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  الملخص 

 البيئة يفعيش تميثل التلوث بالنفط و مشتقاته جزءا مهما من تلوث البحار وله الكثري من املخاطر على الكائنات احلية بشكل عام والكائنات اليت 

أجريت ، وقد كما ان النفط حيتوي يف مكوناته على العديد من املركبات الكيميائية السامة واليت ختتلف يف تركيبها وخواصها عن بعضها البعض  البحرية،

من  الشتاء والصيفة القاع خالل فصلي مت مجع عينات من ترب .هذه الدراسة على ساحل شاطئ مدينة بنغازي، مدينة الربيقة ومدينة رأس النوف

 ،بنغازيبلسلخانة املركزية لموقع الشاطئ والسبخة جبوار مصنع اإلسفلت ومستودع شركة الربيقة للزيت الثقيل. الشاطئ املقابل  بنغازي، ،منطقة جليانة

شاطئ  ،مشال بنغازي البخاريةع فيه حمطة الشاطئ الذي تق ،)7، 1ميناء بنغازي البحري رصيف رقم ( ،لسفينة اجلاحنة بالقرب من الشاطئموقع ا

يف هذه  املتحصل عليهاالنتائج واسفرت  .شاطئ ومرسى مدينة رأس النوفو  ،شاطئ ومرسى مدينة الربيقة ،شاطئ منطقة دريانة ،منطقة سيدي خليفة

املشتقات النفطية والنفط اخلام يف املواقع كميات كبرية من املواد العضوية يف الرسوبيات ووجود تلوث ملحوظ ب اليت مت حتليلها عن وجود للعينات الدراسة

  .املدروسة

  ، ليبيا.، راس النوفتلوث نفطي، هيدروكربونات، شاطئ البحرالكلمات الدالة: 

Abstract 

Pollution of oil and its derivatives is an important part of the pollution of the sea and has a lot of risks to 
organisms in general and organisms living in the marine environment, and the oil contains in its components on 
several toxic chemical compounds, which vary in composition and properties of each other. The study was 
conducted on the coast of the city of Benghazi, the city of Brega and the city of Ras Lanuf, where samples of 
bottom soil were collected during winter and summer. From the area of Jaliana, Benghazi, the location of the 
beach and the Sabkha next to the asphalt plant, and the warehouse of the company Brega heavy oil, The opposite 
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shore of the central saline in Benghazi, The location of the ship near the shore. Benghazi port berth No. (1 and 
7), the beach where the North Benghazi steam station is located, Sidi Khalife Beach, Driana beach area, Brega 
beach and marina, and the beach and marina of Ras Lanuf city. The results obtained in this study for the samples 
analyzed revealed the presence of large amounts of organic matter in the sediments and the presence of 
significant pollution of oil derivatives and crude oil in the studied sites. 

Keywords: Oil pollution, Hydrocarbon, Coast, Ras Lanuf, Libya  

  المقــدمــة. 1

تتعرض العديد مـن دول العـامل خلطـر التلـوث بـالنفط ومشـتقاته ويعتـرب البحـر املتوسـط واحـداً مـن األمثلـة علـى تلـوث البحـار نتيجـة 
كثرة حركة السفن ناقالت النفط عرب قنـاة السـويس أدت   ، كما ان على صحة االنسان والبيئةألنشطة اإلنسان املختلفة و تأثرياا 

ال و  ألــف طن/الســنة. 350إىل التلــوث النفطــي بالقنــاة ومــن مث البحــر املتوســط حيــث يصــل كميــة التســرب النفطــي اخلــام حــوايل 
الـنفط بسـهولة ألن حركـة امليـاه الـيت ختـرج مـن البحـر عـن تستطيع مياه البحـر املتوسـط أن تـتخلص مـن هـذه الكميـات املتسـربة مـن 

). 2010، غرايبـةطريق مضيق جبل طارق خترج من األعماق، ولذلك يبقى زيت النفط على سطح مياه البحر ملوثاً  ملياه البحر (
شاكل البيئية النامجة تكـون ن املإمصدره للنفط فونظراً لكون معظم الدول اجلنوبية للبحر املتوسط من جهة هي من الدول النامية و 

ــــــــر مركبــــــــات الــــــــنفط مسيــــــــة ، خاصــــــــةائهــــــــا االقتصــــــــادية تكــــــــون كبــــــــرية ايضــــــــاأكــــــــرب و أعب ــــــــات العطريــــــــة الــــــــيت تعتــــــــرب أكث              باملركب
Hamouda and Wilson, 1989) نظراً لكون معظمها من  املركبات ذات األوزان اجلزئية العالية أكثر مسية مقارنة باملركبات  (

وســريعة  الــوزن اجلزيئــي الصــغري الــيت تعتــرب  إىل حــد مــا مركبــات غــري ســامة أو منخفضــة الســمية وذلــك لكوــا ســريعة التطــايرذات 
، فإن من الصعب وضـع حتديـد قـاطع عـن مسيـة الزيـت النفطـي، حيـث حتتـوي أي عينـة مـن الزيـت اخلـام أو التبخر إىل اجلو وعموماً 

بات املوجودة بنسب خمتلفة، وخيتلف الكائن احلي يف درجـة حساسـيته للضـرر الواقـع عليـه الذي مت تكريره على عدة آالف من املرك
  .من أثار التلوث النفطي  وفقًاَ◌ جلنس الكائن ونوعه وعمره، وكذلك درجة نضجه والوقت من العام وغري ذلك من العوامل املزمنة

كثـري مـن املخـاطر علـى الكائنـات احليـة بشـكل عـام ميثل التلوث بالنفط و مشتقاته جزءا مهما مـن تلـوث البحـار، ولـه ال
) بشـكل خـاص. كمـا ان الـنفط حيتـوي يف مكوناتـه علـى العديـد مـن Planktonعيش علـى السـطح مثـل اهلـوائم (توالكائنات اليت 

 نيــة األروماتيــةاملركبــات الكيميائيــة الســامة والــيت ختتلــف يف تركيبهــا وخواصــها عــن بعضــها الــبعض، فهــو حيتــوي علــى املــواد اهليدركربو 
) مثل البنزين وإيثيـل البنـزين والطولـوين والزيلينـات كـذلك النفتـالني واالنثراسـني والفينـانثرين Aromatic hydrocarbonالعطرية (

البحريـــة بـــالنفط لـــه مصـــادر  ).  تلـــوث البيئـــة 1998شـــعبان وآخـــرون، ؛ 1996 وعبـــد احلميـــد ميـــدعبـــد احلوالبـــريين والبنـــزوبريين (
، مـا يلقـى مـن حـوادث، عند نقله بني القـارات بنـاقالت الـنفط ومـا قـد حيـدث هلـا حيدث هذا التلوث عند استخراجه قد، فمتعددة

ن ضـخامة كميـات ا). 2001(إسـالم،  طريقـه إىل ميـاه البحـار يأخـذمن خملفات نفطية تنقلها االار أو ما يتسـرب مـن املصـايف و 
التلــوث أهــم مصــادر مــن والــيت تصــل إىل عــدة ماليــني مــن الرباميــل يف اليــوم تعــد  ئنلهــا الســفن الناقلــة مــن هــذه املــواالــنفط الــيت حتم

لبيئة البحرية خاصة بالنسبة للشواطئ الليبية.  وقد تلعبت الظروف املناخية السائدة كالرياح واألمواج والتيارات البحرية دوراً لالنفط ب
بحريـة. ويف خـالل عـدة أيـام كانـت أغلـب الشـواطئ الشـمالية لفرنسـا قـد هاماً يف انتشار التلوث النفطـي ومـن مث مصـريه يف البيئـة ال

  ).2001تلوثت ذا الزيت (إسالم، 
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أكرب كوارث التلوث النفطـي يف  يعد احد م1991حرب اخلليج الثانية عام بسبب ن تسرب حوايل عشرة ماليني برميل من النفط إ
وربــع  ق أكثــر مــن مليــويناحــر أن إ). كمــا 1998أدى إىل نفــوق آالف مــن الطيــور املختلفــة ومــوت األمســاك (املــزيين،  حيــثالعــامل 

مليــون مــرت مكعــب مــن غــاز كربيتيــد اهليــدروجني وأكثــر مــن مليــون ونصــف مليــون مــرت  30املليــون مــرت مكعــب باإلضــافة إىل حــرق 
علـى كبرية تأثريات   ادى اىلمليون برميل  304طن من النفط اخلام و لف ا 490ا يعادل وممكعب من املنتجات النفطية األخرى 

سراب الطيور املهاجرة واختفت أنـواع منهـا بعـد أن كانـت متـأل أـار العـراق اجداً، فمثًال تناقصت  ثريةاحلياة املائية وحياة كائنات ك
مليـاه مـواد سـامة متنوعـة بكميـات هائلـة أثـر قصـف إىل ا ت، كمـا تسـربالسـنني ألالفموطنهـا األصـلي طيلة فصل الشتاء إذ كانت 

طن  5,600طن من حامض الكربيت السائل و  53,000 و مليون لرت من الزيوت املختلفة، 24املنشآت الصناعية ومنها تسرب 
طــن مـن حــامض  150طــن مـن غــاز األمونيـا و  700طــن مـن حــامض الفوسـفوريك املركـز و 500مـن حـامض الكربيتيــك املركـز و 

اهليدروكلوريك. وتؤدي حركة الرياح واألمواج إىل تكوين نوع من املستحلب من الزيت يف املاء، وتقوم هذه املستحلبات بامتصـاص 
بعض العناصر الثقيلة من مياه البحر، مثل الزئبق و الرصاص و الكادميوم وغريها وبذلك يـزداد تركيـز هـذه العناصـر يف مكـان بقعـة 

د بذلك أثرها السام يف هذه املنطقة وعندما تتبخر املكونات الطيارة من بقعة الزيت مبـرور الوقـت تـزداد نسـبة املكونـات الزيت ويزدا
  ).1999(نصيف،  الثقيلة للزيت يف مكان البقعة

  المواد وطرق العمل. 2

  نطقة الدراسة. م1.2

الساحل اللييب ملدينة بنغازي وبعض املناطق األخرى على طول ) مواقع بطريقة عشوائية إلجراء الدراسة على 10مت اختيار عشرة (
بنغازي، موقع الشاطئ والسبخة اليت تقع جبوار مصنع اإلسفلت ومستودع شركة الربيقة ب منطقة جليانةوهي  ،امتداد منطقة الدراسة

ميناء بنغازي البحري رصيف  ،ب من الشاطئر موقع السفينة اجلاحنة بالق ،بنغازيبلشاطئ املقابل السلخانة املركزية اللزيت الثقيل.  
شاطئ  ،شاطئ منطقة دريانة ،شاطئ منطقة سيدي خليفة ،ع فيه حمطة مشال بنغازي البخاريةلشاطئ الذي تقا ،)7، 1رقم (

  شاطئ ومرسى مدينة رأس النوف.واخريا  ،ومرسى مدينة الربيقة

  جمع العينات. 2.2

، حيث مت مجع ثالث 2005سنة  يوليوحىت  مارستقريبًا خالل الفرتة ما بني شهر  جمك  1مت مجع العينات من تربة القاع بوزن 
)، ومت وضع العينات يف أكياس EK- Man Grabقة بالستيكية مث استخدام جهاز(علمن كل موقع عن طريق الغرف مبتكرارات 

حيث  )Jeffrey et al., 1985مت التعامل مع العينات طبقا ملا جاء يف (و )، cm× 30 cm 20البالستيك ذات حجم (
إلزالة احلصى ) مم 1.0( غربلة كل عينة بواسطة غرابيل معدنية مبقاس تمتمث  درجة حرارة املعمل اهلواء الطلق عنديف  ففتجُ 

  .عليها إجراء االختبارات املعملية، وحفظت يف قناين بالستيكية حمكمة الغلق اىل حني وأجزاء األصداف وأي بقايا أخرى
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  طرقة قياس تراكيز الهيدروكربونات. 3.2

وحساب الفرق يف الوزن قبل وبعد  مo 500درجة حرارة  ندتقدير اموع الكلي للمادة العضوية يف العينات عن طريق الرتميد عمت 
كما مت استخالص اهليدروكربونات النفطية من العينات باستخدام الطريقة ).Jeffrey et al., 1985طبقا ملا جاء يف (الرتميد 

وذلك باستخدام اهلكسان كمذيب. مث أُخذت القراءات باستخدام  Hamuda and Wilson, 1989)(املستخدمة من قبل 
على طولني  (Pu8620.U.V./Vis/NIR)من نوع  Spectrophotometer UVجهاز مطياف االشعة فوق البنفسجية 

  نانوميرت. 256و   228موجيني مها 

 والمناقشة النتــائـج. 3

  للمادة العضويةلمجموع الكلي . ا1.3

ان تركيز املواد العضوية الكلية كانت عالية يف منطقيت السبخة ودريانة مقارنة بباقي املواقع  )1شكل (لالنتائج املوضحة بابينت 
لكل منهما على % 5.62% و 5.43حيث بلغت نسبة املواد العضوية الكلية يف فصلي الصيف والشتاء يف منطقة السبخة 

%، 4.18اال اا اخنفضت يف نفس املنطقة اىل  ،%5.91التوايل، وكانت اعلى قيمة يف موقع دريانة يف فصل الشتاء حيث بلغت 
ويالحظ ايضا من النتائج املتحصل عليها ان نركيز املواد العضوية الكلية كان يف فصل الشتاء اعلى منه يف فصل الصيف يف منطقة 

، بينما كانت الكميات اكرب يف فصل الصيف السبخة ومقابل السلخانة وجبوار السفينة اجلاحنة وعند رصيف امليناء ومنطقة دريانة
% 1.26عنها يف الشتاء لباقي املواقع. وكانت اقل قيمة يف العينة املأخوذة يف فصل الصيف من منطقة السلخانة واليت كانت 

  %.1.54وارتفعت يف فصل الشتاء اىل 

  الهيدركربونات النفطية . 2. 3

كانت يف فصل الصيف  ) انه 1واملبينة يف جدول ( نات النفطية يف منطقة الدراسةاظهرت نتائج تقدير تراكيز وخصائص اهليدروكربو 
يف عينتني فقط مها العينات املأخوذة من منطقـيت جليانـة  nm 256اعلى منه عند ) nm 228عند الطول املوجي(متوسط الرتاكيز 

نـات، وبشـكل يف باقي العي nm 228منه عند   nm 256وسيدي خليفة، بينما كانت الرتاكيز اعلى عند تقدير االمتصاص على 
 وزن جــاف م/كجــمجم 214.67وكــان  nm 256يف عينــة منطقــة دريانــة عنــد القيــاس علــى طــول مــوجي هــو  عــام كــان اعلــى تركيــز

، وكانــت اقــل وزن جــاف جمم/كجــم 207.33اىل  nm 228بينمــا اخنفــض الرتكيــز لــنفس العينــة عنــد القيــاس علــى طــول مــوجي 
، وكـان يف العينـة املـأخوذة مـن منطقـة رصـيف جمم/كجـم/وزن جـاف 63.33هـو  nm 256الرتاكيز عند القياس على طول موجي 

ـــاء، يف حـــني انـــه عنـــد طـــول مـــوجي   73.33كـــان اقـــل تركيـــز يف العينـــات املـــأخوذة مـــن منطقـــة الســـبخة وكانـــت   nm 228املين
  .جمم/كجم/وزن جاف
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  والصيف الشتاء يفصليف لعينات ا املئوية للمواد العضوية الكلية يفالنسبة قيم  .1 شكل

  

  )nm228 (ات املقاسة يف فصل الصيف عند االطوال املوجية كيز اهليدروكربونا رت ليبني متوسط واالحنراف املعياري  .1جدول 

  .تربة القاع جلميع العينات مبنطقة الدراسةيف  )وزن جاف جمكجمم/بوحدة ( )nm 256(و  

  الموقع
Conc. (mg/kg) at 228 nm Conc. (mg/kg) at 256 nm  

R   Value 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 1.09 48.34  112 28.09 122 منطقة جليانة

 0.62 39.46  117.33 40.21 73.33 موقع السبخة

 0.88 22.3 190  20.42 167.33 مقابل السلخانة

 0.88 43.46 200 53 176.67 السفينة اجلاحنة

 0.71 5.85 63.33 17.24 115.33 )7، 1رصيف (

 0.86 10.01 147.33 31.04 126 جبوار احملطة البخارية

 1.03 65.2 198.67 15.01 204 سيدي خليفة

 0.97 10.26 214.67 18.14 207.33 منطقة دريانة

 0.88 22.27 190 18.33 166.67 مرسى الربيقة

 0.92 27.79 191.33 17.24 176 رأس النوف
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النفطيـة املقاسـة عنـد  هليدروكربوناتاكيز ا متوسط تر  كانخالل فصل الشتاء  انه  )2نتائج هذه الدراسة و املبينة باجلدول ( أشارتو 
يف مجيـع العينـات باسـتثناء العينـات املـأخوذة  (nm 228)اعلـى مـن الرتاكيـز املقاسـة عنـد الطـول املـوجي ) nm 256(طـول مـوجي 

من منطقة جليانة ومنطقـيت الربيقـة وراس النـوف النفطيتـني. وكانـت اعلـى قيمـة مت التحصـل عليهـا يف العينـات املـأخوذة مـن منطقـة 
التحصـل ، وعند نفس الطول املوجي كانت اقل قيمـة مت /كجم وزن جافجمم  199.33 هي  nm 228دريانة عند طول موجي 

        ، وعنــــد القيــــاس علــــى طــــول مــــوجيجمم/كجــــم وزن جــــاف 86.67 هــــيعليهــــا يف العينــــة املــــأخوذة مــــن املنطقــــة مقابــــل الســــلخانة 
nm 256   يف العينات املـأخوذة  وزن جاف جمكجمم/ 190.00و  60.33بني ما كانت تراكيز اهليدروكربونات يف العينات ترتاوح

  ليفة.من منطقيت رصيف امليناء وسيدي خ

  ) nm228 (ات املقاسة يف فصل الشتاء عند االطوال املوجية كيز اهليدروكربونا رت ليبني متوسط واالحنراف املعياري  .2جدول 

  تربة القاع جلميع العينات مبنطقة الدراسةيف  )م/كجم وزن جافجمبوحدة ( )nm 256(و 

  الموقع
Conc. (mg/kg) at 228 nm Conc. (mg/kg) at 256 nm 

R   Value 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 0.82 16 121.33 23.58 99.33 منطقة جليانة

 1.08 37.22 88.67 21.93 95.33 موقع السبخة

 0.83 27.05 104.67 13.31 86.67 مقابل السلخانة

 1.05 13.11 128.67 20.13  135.33 السفينة اجلاحنة

 1.54 25.48 60.33 21.19 92.67 )7، 1رصيف (

 1.38 32.33 104.33 21.07 144 جبوار احملطة البخارية

 1.01 10.26 190 14 192.67 سيدي خليفة

 1.07 6.11 186.67 12.05 199.33 منطقة دريانة

 0.83 21.16 184 15.53 152 مرسى الربيقة

 0.97 12.22 176.67 35.15 171.33 رأس النوف

  

بصفة عامة، توفر املعلومات املتحصل عليها لقياسات اهليدروكربونات النفطية بالتحليل الطيفي لألشـعة فـوق البنفسـجية 
دلـيال قويـا علـى أن املواقــع املدروسـة تعـاين مـن مشــاكل التلـوث النفطـي، كمـا اظهــرت تعتــرب ) 256و  228عنـد الطـولني املـوجيني (
ك تباين يف نـوع امللوثـات النفطيـة فيهـا لالفروقات يف درجات االمتصاصية بني العينات مما يدل على ان هناالنتائج أن هناك بعض 

وكــذلك لعينــات فصــل الشــتاء مــن منطقــة جليانــة  حيــث كــان لعينــات فصــل الصــيف املــأخوذة مــن منطقــيت جليانــة وســيدي خليفــة
  مرت وهذا يرجع غالبـا إىل وجـود تركيـزات عاليـة مـن ألكيـل البنـزيننانو  228والربيقة وراس النوف امتصاص قوي عند الطول املوجي 

Alkyl-benzenes  املســتمدة مـــن اهليــدروكربونات األخـــف وزنــا والـــيت غالبــا مـــا توجــد يف الزيـــوت اخلــام أو تنـــتج بســبب أكســـدة
ه والرواسـب حتتـوي علـى  ، وهـذا يعطـي مؤشـرا علـى أن عينـات امليـا(Moustafa et al., 2005)وتكسري بعض املركبـات العطريـة 
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كميــات مــن هــذه املركبــات العطريــة الــيت هلــا آثــار قاتلــة وشــبه قاتلــة علــى الكائنــات البحريــة والــيت قــد تتســبب يف اخنفــاض كميــات 
نــانومرت يف اغلــب  256ودل وجــود ارتفــاع يف االمتصاصــية عنــد طــول مــوجي  ، (Rodriguez and Sanz, 2000)األمســاك 

وألكيــــل  phenolsمثــــل الفينــــوالت  PAHsز عاليــــة مــــن اهليــــدروكربونات العطريــــة متعــــددة احللقــــات العينــــات علــــى وجــــود تراكيــــ
وتشري املراجـع اىل ان هـذه املركبـات هلـا  (Rodriguez and Sanz, 2000)النفثالينات وهو مؤشر على التلوث من النفط اخلام 

) وقــد تكـون مســببة للســرطان Ojumu et al., 2005آثـار ســامة كبـرية علــى البيئــة وتشـكل خطــرا كبـريا علــى صــحة اإلنسـان (
، (Hwang and Foster, 2006)اىل كوا اكثر مقاومة للتحلـل والتفكـك الطبيعـي بواسـطة الكائنـات احليـة يف البيئـة  باإلضافة

ويعكـس نـانومرت) مؤشـر معـروف لدراسـات التلـوث النفطـي، مسـتقلة عـن تركيـز الزيـت  R-value ratio  )228/256نسبة  وتعد
يف  0.62يف عينـات فصـل الصـيف تـرتاوح مـن  ة يف النفط. وكانت النسـب املسـجلةنسبيا الوزن اجلزيئي للمكونات العطرية املوجود

يف عينــة منطقــة جليانــة، امــا يف عينــات فصــل الشــتاء فقــد تراوحــت هــذه النســبة بــني  1.09العينــة املــأخوذة مــن منطقــة الســبخة اىل 
م مؤشـرا قويـا علـى أن غازي على التوايل، وميكـن اعتبـار هـذه القـينات منطقة جليانة ورصيف ميناء بيف كل من عين 1.54و  0.82

  .(Hennig, 1979) العينات ملوثة بالنفط اخلام

ويرجع السـبب يف ذلـك رمبـا إىل عـدة بني املواقع نتائج هذه الدراسة وجود فروقات يف تركيز اهليدروكربونات  أظهرتكما 
 هلما دوراً يف توزيع امللوثات النفطية وانتشارها نين العامليذابيعة التيارات الساحلية السائدة واجتاهاا حيث أن هعوامل من بينها ط

مـا نـود اإلشـارة إىل سـبب ارتفـاع نسـبة تركيـز ك .وكذلك إىل االختالف يف النشاط النفطي من مكان إىل أخر ومن سنة إىل أخرى
الزيـت الثقيـل موقـع رأس املنقـار التـابع لشـركة الربيقـة  اترـا مـن مسـتودعرمبا يكون بسـبب قُ  املواقعالنفطية يف هذه اهليدروكربونات 
وأيضـا إىل حركـة  ،هـذا  املسـتودع يـتم فيـه شـحن وتفريـغ الـنقالت النفطيـة الشـحن وتفريـغ نـاقالت الـنفطأن  حيـث ،لتسويق الـنفط

إىل آخـــر مـــن طبقـــة القـــاع  التقلبـــات القويـــة واملتواصـــلة الـــيت حتـــدث مـــن حـــنيباإلضـــافة إىل  ،التيـــارات البحريـــة مـــع تـــأثري تيـــار القـــاع
ـــة للمنطقـــة ر إىل الطبيعـــة اجليومو  ىعـــز ر والرمـــال. ولعـــل هـــذا يُ ، كمـــا جتـــرى عمليـــات الرتســـيب للـــنفط علـــى الصـــخو الرســـوبية فولوجي

). باملقارنـة مـع Hayes  et al., 1992( هنـاك عالقـة وثيقـة مـا بـني الـنفط والرتسـيب وجيومورفولوجيـة املنطقـةأن الساحلية حيث 
دراسة اليت تناولت توزيع اهليدروكربونات النفطية يف رواسب قاع البحر بسواحل  بنغازي ومرسى الربيقة واليت سجلت أعلى تركيـز ال
مصــدرين الســبب يعــزي إىل وجــود ، و كيــز امللوثــات النفطيــة العاليــة إىل هــذاا تر  توصــل، حيــث ميكروجــرام/ جــرام وزن جــاف) 91(

  .)Hamouda and Wilson, 1989( خمتلفني األول من مصايف التكرير واملصدر الثاين من عمليات شحن ناقالت النفط

كـال ختلفـة يف  املتركيـز اهليـدروكربونات بـاملواقع ق معنويـة بـني ه توجـد فـرو بـني أنـت) ANOVAمن خالل نتائج التحليل (
يعـين وجـود أكثـر مـن مصـدر للتلـوث بـالقرب قـد ) وهـذا p > 0.01( 0.01أقل مـن  P-value االحتماليةحيث كانت  نيفصلال

زيادة يف تركيز اهليدروكربونات يف املواقع املختارة للدراسة وإيل حركة التيارات البحرية  اىلهذا قد يعزى و  ،من املواقع املختارة للدراسة
صلة اليت حتدث من حني إيل أخر من طبقة رسوبية واليت مـن شـأا أن تغـري مع تأثري تيار القاع باإلضافة إيل التقلبات القوية واملتوا

  من معدالت عوالق القاع.    
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