته المنتاال المو ولتة يته الماينتة متن الااينيتة ترق يا لت كعتام رمت يا متن
البحر ما يال ل ما ر نوم يا  ،منو يمث الزاا الجويه العلوا ممنطقة زليتن ،متحلي زا العي نار لتحايتا لصاسصتوا المزتلبتة اموتن الوقتو علت متاى موا يتة
استزاام زا المياا ،ميث تبين من تاسل تحلي العينار وا تعا رديئة ذار محتوى عاله من األمالح الولية ا وا تتاداد كلمتا اتجونتا تما يال تقت كلمتا اتجونتا رمت يا،
كما تبين زيادط ستبة معتا الملوثتار مثت المن بتا ر يته المنطقتة النتمالية النترقية مقار تة متع المنطقتة الغرميتة المنطقتة الجنوميتة ،اتضتة متن الاراستة تركيتا
تا البوتيريتا الوليتة منتنترط منتو كبتر يته منطقتة
األمو يا عااد موتيريا القولو يه العينتار تتاداد يته منطقتة النتمار الغرمته تقت يته النترق الجنتو ،
ميع العينار ير صالحة للنر .
الجنو ال نرقه ،منو عام من لالر تاسل التحلي تبين
الكلمات الدالة :مياا ويية ،زليتن ،ليبيا ،تلوث.

للمعتتتايير االستر تتتادية ثتتتم صتتتارر تعتتتايالر لتتترى عتتتامه
استتتقر األمتتر عل ت القاسمتتة الصتتادرط
5772م5728 ،م ل ت
عام 5727م الته عيا صاار ا عام 5722م ما ا تعاي
[ ، ]55قتتتتتا اكتتتتتب صتتتتتاارار من متتتتتة الصتتتتتحة العالميتتتتتة
( ،)WHOعاد كبير من المعايير االستر ادية األلرى ترى
عااد ا ذاتيا ي من ا ب معا الا ر مث  USAد ر ر متا
كتتزل التتا ر العرميتتة قتتا صتتارر المواصتتبار الليبيتتة لميتتاا
النتتر عتتن المركتتا التتوانه للمواصتتبار المعتتايير القياستتية
عتتام  ]53[ 5778لتتزا يتتا مناقنتتة تتتاسل التحليت متتور وعيتتة
تتودط الميتتاا متتاى صتتالميتوا للنتتر ستتتعتما ساس تا ي عل ت
المعايير االستر ادية الصادرط عام  5722عن من مة الصتحة
العالمية ( )WHOسزتوا النواسية يه العام  8355المتزكورط
ي ) ،]85[ (WHO, 2011كتزل علت المواصتبار الليبيتة
لمياا النر (المركا الوان للمواصبار المعايير القياستية،
.]53[ )5770
زا الاراسة ل تحايا لواص مواصبار المياا
و توا
الجويية يه المناال الرسيسية للتجمعار السونية مماينة زليتن
من لالر تحلي العينار المولوذط من آمار المياا المنتنرط عل
الرقعة الجغرايية للماينة ،ذل لغرض معرية ماى صالمية
زا المياا للنر االستوال امدمه صالميتوا لالستزاام
يه را المحاصي سقاية الحيوا ار الوقو عل المناك
الته تعيل استزاام زا المياا يه األ راض المزتلبة اكتنا
ا موادر للتلوث يه زا المياا ذل للعم عل قع ما
ا.
لوزا التلوث

 .1المقدمة
الماء عصب الحيتاط ،تم موتو متن موو اتوتا ،يبالمتاء منت
االستتوال الستنوا
نور الحياط ،تنتير اإلمصتاءار لت
للميتاا يتته العتتالم لتتالر الوقتا التترا ن تبلت حتتو  0333مليتتار
متر موعب ،ا ما يعادر مواله  233متراي موعبا ي للبرد الواما
ما ة اإل سا المنالية تترا ح ما مين  8.1لتتر
يه السنة،
كحا د ل  8333لتراي كحا قصت يته اليتوم مينمتا يتترا ح
استتتوال البتترد يتته ليبيتتا متتن الميتتاا متتن  513لتتتر يوميتتا يتته
األريا ال مواله  733لتر يوميا يه الما [.]8
يحتتتاا اإل ستتا للميتتاا مالار تتة األ ل ت للبقتتاء علتته قيتتا الحيتتاط
تتتزا متتتالطبع ينطبتتتل علتتت الواسنتتتار الحيتتتة األلتتترى كتتتزل
يحتا وتتا اإل ستتا أل تتراض لتترى مث ت الصتتناعة ،الاراعتتة،
توليتتا الطاقتتة تتراض لتترى مزتلبتتة .تزتل ت وعيتتة الميتتاا
ينتتو كبيتتر يمتتثالي جتتا ميتتاا موتتا تراكيتتا عاليتتة متتن األيو تتار
الزاسبة لرى ذار تراكيا قليلة ،منز منتص القتر الحتاله
تاايتتا اال تمتتام العتتالمه مموقتتول تتودط الميصصصصتتصاا الصتتالحة
للنتتر امدمتته محا لتتة قتتع معتتايير مؤ تترار كتتاالس
استر ادية يمون استزااموا كحا د صص لصحماية صحة اإل سا
مصن المزاار المحتملة متن تلتوث مصتادر الميتاا العزمتة ،يته
الحقيقتتة يتتو د ر العتتالم مصتتبة لاصتتة التتا ر المتقامتتة مث ت
 U.K U.S.Aلما يتتا قتتا بقتتا متتواالي ااسلتتة مازالتتا،
إل راء البحوث األكاديمية العلمية اإلمصاسية النتاملة موتا
دراسة كميار توثير العناصر المركبار الويمياسية الزاسية يه
الميتتتاا الطبيعيتتتة علتتت صتتتحة اإل ستتتا علتتت المتتتاى القصتتتير
الطويتتت  .تتتراي أل ميتتتة لصوصتتتية تتتزا الموقتتتول علتتت
المستتتتوا العتتتالمه عقتتتا عتتتاد كبيتتتر متتتن المتتتؤتمرار العلميتتتة
المتزصصتتتة ،تمونتتتا متتتن لاللوتتتا من متتتة الصتتتحة العالميتتتة
( World Health Organization )WHOمتتن صتتاار
ر دليتتتت ر تتتتادا عتتتتام 5775م ،لوصتتتت تحايتتتتا معتتتتا
المعتتايير الزاصتتة القتتيم الاالليتتة علتت وعيتتة تتودط الميتتاا
الصالحة للنر امدمه ،يه عام 5777م رى ر تعاي
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 .2المواد والطرق
 .1 .2منطقة الدراسة:
ريا زا الاراسة عل المياا الجوييتة مماينتة زليتتن الواقعتة
متتالجاء النتترقه متتن النطتتاق الستتامله النتتماله الغرمتته لليبيتتا
تبعا مساية  517كم رق ماينة اراملس مين لطته اتور
 150 22 58// 140 36/ 47//رقا داسرته عرض 320 23/
 320 33/ 37// 48//ماالي.
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منوا العينار ماستزاام واز تحايا المواقع ( )GPSمن ول
 Garminمودي  ( Etrex 10و  ،)5معا العينار يه
قنا ه سعة لتر يبة مجببة إل راء االلتبارار الويمياسية
عليوا ،كما معا  13م من ك عينة يه قنا ه مجواط
معقمة إل راء التحالي الميور مية عليوا مع مالم ة تم
يه تورار ك التبار ثالث مرار.

 .2 .2تجميع العيناتSample collection :
معا العينار مللا يه البترط من 8351/53/5م ل
8351/58/5م ،ميث لزر العينار من عاد  77مئرا منتنرط
يه ماينة زليتن تغطه المناال المو ولة يه الماينة من
الااينية رقا ي ل كعام رما ي من البحر ماالي ل ما ر
نوماي ،قا لزر اإلمااثيار الجغرايية لالمار الته لزر

و ( )5لريطة لموقع الاراسة عليوا مواقع لز العينار
تم تقاير الولوريا مالمعايرط مع محلور ترار البضة ذل
يقا ي للطريقة رقم ( ،4500 Cl-Bكما تم قياس تركيا
الوبريتار ماستزاام اريقة در ة التعوير رقم ( 4500
.)SO42--E
قار الوالسيوم الما نيسيوم مالمعايرط مع محلور EDTA
يقا ي للطريقة رقم (3500 ( )3500 Ca2+-D
ذل
 )Mg2+-Eعل التواله ،تم قياسوا مالمعايرط مع محلور
يقا ي للطريقة رقم ( ، )2340 cقار
 EDTAذل
الصوديوم البوتاسيوم ماستزاام واز مطيا اللوب Flame
يقا ي
 Photometerمن ول  BWBمودي  XPذل
للطريقة رقم ( )3500 K+-D( )3500 Na+-Dعل التواله.
تم تقاير عااد البوتيريا الولية موتيريا القولو يه العينار
ماستزاام اريقة العا المبا ر ماستزاام اباق مترا ا اط
من تاا ركة  NISSUI PHARMمن ول TC, Total
 EC, Ecol & Coliform countلو منوما عل
التواله ،ذل معا صب  5م من العينة يه ك ابل ثم
التحضين لماط  87ساعة عل در ة  01در ة مئوية
ماستزاام مضا ة من ول  Wise Cubeمودي ،Wisd.B
اما السيا يا البوسبار المن بار يقا قارر مالطريقة اللو ية
المنتجة من ركة  HANNAرقم
ماستزاام الووا
 HI3855رقم  HI3833رقم  HI3857لو منوا عل
التواله.

 .3 .2طرق التحليل:
اعتما يه تحلي عينار المياا الطرق القياسية المزكورط يه
المر ع [ ،]57ميث تم قياس األس الويار ينه ()pH
مبا رط معا مع العينار يه بس الموقع ذل ماستزاام
واز قياس الرقم الويار ينه ( )pH meterوع
 HANNAموديل  HI8314ذ الوتر د ز ا ه ،تم
قياس اإليصالية الوورماسية ( )ECمبا رط معا مع العينار
يه بس الموقع ذل ماستزاام واز قياس اإليصالية
الوورماسية  Conductivityوع  HACHموديل
.HQ14d
تم قياس األمالح الزاسبة الولية ماستزاام اريقة التبزر ذل
ماستزاام كؤ س ز ا ية سعة  813م  ،ير تجبي من
ول  Wise Cubeموديل  ،Wisd.Bماستزاام المياا
الحساس ذل يقا ي للطريقة رقم ( .)2540 Dكما تم قياس
النترار ماستزاام واز قياس اي األ عة يوق البنبسجية
 Spectrophotometerمن ول  Jenwayمودي 7305
 UV-Visعنا اور مو ه  220 nmذل يقا ي للطريقة رقم
( ،)4500 NO3-Bتم قياس األمو يا ماستزاام واز قياس
اي األ عة يوق البنبسجية عنا اور مو ه  420 nmذل
يقا ي للطريقة رقم (.)4500 NH3-C
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النر الليبية ( )2.1 > pH > 4.1كا المعار العام لار ة
األس الويتتار ينه يتته العينتتار التتته تتتم دراستتتوا يمي ت ل ت
القاعاية .7.31 = PH

 .3النتائج والمناقشة:
 .1 .3خصائص المياه في المنطقة:
تنير تاسل التحالي الته ريا عل عينتار ميتاا اممتار التته
لتتزر متتن ماينتتة زليتتتن ذلتت للوقتتو علتت وعيتتة الميتتاا
الجوييتتة المتوا تتاط يتته المنطقتتة متتاى مطامقتوتتا للمواصتتبار
القياستتتية الليبيتتتة العالميتتتة (متتتاى صتتتالميتوا للنتتتر متتتاى
التلوث يه مار توا ا تلوث للمياا الجويية موزا المنطقة).
 .1 .1 .3الخصائص العامةGeneral characteristics :
 .1 .1 .1 .3درجات الحرارة Temperature :
تترا ح در ار الحرارط يه اممار المار سة يه المنطقتة متين
º85م يه العينة رقم º05.1 77م يته العينتة رقتم  ،18كتا
معار در ار الحرارط يه المنطقة منو عام يبلت º84.72م .
يالمظ من النو ( )8در ار الحرارط كا ا عالية منو
ملحوظ يه المنطقة النمالية النرقية مقار ة مالمناال األلرى
لاصة الجنو الغرمه.

و ( )0العالقة مين در ة األس الويار ينه مع لطوا
الطور د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 .3 .1 .1 .4اإليصالية الكهربائيةE.C :
ت وتر النتتاسل المبنيتة يتته النتو ( )7اإليصتالية الوورماسيتتة
يتته منطقتتة زليتتتن تتتتتر اح متتين ( 5517ميور ستتيمنس/ستتتم)
متتتتت ( 7341ميور ستتتتيمنس/ستتتتم) ممعتتتتار عتتتتام قتتتتارا
( 0757.7ميور سيمنس/سم) كما تبين يضتا ي
نتا  7آمتار
قيمة اإليصالية الوورماسية لوا ق من قص تركيا مسموح م
مسب المواصبار الليبية لمياا النر  ،ي ور من النو ()7
التتزا يبتتتين معتتاالر ا تنتتتار التوصتتتي الوورمتتاسه يتتته ميتتتاا
الماينة قص قيمة للتوصي الوورماسه يه منطقتة الجنتو
در ة التوصت الوورمتاسه تقت منتو مستيم كلمتا
النرقه
اتجونتتا ال ت النتتمار الغرمتته منتتو كبيتتر كلمتتا اتجا نتتا رم تا ي
زا يمون ير ع ل توثير التزبيت النتاتل عتن تجمتع ميتاا
األمطار يه منطقة ادا كعام [.]52

و ( )8العالقة مين در ة الحرارط مع لطوا الطور
د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 .2 .1 .1 .3األس الهيدروجينيpH :
النتتو ( )0يمث ت العالقتتة متتين در تتة األس الويتتار ينه متتع
در تتة األس
لطتتوا الطتتور د استتر العتترض ي وتتر من ت
الويتتار ينه للعينتتار تق ت منتتو اقتتة كلمتتا اتجونتتا تتماالي
تق يضا ي كلما اتجونا رما ي تزا يموتن ير تع لت ستببين
رسيسيين ما عمليار التزبي لألمالح مسبب تجمتع الميتاا يته
منطقة ادا كعام كزل ل التغير يه ابيعة األيو ار الزاسبة
يه الماء لاصة يه منطقة النمار الغرمه (عتين كعتام) التته
يمون يتوو ييوا كمية من األمماض العضوية الناتجتة عتن
تحلت المزلبتار العضتوية نتتاا الواسنتار الحيتة يته المنطقتتة
الته تقوم ما ر ا ممعادلة ذ ما الطبقار الجيولو ية الستاساط
يتتتته المنطقتتتتة المتوو تتتتة ساستتتتا ي متتتتن كرمو تتتتار الوالستتتتيوم
الما نيستتيوم متتالر م متتن در تتة األس الويتتار ينه يتته
نتا  7عينتار
ا
مع م العينار تمي ل القلوية ال
در ة األس الويار ينه لوا تمي ل الحمضية  7<pHه
العينار المولوذط متن اممتار يته العينتار رقتم (،57 ،54 ،57
 )5 ،7 ،1 ،75مع ذل يو در ة األس الويار ينه لجميتع
العينار كا ا قمن الحا د المسموح موا يقا ي لمواصبار مياا
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 .4 .1 .1 .4األمالح الذائبة الكليةTDS :
يبل ت متوستتم تركيتتا األمتتالح الزاسبتتة الوليتتة يتته عينتتار الميتتاا
ممنطقتتة زليتتتن ( 0488.7مل ت /لتتتر) ( تتا ر  )8كا تتا ميتتع
العينار موا كميار من األمالح الزاسبة عل متن قصت تركيتا
مستتتموح متتت مستتتب مواصتتتبار ميتتتاا النتتتر الليبيتتتة البتتتال
( 5333ملت /لتتتر) ،ميتتث كتتا قت تركيتتا يته العينتتة رقتتم 74
( 5507ملتتت /لتتتتر) مينمتتتا ملتتت قصتتت تركيتتتا لألمتتتالح الوليتتتة
( 7207مل /لتر) كا يه العينتة رقتم  ،17ي وتر متن النتو
( )1تركيا األمالح الزاسبة الولية يه منطقتة الاراستة تتاداد
كلمتتا اتجونتتا تتماالي ماتجتتاا البحتتر التتزا متتن المموتتن يوتتو
مسبب التاال مع ماء البحر كما يالمظ يضا ي
زا التراكيتا
تق كلما اتجونا رما ي ماتجتاا ادا كعتام تزا يموتن ير تع
ل ما ث عمليار تزبيت لألمتالح الزاسبتة مستبب تجمتع ميتاا
األمطار يه منطقة ادا كعام .

و ( )4العالقة مين تركيا المن بار مع لطوا الطور
د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 2 .1 .4االنيونات الذائبةAnions dissolved :
 .1 .2 .1 .4الكلوريدCl- :
يتر اح تركيا الولوريتا يته عينتار ميتاا اممتار ممنطقتة زليتتن
مين ( 527.4مل /لتتر) يته عينتة رقتم  8724( 74ملت /لتتر)
يتته عينتتة رقتتم  17ممتوستتم تركيتتا قتتارط ( 272.2مل ت /لتتتر)
ميث كا ا التراكيا يه مع م العينار عل من قص تركيتا
مستتتموح متتت مستتتب المواصتتتبار الليبيتتتة لميتتتاا النتتتر كتتتا
التركيتتا قتت متتن قصتت تركيتتا تتو ( 813ملتت /لتتتر) يقتتم
للعينتتتتين رقتتتم  ،45 74يقتتت تركيتتتا الولوريتتتا يتتته الميتتتاا
الجويية للمنطقة كلما اتجونا رمتا ي ( تو  )2يتوقتع يوتو
ذل مسبب عملية التزبي الناتجة من تجمتع ميتاا األمطتار يته
ادا كعتام كمتا كتا التركيتا يتاداد ستبيا ي كلمتا اتجا نتا تتماالي
مستتبب التتتاال متتع البح تر [ ،]52ممقار تتة النتتتاسل المتحص ت
عليوتتتا متتتع الاراستتتار الستتتامقة تبتتتين وتتتا تتوايتتتل متتتع دراستتتة
التتا يا ه ستتنة  ]7[ 8334التتته ذكتترر الولوريتتا يتته ميتتاا
كعام ستوق الزمتيس كا تا ( 5377 477ملتم/لتتر) ,تتبتل
مع ما ذكرا امواس آلر يه دراستوم علت منطقتة نتو
زليتتتن ستتنة  8351متتن تركيتتا الولوريتتا يتته المنطقتتة كتتا
يتتترا ح متتين  757 748مل ت /لتتتر [ ،]8كتتزل تتبتتل متتع متتا
اا عبا الرسور سنة  8333متن كتو تركيتا الولوريتا يته
منطقة الزاا كا كبر من ( 823مل /لتر)[ ،]4كزل تتبل
مع ما ا يه منطقة كعام [ ]83من الولوريتا يته الزتاا
الجويية كا ا مين ( 777 707مل /لتر).

و ( )1العالقة مين تركيا األمالح الزاسبة الولية مع لطوا
الطور د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 .5 .1 .1 .4المنظفاتDetergents :
يالمظ يته النتو ( )4المن بتار تتوا تا يته عينتار الميتاا
الجويية مالمنطقة متراكيا متبا تة سبيا ي كا علت تركيتا لوتا
يه العينار المولوذط من المسا ا يه المنطقة النمالية النرقية
تود لاا تار ميتاا
تزا يموتن يعتاى منتو ساسته لت
الصتر الصتتحه متلت المنطقتتة (منطقتتة ازد ) مينمتتا يقت تتزا
التركيا كلمتا اتجونتا نومتا ي
رمتا ي يوتو قت متا يموتن يته
ر منطقة الاراسة ،ملت متوستم تركيتا المن بتار
نو
يتتتته العينتتتتار المار ستتتتة ( 3.0744ملتتتت /لتتتتتر علتتتت تتتتو
 )ABS/LASذل مالر م من ود عينار مل ييوا التركيا
مت ( 5.0مل /لتر) كما يه العينة رقم  ،75توا ا المن بتار
يه العينار يعتبر مؤ ر قوا يتااي لطيتر علت تلتوث الميتاا
الجوييتتة مميتتاا الصتتر الصتتحه ستتوى كا تتا متتن متتواض
متن لتالر ميتارار
التجمع يه المحطتة المتوقبتة عتن العمت
الصتتر الصتتحه التتته يتتتم مبر تتا منتتو عنتتواسه مالمنتتاال
لارا المزطم.
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ماإلقتتاية ل ت االرتبتتال النستتبه يتته كثايتتة طتتاء النبتتار يتته
منطقتتتة الجنتتتو الغرمتتته التتتزا البتتتا ي متتتا يقتتتوم مامتصتتتاص
النترار من المياا قب تر حوا ل الزاا الجتويه ممتا يتؤدا
ل تزبي تركيا ا منو ملحوظ يه زا المنطقة [.]57
كتتا قص ت تركيتتا للنتتترار يتته العينتتة رقتتم  5مل ت (05.77
ملتت /لتتتر) مينمتتا كتتا قتت تركيتتا يتته العينتتة رقتتم  17كتتا
ميتع العينتار التته
( 5.771مل /لتر) ( ا ر  )8يالمتظ
تم تحليلوا كا تركيا النترار موا قمن الحتا د المستموح موتا
مسب مواصتبار ميتاا النتر الليبيتة الا ليتة ( 71ملت /لتتر)
ممعار لتركيا النترار يه المنطقة قارا ( 87.127مل /لتر)،
تتزا التراكيتتا تتوايتتل متتع متتا تتا يتته منطقتتة كعتتام []83
الزا مين تراكيا النتترار يته منطقتة كعتام كا تا قت متن
( 71مل /لتتر) كا تا تادرط الو تود يته مع تم العينتار ،كمتا
تتبتتل متتع متتا تتار لي ت امتتواس آلتتر يتته دراستتتوم عل ت
منطقتتة نتتو زليتتتن ستتنة  8351التتته رذكتتر ييوتتا تركيتتا
النترار يترا ح مين  01.8 58.8مل /لتر[.]8

 .2 .3 .1 .4الكبريتاتSO4 -- :
يمث النتو ( )7تركيتا الوبريتتار يته الميتاا الجوييتة ممنطقتة
الاراسة يقا ي لزطوا الطتور د استر العترض ي وتر منت
تركيتا الوبريتتار األعلت يته المنطقتتة يوتو يتته تمار تترق
زا التركيا يق كلمتا اتجونتا رمتا ي
نومتا ي ميتث
الماينة
يوتو قت تركيتتا يتته منطقتتة ادا كعتتام يتته الجنتتو الغرمتته
زا التارا الواقة يه التركيتا يموتن ير تع لت ظتا رط
التاال مع متاء البحتر عمليتار التزبيت للتركيتا النتاتل عتن
تجمع مياا األمطار يه منطقة ادا كعام.
ي ور من ا ر ( )8قص تركيا للوبريتار كا يه عينة
رقم  17كتا ( 5574ملت /لتتر) قت تركيتا كتا يته العينتة
متوستتم
رقتتم  74ميتتث كتتا التركيتتا ( 58.77مل ت /لتتتر)
التركيا يه العينار كا ( 027.58مل /لتر) كا تا  57عينتة
موا تركيا متن الوبريتتار كثتر متن قصت تركيتا مستموح مت
مسب المواصبار الليبية لمياا النر ( 733ملت /لتتر) .تزا
النتيجة تتوايل مع ما ا يه منطقة كعام [ ]83من تركيتا
الوبريتتار يتته منطقتة كعتتام كتا متتين ( 722 – 178ملت /لتتتر)
كما وا تتبل متع التراكيتا التته تاتوا التا يا ه ستنة 8334
[ ]7يه المنطقة كزل مع ما اا عبتا الرستور ستنة 8333
يه منطقة الزمتس التزا ذكتر تراكيتا الوبريتتار (– 135
 7747ملتتت /لتتتتر) [ ،]4تتبتتتل يضتتتا ي متتتع متتتا تتتاا امتتتواس
آلر سنة  8351ميث ا ا تركيا الوبريتار يه يته
نو زليتن كا يترا ح من  733ل  733مل /لتر[.]8

و ( )53العالقة مين تراكيا النترار يه المياا الجويية
لطوا الطور د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 4 .2 .1 .4الكربونات والبيكربوناتCO3-- HCO3- :
ي وتتر متتن النتتو ( )55تراكيتتا البيورمو تتار يتته المنطقتتة
الغرميتة علت منوتتا يتته المنطقتتة النتترقية كمتتا وتتا تتتاداد كلمتتا
اتجا نا ماالي زا التراكيتا يموتن تر تع مصتورط ساستية
ل ت ابيعتتة التوتتوين الجيولو يتتة يتته المنطقتتة الغرميتتة عموم تا ي
النتمار الغرمته تحايتااي كمتا يموتن يوتو للتتاال متع متتاء
البحر توثير عل زيادط التراكيتا يته المنتاال النتمالية مقار تة
مالمناال الجنومية ،يبل معار تركيا البيورمو ار يه عينتار
المياا ممنطقة زليتن ( 077.7مل /لتر) ميث كا قص تركيا
( 730.4مل /لتر) يه العينة رقم  15ممنطقة كعام كما كا ق
تركيا يه العينة رقم  73مالااينية و ( 578.2مل /لتتر) كمتا
ي ور من النتاسل عينتتين يقتم كتا تركيتا البيورمو تار موتا
ق من قصت تركيتا مستموح مت مستب المواصتبار الا ليتة
لمياا النر ( 833مل /لتتر) تزا العينتار ته العينتار رقتم
 .03 73تتبتتتل النتتتتاسل المتحصتتت عليوتتتا متتتع متتتا اتتتت
التتتا يا ه ستتتنة  ]7[ 8334متتتن تركيتتتا البيورمو تتتار يتتته
عينار مياا كعام سوق الزميس كا ( 043 845ملت /لتتر)
عل التواله تتبل النتاسل يضا ي مع ما ذكرا عبا الرستور ستنة

و (  )7العالقة مين تراكيا الوبريتار لطوا الطور
د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 .3 .2 .1 .4النتراتNO3- :
يالمظ من النتو ( )53التزا يمثت معتاالر توا تا النتترار
يتته الميتتاا الجوييتتة ممنطقتتة زليتتتن ارتبااوتتا مزطتتوا الطتتور
د اسر العرض تركيا النترار ياداد منو كبير تااي كلمتا
اتجونا حو النمار النرقه يق منو ملحوظ ماتجاا الجنتو
تتزا اال حتتاار الوبيتتر يتته تراكيتتا النتتترار ممنطقتتة
الغتتر
الاراسة يموتن يعتاا لت تلتوث الميتاا الجوييتة يته منطقتة
النمار النرقه (منطقة ازد ) ممياا الصتر الصتحه الناتجتة
عتتن محطتتة المعالجتتة مزاا تتار تجميتتع ميتتاا الصتتر الصتتحه
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 8333متتن تركيتتا البيورمو تتار يتته الزمتتس يتتترا ح متتن
( 851ل  411مل /لتر) [ ،]4كزل تتبل مع تقرير منر ل
كعتتتام [ ]83متتتن تركيتتتا البيورمو تتتار يتتته الميتتتاا الجوييتتتة
ممنر ل كعام كا ا ( 823مل /لتر).

و (  )58العالقة مين تراكيا الصوديوم لطوا الطور
د اسر العرض ممنطقة الاراسة
تتوايل النتتاسل المتحصت عليوتا متع متا اتت التا يا ه ستنة
 ]7[ 8334الته ذكرر تركيا الصوديوم يه منطقة كعتام
( 483مل /لتر) ته مقارمتة لمتا تا يته منطقتة كعتام []83
تراكيتتا الصتتوديوم يتته كعتتام كا تتا تتتترا ح متتن (– 875
 172مل ت /لتتتر) ،كتتزل تتبتتل متتع متتا تتاا متتو را ا ستتنة
 ]5[ 8358يتتتته منطقتتتتة الااينيتتتتة التتتتزا ذكتتتتر تراكيتتتتا
الصتتتوديوم كا تتتا تتتتترا ح متتتن ( 847.0ملتتت /لتتتتر) متتتتت
( 5727.7مل /لتر) ،ال وا كا ا يه الوثير من العينار عل
ممتتا تتاا امتتواس آلتتر ستتنة  8351يتته دراستتتوم عل ت
منطقة نو زليتن الته ا ييوا تراكيتا الصتوديوم يته
المنطقتتتتة كتتتتا يتتتتترا ح متتتتن  773 – 871ملتتتت /لتتتتتر ،تتتتزا
االلتال يمون ير ع ل التال اممار التته لتزر منوتا
العينار [.]8
+
 .2 .3 .1 .4البوتاسيومK :
ي ور من الجتا ر رقتم ( )8قصت تركيتا للبوتاستيوم كتا
يه العينة رقم  17كتا ( 78ملت /لتتر) مينمتا كتا قت تركيتا
يه العينة رقم  13كا ( 1.1مل /لتر) ممتوستم تركيتا يبلت
( 81.87مل /لتر) كا ا  87عينة موا تركيا البوتاسيوم عل
من قص تركيتا مستموح مت مستب المواصتبار الليبيتة لميتاا
النر .
يالمظ من النو رقم ( )50تراكيتا البوتاستيوم يته منطقتة
زليتن ياداد كلما اتجونا ماالي زا قا ير ع لت تتوثير عمليتة
التتتاال متتع متتاء البحتتر ،كمتتا التراكيتتا كثتتر متتا يموتتن يتته
منطقة النمار النرقه زا قا ير ع منو رسيسه ل عمليتة
تلتتتوث الزاا تتتار يتتته منطقتتتة ازد مميتتتاا الصتتتر الصتتتحه
المو تتودط يتته محطتتة المعالجتتة التتته تحتتتوا عل ت كميتتار
ميتتع مالمتت يتته المتتاء
كبيتترط متتن البوتاستتيوم التتزا تتتز
تتر تتتة مستتتوولة لتتت الميتتتاا الجوييتتتة يتتته المنطقتتتة ،كمتتتا
ا زباض التركيا يته منطقتة الجنتو الغرمته يموتن يعتاى
ود الغطاء النباته الوثي سبيا ي يه زا المنطقتة التزا
ل
يستول كميار كبيرط من البوتاسيوم ثناء عمليتار النمتو تزا
النتتتاسل تتبتتل متتع متتا ات ت التتا يا ه ستتنة  ]7[ 8334التتته
ذكتترر وتتا كا تتا يتته منطقتتته كعتتام ستتوق الزمتتيس (801
مل /لتر) (  52ملت /لتتر) علت التتواله ،ته تتبتل متع تا
يتته منطقتتة كعتتام [ ]83متتن تركيتتا البوتاستتيوم يتته الميتتاا
الجوييتتة ممنطقتتة كعتتام كتتا ( 72مل ت /لتتتر) ،كتتزل ذكتتر متتو

و ( )55العالقة مين تراكيا البيورمو ار لطوا الطور
د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 5 .2 .1 .4الفوسفات:
متحلي عينار المياا من  77مئرا ممنطقة زليتن ا
تراكيا البوسبار يه زا المياا د در ة مساسية الطريقة
المستزامة يه التحلي الته تبل ) 0.01ملليغرام/لتر) زا
ير ع ل امتصاص البوسبار من قب الغطاء
يمون
النباته ادمصاص عل الترمة مما يمنع تر ح ل المياا
الجويية لاصة مع عام ود مصار ابيعه للبوسبار يه
التوا ين الجيولو ية مالمنطقة [.]7
 3 .1 .4الكاتيونات الذائبةCations dissolved :
 .1 .3 .1 .4الصوديومNa+ :
يمثتتت النتتتو ( )58تراكيتتتا الصتتتوديوم يتتته منطقتتتة الاراستتتة
ارتبااوتتا مزطتتوا الطتتور د استتر العتترض ،ي وتتر من ت
قص تراكيا للصوديوم يه المنطقة مار ترق الماينتة
ق تراكيا يته المنطقتة نتو تر الماينتة يعتاى ارتبتال
التراكيا الملحوظ يه المنطقة النمالية ل ظا رط التتاال متع
ماء البحر يه مين ا زبتاض التراكيتا يته المنطقتة الغرميتة
مقار تتتة متتتع النتتترقية يموتتتن يعتتتاى لتتت ظتتتا رط التزبيتتت
الناتجتتة عتتن تتتوثير تجمتتع ميتتاا المطتتر يتته منطقتتة ادا كعتتام
[.]51
ي ور من تاسل تحلي العينار يه منطقة الاراسة المبينتة يته
الجا ر ( )8قص تركيا للصوديوم يه العينار المار سة
كا يه العينة رقم  5778( 57مل /لتر) مينما كتا قت تركيتا
يه العينة رقم  577.1( 4مل /لتر) كا متوستم التركيتا يته
ميتتع العينتتار ( 177.41مل ت /لتتتر) يتضتتة كتتزل متتن تتزا
النتاسل تركيا الصتوديوم كتا قتمن الحتا د المستموح موتا
يتته ميتتاا النتتر يتته  0عينتتار يقتتم مينمتتا تجتتا ز التركيتتا يتته
ماقه العينار ( 833مل /لتر).
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الوالسيوم المتحص عليوا مع التراكيا الته ا ا ك من متو
را ا ستتنة  ]5[ 8358كا تتا تتتترا ح متتن ( 574مل ت /لتتتر)
ل ( 5137.8مل /لتر) يه منطقة الااينية متع التا يا ه ستنة
 ]7[ 8334كا ا ( 888مل /لتر) يه منطقتة كعتام كتزل متع
تركيتتا الوالستتيوم كتتا
تقريتتر ( ادا كعتتام )5775 ،ييتت
( 033مل /لتتر) ،متع متا تاا امتواس آلتر يته منطقتة
نو زليتن ستنة  8351التزين تا ا تراكيتا الوالستيوم
كا ا مين ( 5543 833مل /لتر) [.]8
 .4 .3 .1 .4الماغنسيومMg++ :
كا تركيتا الما نيستيوم يته عينتار ميتاا ملايتة زليتتن يتترا ح
مين ( 52.7مل /لتر) يته العينتة رقتم  005.2( 74ملت /لتتر)
يتته العينتتة رقتتم  17ممعتتار قتتارا ( 70.82مل ت /لتتتر) ( تتا ر
 ،)8كا التركيا يه مع م العينتار قتمن الحتا د المستموح
موتتا للمواصتتبار الليبيتتة لميتتاا النتتر ميتتث تجتتا ز التركيتتا
( 513مل /لتر) يه عينتتين يقتم .كمتا ي وتر متن النتو ()51
تركيتتا الما نيستتيوم يتته عينتتار اممتتار يتتاداد كلمتتا اتجونتتا
نومتا ي تتزا يموتتن ير تتع لت ابيعتتة التوتتا ين الجيولو يتتة
الحا يتتة للميتتاا يتته المنتتاال الجنوميتتة التتته تعتتا نيتتة مزتتام
الا لوميا الزا يحتوا عل الما نيستيوم قتمن تركيبت  ،كمتا
يالمتتظ التراكيتتا يتته المنطقتتة الغرميتتة ق ت ستتبيا ي منوتتا يتته
المنطقة النرقية زا يمون ير ع ل توثير التزبي الناتل
عن مياا األمطار المتجمعة يه منطقة ادا كعام.

را ا سنة  ]5[ 8358تركيا البوتاسيوم يه منطقة الااينية
كا من ( 85.74مل /لتر) لت ( 40.02ملت /لتتر)  ،كمتا ذكتر
امواس آلر سنة  8351يه دراستوم علت منطقتة نتو
زليتتتتتن تراكيتتتتا البوتاستتتتيوم تتتتتترا ح متتتتين 07.0 52.5
مل /لتر [.]8

و (  )50العالقة مين تراكيا البوتاسيوم يه المياا لطوا
الطور د اسر العرض ممنطقة الاراسة

 .3 .3 .1 .4الكالسيومCa++ :
ي وتتر متتن النتتو ( )57التتزا يمث ت تراكيتتا الوالستتيوم يتته
منطقة الاراسة ارتبااوا مزطوا الطور د استر العترض
تراكيتتا الوالستتيوم عاليتتة يتته المنطقتتة منتتو عتتام ال وتتا يتته
المنطقتتة النتترقية علت متتن التراكيتتا يتته تتر الماينتتة تتزا
يموتتن ير تتع منتتو ساستته لتت عمليتتة تزبيتت التراكيتتا
مسبب توثير ادا كعام مياا األمطار المتجمعتة ييت ماإلقتاية
لت ابيعتة الصتزور الموو تة للطبقتار الجيولو يتة يته تترق
الماينة []52 ،51

و (  )51العالقة مين تراكيا الما نيسيوم لطوا الطور
د اسر العرض ممنطقة الاراسة
تتبتتل النتتتاسل المتحص ت عليوتتا متتع متتا تتاا متتو را ا ستتنة
 ]5[ 8358لتراكيتتا الما نيستتيوم يتته منطقتتة الااينيتتة التتته
كا تتا تتتترا ح متتين ( 87مل ت /لتتتر) مت ت ( 838.2مل ت /لتتتر)
كتتزل تتبتتتل النتتتاسل متتتع تراكيتتتا الما نيستتيوم التتتته تتتاتوا
الا يا ه ستنة  ]7[ 8334التته كا تا ( 577 – 77ملت /لتتر)
يته منطقتتة كعتتام يضتا ي متتع التراكيتتا التته تتار يتته منطقتتة
كعام [ ]83الته كا ا ( 73 – 08مل /لتر) ،كا ا التراكيتا
المتحص عليوتا قت ستبيا ي ممتا تاا امتواس آلتر ستنة
 8351يتته معتتا اممتتار ممنطقتتة نتتو زليتتتن ميتتث تتا
تراكيا الما نيستيوم كا تا تصت يته معتا اممتار لت (713
مل /لتر) [ ،]8زا االلتتال قتا يوتو مستبب االلتتال يته
ماكن لز العينار[]54

و (  )57العالقة مين تراكيا الوالسيوم يه المياا لطوا
الطور د اسر العرض ممنطقة الاراسة
كمتتا يتضتتة متتن تتتاسل تحليت العينتتار (الجتتا ر  )8العينتتار
الته تم تحليلوا كا ييوتا تركيتا الوالستيوم يتترا ح متين (71.1
مل /لتر) يه العينة رقم  477( 74ملت /لتتر) يته العينتة رقتم
 17ممتوستتم قتتارط ( 577.4ملت /لتتتر) كتتا نتتا  55عينتتة
موا تركيا الوالسيوم عل من قص تركيا مسموح مت مستب
المواصبار الليبية لمياا النر ( 833مل /لتر) تتبل تراكيتا
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 )17 – 02لالية من التلوث مبوتيريا الووليبورم ،كتا معتار
توا ا لاليا موتيريا الووليبورم يه العينار ( 7.0للية/م ).
يالمظ من النو ( )57الزا يمث معتاالر ا تنتار موتيريتا
القولو يته منطقتة الاراستة عالقتت مزطتوا الطتور د استر
العرض قص توا ا لوزا البوتيريتا يته العينتار كا تا يته
اممار يه منطقة النمار الغرمه زا الايادط يته عتاد موتيريتا
القولو يمون ير ع منتو ساسته لت كثترط توا تا اممتار
السوداء يه تزا المنطقتة ماإلقتاية لت ارتبتال منستو المتاء
األرقتته ممتتا يستتاعا منتتو كبيتتر علت تلوثوتتا مميتتاا الصتتر
الصحه.

 .5 .3 .1 .4األمونياNH4 :
تصصرا ما تراكيا األمو يا يته منطقتة الاراستة متين (3.3387
مل /لتر) يه العينة رقم  3.5025( 7ملت /لتتر) يته العينتة رقتم
 ،53ممعتتار قتتتارا ( 3.3832ملتتت /لتتتتر) ( ،تتتا ر  )8كا تتتا
ميع العينار قمن الحا د المسموح موا لتراكيا األمو يتا يته
مياا النر مسب المواصتبار الليبيتة الا ليتة التته توصته
مقيمة ( 3.1مل /لتتر) كوقصت تركيتا مستموح مت لألمو يتا يته
مياا النر .
ي ور من النو ( )54تراكيا األمو يا يه منطقة الاراسة
تتتاداد يتته منطقتتة النتتمار الغرمتته تقت يتته النتترق الجنتتو
زا يمون ير ع منو رسيسه لت تحلت المتواد العضتوية
المتجمعة يه منطقة عين كعتام تمار تر الماينتة ماإلقتاية
ل ت امتمتتار تتود تتتوثير لو تتود اممتتار الستتوداء منتتو كثتتر
كثاية يه زا المنطقة الته ال تتبتع لمزطتم الماينتة مالتتاله ال
يو تتا موتتا تتبوار صتتر صتتحه عامتتة متتع ذل ت يوتته متتن
المناال المادممة مالسوا تتجا ز موا المنازر منتو كثيت
ترق الماينتة
مالمقار ة مع المنتاال الريبيتة األلترى نتو
[ ،]51التراكيا البسيطة لألمو يا يه العينار الته تتم تحليلوتا
تتبتتل متتع متتا اتت التتا يا ه ( )8334ممنطقتتته كعتتام ستتوق
الزميس [ ،]7ه ق من قص تركيا اا متورا ا ستنة
8358م يتته عينتتار معتتا اممتتار الجوييتتة يتته منطقتتة الااينيتتة
التتزا ذكتتر تراكيتتا األمو يتتا ممنطقتتة الااينيتتة تتتترا ح متتين
( 50.1 – 3.3مل /لتر) ،زا االلتتال يموتن ير تع لت
التتتال موتتا لتتز العينتتة ميتتث ت يموتتن توتتو العينتتار
الملوثتتة يتته دراستتة متتو را ا قتتا لتتزر متتن آمتتار قريبتتة
ير مبا ر مع ميارار مياا المجارا.
متصلة منو مبا ر

لطوا الطور

و (  )57العالقة مين عااد موتيريا القولو
د اسر العرض ممنطقة الاراسة
يالمظ تلوث المياا الجويية مالبوتيريا منتنر يته العايتا متن
الميتاا الجوييتة
المناال يه ليبيتا ميتث تنتير المصتادر الت
ممنطقة تا وراء سوق الجمعة ز ات الوضبة كا ا تحتوا
عل عتااد كبيترط متن موتيريتا الووليبتورم تصت لت (،8733
 77 ،523 ،8733للية533/م ) يه ك منطقتة علت التتواله
تتزا النتيجتتة تقتتار ل ت متتا توصتتلنا لي ت يتته دراستتتنا متتور
الميتتاا الجوييتتة يتته منطقتتة زليتتتن [ ،]1كمتتا تتا محمتتا ستتنة
 8358يتته الاراستتة التتته را تتا علت الميتتاا الجوييتتة ممنطقتتة
سوق األما متر و ة عااد موتيريتا القولتو يته ميتاا اممتار
كا تتا تتتترا ح متتين  57ل ت  5533لليتتة لو ت  533م ت قتتا
ود اممار السوداء العميقة قام عمر
عاى زا النتيجة ل
معتتتا اممتتتار التتتته تمتتتا دراستتتتوا [ ،]2كمتتتا تتتار موستتت
مع م آمار المياا الجويية ممنطقتة
آلر سنة  8351ل
الوضتتبة مطتتراملس كا تتا ملوثتتة ميويتتا مالبوتيريتتا التتته ملتت
متوستتم عتتااد ا  82لليتتة لو ت  533م ت [ ،]58كتتزل ذكتتر
الغتتوارا آلتتر ستتنة ( )8351يتته دراستتتوم التتته ريتتا
عل المياا الجويية مالقر من موب منه ليا عااد موتيريا
الووليبتورم كا تتا تتتترا ح متين  5833 833لليتتة لوت 533
م يه  7عينار من  51عينة تم تحليلوا [.]7

و ( )54العالقة مين تراكيا األمو يا يه المياا لطوا
الطور د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 .4 .1 .4الخصائص البكتيريولوجية للمياه:
 .1 .4 .1 .4بكتيريا القولون (الكوليفورم)E. coli :
تبتين متتن تحليت عينتتار الميتتاا الجوييتتة لمنطقتتة الاراستتة تلتتوث
مع م اممار يه المنطقتة مميتاا الصتر الصتحه ميتث ي وتر
متتن النتتتاسل المبينتتة يتته الجتتا ر ( 07 )8عينتتة متتن العينتتار
التتته تتتم تحليلوتتا كا تتا ملوثتتة مبوتيريتتا القولتتو ميتتث ملت عتتاد
الزاليا البوتيرية ( 72للية/مت ) يته العينتة رقتم  7مينمتا كا تا
العينتتتتتتتار (– 1 – 73 – 54 – 71 – 42 – 77 – 74 – 74
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 .2 .4 .1 .4البكتيريا الكليةTotal bacteria :
ت ور النتاسل المبينة يه الجا ر ( )8معار توا تا البوتيريتا
الولية ممنطقة الاراسة ( 42.72للية/م ) امتور العينتة رقتم
 74عل كبر عاد من الزاليا البوتيرية كا ( 037للية/م )
مينما كا ا العينة رقم  77لالية من الزاليا البوتيرية.
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من النو ( )52الزا يمث معتاالر توا تا البوتيريتا الوليتة
يه مياا اممار ممنطقة زليتن عالقتوا مزطوا الطتور د استر
العرض ستنتل كمية البوتيريتا الوليتة كتا كبتر يته منطقتة
الجنتتو النتترقه تته عل ت عوتتس موتيريتتا الووليبتتورم التتته
كا ا كمياتوا األكبر يه العينار المو ودط مار ر الماينة
زا يمون ير تع لت توا تا توال متن البوتيريتا الطبيعيتة
تترق الماينتتة مقار تتة مو تتود البوتيريتتا
يتته المنطقتتة نتتو
الناتجة عن التلوث يه المنطقة النمالية الغرمية للماينة.

للحيوا ار عل منوا لإل سا يقا قعا الواليار المتحاط
األمريوية كناا معايير لاصة الستزاام المياا المالحة يه
سقاية الموا ه الا ا ن قا نرر زا المعايير يه The
،]57[ Canadian Task Force on Water Quality
علي يو الوثير من العينار (قرامة  )% 43الته تما
دراستوا تعا صالحة لسقاية الموا ه الا ا ن ،عاد كبير
منوا ( 57عينة) صالحة لسقاية الموا ه الا ا ن الصغيرط
يضا ي ميث ذكر المياا الصالحة لسقاية الموا ه الا ا ن
الصغيرط  Poultry livestockيجب ال تتجا ز األمالح
الزاسبة الوبريتار الوالسيوم ييوا التراكيا 5333 0333
 5333مل /لتر [.]57
كلما اتجونا ماالي تاداد سبة
كزل تبين من الاراسة
ملومة المياا الجويية مسبب التاال مع البحر ،تق كلما
اتجونا رما ي مسبب التزبي الناتل من مياا األمطار المتجمعة
يه ادا كعام ،ياداد تركيا األمو يا عااد موتيريا
القولو يه منطقة النمار الغرمه تق يه النرق الجنو ،
قا ير ع السبب يه ذل ل تحل المواد العضوية المو ودط
يه منطقة عين كعام ا تنار اممار السوداء منو كبير يه
البوتيريا
المنطقة الغير تامع لمزطم الماينة .كما ا
الولية منتنرط منو كبر يه منطقة الجنو النرقه ،قا
ير ع السبب يه ذل ل توا ا وال من البوتيريا الطبيعية
ود لاا ار مياا الصر
يه زا المنطقة ،تبين ا
الصحه يه المنطقة النمالية النرقية (منطقة ازد ) دى ل
زيادط سبة معا الملوثار مث المن بار يه زا المنطقة
مقار ة مع المنطقة الغرمية المنطقة الجنومية.

و (  )52العالقة مين عااد البوتيريا الولية لطوا الطور
د اسر العرض ممنطقة الاراسة
 -4المستخلص :
تركيا األمالح الزاسبة
تنير النتاسل المتحص عليوا ل
الولية يه العينار تترا ح من 5507مل /لتر ل 2707
مل /لتر ه تعتبر مياا عالية الملومة ه ير صالحة
معايير النر مالنسبة
للنر األدمه [ ،]50لون مما
المراجع
[ .]5مو را ا ،محما عله ( ،)8358تقييم تلوث المياا
الجويية ممياا الصر الصحه ممنطقة الااينية يه ماينة
زليتن ،رسالة ما ستير مقسم علوم البيئة ،األكاديمية
الليبية ،اراملس.
[ .]8امواس العقا محما ,لو ة محما يرا ,اميمن لالا
محما ( ،)8351تقييم ودط مياا الرا للمناريع
الاراعية نو رق ماينة زليتن ،المؤتمر الثا ه لعلوم
البيئة 57-51 ،ديسمبر  ،8351زليتن -ليبيا703 -785.
[ .]0الجاياا ،مسن محما5724 ،م ،الاراعة المر ية
ثر ا عل استناا المياا الجويية يه مار ر
سو بارط ،دار الجما يرية للننر التوزيع اإلعال ،
مصرات .
[ .]7الا يا ه ليل ( :)8334دراسة تحليلية لمياا األمطار
المياا الجويية ممنطقة الزمس ،رسالة ما ستير ،قسم
الويمياء ،كلية العلوم مالزمس ،امعة المرقب.
[ .]1النوكاح محما الحة ( ،)5770اممار المنالية مناك
التلوث ،مجلة الوناسه ( عاد لاص مور مماية البيئة)
العاديين  ،84 ،81اراملس ،ليبيا (.)5770
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[ .]4عبا الرسور ،عله مسين ( ،)8335تقييم ماى تاال
مياا البحر مع المياا الجويية للزاا الرماعه يه النريم
السامله الممتا من قصر األليار مت مصرات  ،مجلة
امعة المرقب ،المجلا الثا ه العاد الزامس- 534 ،
.537
[ .]7الغوارا يث محما ،العصا ا مرا يم محما الضراا
ياامة الصادق ( ،)8351تقييم مياا معا اممار الجويية
القريبة من موبار المجارا يه ماينة منه ليا ،المؤتمر
الثا ه لعلوم البيئة 57-51 ،ديسمبر  ،8351زليتن -ليبيا.
.788 - 730
[ .]2محما ،للي مو القاسم ( ،)8358الون عن موا ية
ما ث ثلوث موتيرا للترمة ممنطقة سوق األما ،مجلة
امعة الايتو ة ،العاد األ ر يص النتاء .533 – 78
[ .]7مركا البحوث الصناعية ( ،)5771لومة الزمس ,رقم
(ش ذ ،)57-00الوتيب التبسيرا ،لريطة ليبيا
الجيولو ية .813,333:5
[ .]53المركصا الوانه للمواصبار المعايير القياسية
( ،)5778المواصبار القياسيصة الليبية رقم ( )28لمياا
النر  ،مجلة الوناسه ( عاد لاص مور مماية البيئة)
العاديين  ،84 ،81اراملس ،ليبيا (.)5770
[ .]55من مة الصحة العالمية (" :)5727دالس ودط مياا
النر " ،الجاء الثا ه ،المعايير الصحية معلومار
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