
  العدد افتتاحية

حبثية  عشر ورقة مخسةم البحار والتقنيات البيئية بعدد من الد األول لة علو  الثاين يُطل علينا العدد
  ضمن التخصصات التالية:

، تطبيقات علوم األرض، مراقبة والتحكم يف تلوث املياه، الكيمياء التطبيقية، معاجلة مياه الصرف الصحي(
اجليولوجيا ، لوث اهلواء، تم األحياء الدقيقةعل، علم احلشرات واألمراض الزراعية، األحافري، معاجلة الرتبة

  ).املبيدات والسمومعلم ، التغريات املناخية، املخلفات الصلبة، تلوث املياه اجلوفية، البيئية والصحية
 بإستخداممعاجلة مياه الصرف الصحي  يفتطبيق خاليا الوقود امليكروبية الورقة البحثية األوىل إهتمت ب

أيونات الرصاص بواسطة تقنية التعومي اإلمتزازي من ت عملية إزالة . الورقة البحثية الثانية درساإللكرتونات
الورقة البحثية  .مسحوق سعف النخيل ومحض اآلوليك كعامل سطحي نشط حماليل صبغية بإستخدام

 على مدار الساعة باليوم. و النهر الصناعيأاحملطات الذكية ملراقبة تلوث مياه البحر إهتمت بتطبيق الثالثة 
 تهدفتاس. بينما تاجوراء تداخل مياه البحر واملياه اجلوفية يف منطقةية الرابعة درست عملية الورقة البحث

 احلفر سوائل يف امليوسني-اوليغوسيينالفايديه  شكيلت ستخداماتإ حتديدالورقة البحثية اخلامسة 
اضافة الفحم  تأثريالورقة البحثية السادسة بدراسة  أهتمت. كما مشال شرق ليبيا ،الرّزم أم يف )البنتونيت(

تواجد مستحاثات كما وثقت الورقة البحثية السابعة   .النبايت علي فاعليات الغازات احليوية يف الرتبة
. وإهتمت املتأخر يف مشال شرق ليبيا يف نيوموليت فاسكوس ألحد مكاشف األوليغوسني حلجرات حاضنة

  دراسة اخلواص الفيزيوكيميائية لسالالت بذور اللوبيا وعالقتها مبعدل اإلصابة الورقة البحثية الثامنة بـ
 تقدير بكترييولوجي لعينات مياه من مصادر خمتلفة مبنطقة كعام بليبيا إجراء . ومتاجلنوبيةخبنفساء اللوبيا 

رؤية هندسية لواقع املؤثرات السلبية الناجتة عن الورقة البحثية العاشرة عرضت بالورقة البحثية التاسعة. 
كما تعرضت الورقة البحثية احلادية  .ا، لـــــــيبــيجامعة طــــــرابـــلــس نطاق يف وسائل املواصالت املستخدمة

ملياه اجلوفية يف دراسة استطالعية يف اجليولوجيا البيئية والصحية يف ارض االنسمام الفلوري وعالقته بعشر مل
 النفايات البالستيكية على البيئة واالنسان. وبينت الورقة الثانية عشر آثار مناطق الشمال الغريب من ليبيا

ليبيا يف  الزراعي الناتجعلى  و أثرهاالتغريات املناخية إضافة إىل  .ستفادة والتخلص منهاوالطرق احلديثة لال
تأثري بعة عشر رابالورقة البحثية ال إهتمتو ) واليت مت عرضها بالورقة الثالثة عشر. 2010- 1980للفرتة (

. احمللية وادي الشاطئ، ليبياحتت ظروف البيئة  بعض املبيدات املتداولة على حيوية بكترييا العقد اجلذرية
الكيميائية والفيزيائية للمياه العادمة يف مصانع  اخلواصتقييم بعض الورقة اخلامسة عشرة واألخرية  درست
             .األلبان
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