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  الملخص

أهم ما  املاء هو السائل البيولوجي األول فهو يسهل تفاعالت حتول الطعام إيل طاقة، وهو كذلك وسيلة انتقال امللوثات من وإيل جسم اإلنسان. إن

بب عدم وجود دراسات كافية عــن بس ثأجري هذا البحمييز مياه الشرب املعبأة عن مياه الشرب اليت تضخ يف الشبكات العامة هو جودة املياه املعبأة. 

إيل تقييم  ثمن حيث تركيبها وانعكاساا علي صحة اإلنسان، و اليت دخلت جديدة علـي االسـواق الـلـيـبيـة ويهدف هذا البحميـاه الـشــرب الــمـعبـأة 

من خمتلف مناطق مدينة مصراته وحتمل كل عينة  عينة من مياه الشرب املعبأة يف عبوات بالستيكية بشكل عشوائي من مصانع 12جودا.  مت مجع 

، ومت الكشف عن (الرقم اهليدروجني، م19/02/2013- 07عالمة جتارية خمتلفة وعينة واحده من مياه الصنبور، كانت فرتة جتميع العينات من الفرتة 

نتائج الدراسة أن قيم الرقم  أشارت يدات، البيكربونات).األمالح الذائبة، العسر الكلي، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، املاغنيسيوم، الكلور 

، وكانت نتائج األمالح الذائبة ، والعسر الكلي أن عينة واحدة قد جتاوزت األدىن املسموح به يف املواصفاتاهليدروجيين لثمانية عينات  أقل من احلد 

د جتاوزت احلد ، وجند أن عينة واحدة لعنصر احلديد والكلوريدات قالصحة العاملية تتجاوز املواصفاتاحلد األقصى املسموح به يف املواصفات الليبية، ومل 

أما العناصر (الصوديوم، الكالسيوم، املاغنيسيوم، البوتاسيوم، البيكربونات، النحاس، الرصاص، الزنك) جند أن هذه العناصر مل  ،االقصى املسموح به

  تتجاوز احلد االقصى املسموح به.

.مياه الشرب، جودة املياه املعبأة، مصراته، ليبيا ة:الدال الكلمات  
Abstract 

Water is the first biological liquid. It facilitates the reactions of food conversion to energy. It is also a means of 
transferring pollutants from/to the human body. The most important characteristic of bottled drinking water that 
is pumped into public networks is the quality of bottled water. This research was conducted due to the lack of 
sufficient studies on bottled water in terms of composition and its implications for human health, which have 
entered new markets in Libya and aims to evaluate this quality. Twelve samples of drinking water packed in 
plastic bottles were randomly collected from factories from different areas of Misurata city. Each sample has a 
different brand and one sample of tap water. The collection period was between 07-19/02/2013. (pH, soluble 
salts, total hardness, sodium, potassium, calcium, magnesium, chlorides, and bicarbonate) were checked. The 
results of the study indicated that the pH values of eight samples were less than the minimum permitted in the 
specifications. The results of the soluble salts and the total hardness were that one sample exceeded the 
maximum allowed in the Libyan specifications, also chlorides have exceeded the maximum allowed, and the 
elements (sodium, calcium, magnesium, potassium, bicarbonate, copper, lead, and zinc), these elements did not 
exceed the maximum allowed. 

Keywords: Drinking water, Quality of bottled water, Misurata, Libya. 
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  مقدمة    . ال1

إىل البحـث عـن مصــادر مكـملة متجـددة للمياه، ذلك بسبب ازدياد الطلب علي املياه وحمدودية املصـادر املـائيـة فـي لـيبيـا أدى 
ويتـم إنتاج املياه )، 1997،و ماشينه أمههــا تــقـنية التحــلية مـما جعــل لـيبيا عـلـي رأس قائـمة الــدول املستخـدمة هلذه التقنية (البلعزي

) مـن قبـل أصحـاب ـبواتسلوب التعبئة إمـا عن طريق جتهـيز قواريـر بالستيكيـة (العأعلي  ضمن ما يسمي بالنظام املفتوح واعتماداً 
ـية الـمـياه م قــلـة الــدراسـات والـمعـلومـات عـن نـوع، ورغـهذه األمـاكـن أو إحضـار املـستهلك لعبوات ميلئ فيها املياه املعاجلة

)، 2005 خرون،أـلـمـواطـنـيـن مــن مـخــتـلـف شــرائــح الـمـجـتـمـع (العاين و بني اواســعــا  الـمنتـجة، إال انـهـا القـــت قــبـوال وانـتـشـاراً 
وة، وأن يتطلب أن تكون هذه املياه علي مستوي خاص من النقا حيثليست كل املياه صاحلة للشرب أو لالستعمال البشري، 

جد يف وُ  ).2005تكون خالية متاماً من كل أنواع امليكروبات ومن املواد العضوية واألمالح وغريها من املواد الذائبة فيها (الغرياين، 
% من أصناف 33حوايل  حيث أنأكثر نقاوة أو أمنا من مياه الشبكات العامة،  أن تكون دراسة أن املياه املعبأة ليست بالضرورة

ملعبأة احتوت مياه عبوة واحدة منها علي االقل علي ملوثات خمتلفة مبا يف ذلك بعض املواد الكيماوية العضوية وبكترييا، املياه ا
بأة هي يف الـحقـيقة مياه % من املياه املع25، كما تبني أن حوايل ه يف مواصفات مياه الشرب املعبأةمبستويات أعلي من املسموح ب

أن السبب الرئيسي لالستهالك املتزايد ملياه الشرب الــمعـبأة  و بدون معاجلة وأشارت الدراسة إىلضافية أبعد معاجلة إ ُملئتصنبور 
عدم مـريكية هـو الـوســـائـل التـسويـــقـيـة والـدعـائية اليت تـتـبـعهـا بعض الـجـهـات الـمـصنـعـة إلقـــناع الــمستهـلـك باألاملتحدة فـي الـواليات 

لـتـر  24الـي اد مــتوســط استـهـالك الــفــرد الـسنـوي للـمـياه الـمعـبـأة إىل حـو يازدإىل  مما أدىـة مـيــاه الـشبـكـات الـعـامـة، وسـالمــنـقـاوة 
أصناف  7صنفًا منتجًا و  23تقييم جودة بسعودية باململكة العربية الدراسة كما قامت   ).2002زاهد، ( م1988فــي عــام 

 صنفاً  12، واملنجنيز يف حملياً  صنفاً  15يد يف افلور المستوردة حيث وجد عدم مطابقة صنف حملي واحد لرقم اهليدروجيين وعنصر 
أصناف مستوردة مل حتقق املستوي األدىن للفلورايد يف  6أصناف مستوردة وأيضاً أن تركيز الفلورايد يف صنفني حمليني و  6و  حملياً 

مقارنة  عودية، وزيادة يف مستويات الصوديوم والفلورايد والكربيتات والنرتات يف األصناف احمللية واختالفها إحصائياً املواصفة الس
أضعاف، و تبني أن قيم معظم العناصر املذكورة علي العبوات ال تعكس احملتوي احلقيقي  7إيل  2باألصناف املستوردة بنسب من 

  ).2002 د،ملكونات املياه داخل العبوات (زاه

 والـمستوردة فــي مـديـنـة بـغـداد دراسة لبعض اخلصائص الفيزيوكيميائية والـميـكروبــية للمياه الـمعـبأة الـمنتــجة مـحـلياً كما بينت 
وقد أظهرت النتائج  ،عـيـنات مـسـتوردة 7عيـنات حمـليـة و  10عـيـنة مــن الـمياه الـمعـبأة، وكـانـت  400، وشــمـلـت الدراسة بالعراق

، التوصيلية الكهربائية، املواد الصلبة الذائبة الكلية، العسر ةارتفاع فـي العناصر الكيميائية التالية من األس اهليدروجيين، العكار 
رتـفـع فـــي املستوردة الكلي، الكالسيوم، املاغنيسيوم، الـحـديـد والــرصـاص فـي الـمحليـة أكـثر مـن الـمـستـوردة بعـكـس الـكـلـورايـد ا

رزوقي و (ة املستوردتلك العبوات أكثر من احملـلية، وكانت العبوات احمللية هي أكثر العبوات الغري املطابقة للمواصفة العراقية من 
الــشـرب بــمديـنـة بـنـغــازي  تقييم جودة املياه املعبأة يف الــمحـالت الــقــائـمـة عــلـي تــحـلـية مــيـاهويف دراسة حملية ل ).2010 الراوي،

مـحــل مــن احملالت الـخــاصـة بـتــحــلـية وتـعــبئـة وبيع مياه  32منطقة يف مدينة بنغازي، ومن هذه املناطق مت اخــتــيار  14مشلت  اليتو 
لـرقـم اهلـيدروجيين لعينة واحدة قد جتاوز احلــد بـعـــد عــمــليــة التحلية أن األمالح الذائـبـة، ا النتائج املتحصل عليـهــا توبين الشرب،

من العسر  الـمسـمـوح بــه، وأن معظم العينات وجد تركيز الكـلور املتـبقي أقـــل مـن الــحــد الـمـسـمـوح بــه، وأن عـينـة واحــدة للعناصر
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كـيز الفلوريـد، الرصاص، املنجنيـز والكادمـيوم، قد جتاوز الــحـد الكلي، املاغنيسيوم، عينتان لرتكـيز البـيكـربـونـات، واغـلـب الـعـيـنات تر 
التقييم النوعي ملياه الشرب املعبأة احمللية واملستوردة يف العراق أن مستويات العناصر كانت كما بني  .األقــصـى الـمسـمـوح بــه

واحد وصنف مستورد واحد، والفلورايد يف مجيع مطابقة للمواصفات املختلفة فيما عدا املواد الصلبة الذائبة يف صنف حملي 
ما تكشف قياسات العبوتني اليت مت اختيارها لكل صنف من االصناف املختلفة عن وجود كاالصناف احمللية وصنفني مستوردين،  

% لألصناف املستوردة وأن  100إىل  0% لألصناف احمللية و 35إىل  0تباين يف قيم معايري مياه العبوتني بنسب تراوحت من 
تقدير املواد الصلبة للعينات  ).2010 (فاضل،قيم معظم املعايري املذكورة على العبوات ال تعكس احملتوى احلقيقي ملياه العبوات 

ن وعينة مياه الشرب هي (الكفرة، سفاري، النبع، املزن، صافيا) وعينة من مياه الصنبور يف مدينة مصراته وعينة من ماء واحة قربعو 
، 260جمم/لرت وكانت الرتاكيز ( 500خمتلطة من (ماء الصنبور، مياه النبع)، وكانت النتائج أن العينات كان هلا تركيز أقل من 

 ).2007 (العصاوي والضراط، مرات 6م/لرت عـلي الـتوالـي، وعيـنة قبـرعون أكرب من مياه البحر حبوايل ) جم90 ،305، 40، 650

                                        الكيميائية لمياه الشرب المعبأةبعض الخصائص . 2

  )pHاألس الهيدروجيني ( 1.2.

والقلوي الذي حتققه خمتلف املركبات املذابة يف املاء، واملاء احلامضي حيتوي  الرقم أو األس اهليدروجيين هـو مقـياس لـلتـوازن احلمـضي
علي أيونات من اهليدروجني أعلي من أيونات اهليدروكسيل، واملاء القاعدي حيتوي علي أيونات من اهليدروجني أقل من 

د الكـربون يسبب احلموضة للمياه اهليدروكسيل، والذي يتحكم يف هذا األس هي املسببات يف ذلك، حيث جند أن ثاين أكسي
وجند أن البيكربونات والكربونات يسبب القاعدية للمياه، وتوجد مسببات اَخري املؤثرة علي الرقم اهلـيدروجيـين حيث عندما تــرتـفـع 

الـهيـدروجيـين بــدرجــة كـبيـرة أثـنـاء ــذا ويـــتغــري الـــرقــم . ه0.45م حيدث اخنـفـاض فـي الـرقم اهليدروجيين مبقدار o 25احلرارة أعلي من 
ـض الـرقـم الـهيـدروجـينـي، وبـقـدر ما يؤثـر الرقم اهليدروجيين علي خمتلف العمليات يف ـفِ خّ مـعـالـجـة الـميـاه، فـعـملية الكـلورة عادة ما تُــ 

كما ميكن القول بأن له تـأثـيـرا غـيـر مـباشـر عـلـي   معاجلة الـميـاه الـتـي تسـهـم فــي إزالة اجلراثيم، والكائنات الضارة األخرى
وتـزداد كـذلـك كثافـة  عـنـدمـا يـرتـفع الــرقم اهليدروجيين تكتسب مـيـاه الـشـرب طـعـمًا الذعــاً . ) (Twort et al., 1985الـصـحـة

ـة مبـاشـرة الـلـون وعـنـدما ينخفـض الـرقـم اهليـدروجيين يـؤثر علي تأكل املعادن املسببة للسمية مثل معـدن الـرصـاص، وال تــــوجـد عــالقــ
ـة الـعـامـة وإن كـانـــت الـعــالقــة تـخــص بـــيــن الــرقــم اهليدروجيين لــمياه الـشــرب وصحة االنسان ولكن له تأثري غري مباشـر علي الــصح

  ).2003 (خليل، جـوانب مـتعـددة جلـودة املياه

   (TDS) ائبةذاألمالح ال. 2.2

 عـدم وجودـالـرغـم مـن األمــالح الـذائبـــة تــؤثـــر عـلي الـــصفــات لـميـاه الــشرب مثــل الـطـعـم والـعسـرة والـمـيـل إيل تـكـوين الـقـشـور وبـ
ــــواد الصلبة الذائبة تزيد األشخاص الذين يشربون مياه ا مستويات موع امل ىحدوت تفاعالت فـسيولوجية ضارة لددليل علي 

  .(WHO,1997)جمم/لرت  1000ى عل
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املياه ذات احملتوي العايل من األمالح الكلية املذابة تكون اقــل استساغة لـلـمستـهلـك، وطبقا لنوع امللح املوجود يف املاء حيدث 
مـجم/لرت وتـركيز الكلــوريدات أكثر مـن  400 -300مذاق الذع يف حالة أمالح الكربيتات ويظهر ذلك عند مستوي أعــلى مــن 

ذاق ماحل، وال يوجد دليل علي وجود أضرار صـحية فـي حـالـة الـمـياه التـي بـهـا أمـالح مـذابـة اكثر مــن م/لرت يعطي مجم 250
ن األمالح الــذائبة فــي مـياه الشرب ميكن أن يكـون هلا اَثــار صـحية أجمم/لـتـر ويـبـــدو ان نـتـــائـج بـعـض الــدراسـات أظهرت  1,200

االمالح ). 2003 (خليل، ـإن الـمياه ذات الـمسـتوي الـمـنخفـض مــن األمـالح الــمـذابـــة غــري مستحبة للشربمـفـيدة، وكـذلـك فــ
ه االمالح وأن االعتماد ذلـتـر) حيث أن اجلسم حباجة هلمـجم/ 500اىل 1500الكلية ينبغي أن تكون يف معدل متوسـط (من 

ــا أكـثـر عـرضـة ر الوقت إيل مضاعفات خطرة حيث يعتقد أن االشخاص الذين يتناولـوعلي هذه النوعية من املياه رمبا يـؤدي مبرو 
ـا الـنـوع ذه ىعـلـ ىور الوقت تـتـعـود الـكـلـن الكلي ال تقوم بعملية الـتصفـية لألمالح كما جيب ورمبا مبر مـراض الكلي ألألـإلصـابـة بـ

  .)2007(العــصاوي والضــراط، مـن املياه مما يؤدي إيل االصابة باألمراض خــطيـرة 

 يالعسر الكل. 3.2

إليها ظاهرة الُعسر، وهي   ىال ميثل  عسر املياه مركباً أو مكوناً منفرداً، وإمنا يشمل جمموعة من األمالح الطبيعية الذائبة، واليت يعز 
بــدرجـة أقــل مثـل كربـونات  ىبونات املاغنيسيوم وكربيتات املاغنيسيوم، باإلضافة إيل مكونــات أخـر كربونات الكالسيوم وكر 

كا وأمالح احلديد واملنجنيز واأللومنيوم ومجيع أمالح املعادن الثقيلة يوبيكربونات وكربيتات كل من اإلسرتنشيوم والباريوم والسيل
الكثري من األحباث  حيث أشارت املياه بالغة العسرة قد يؤدي إيل زيادة احلصوات البوليةشــرب  .)1997 (العروسي،الذائبة  

  .)2007(السروي،  العالقة العكسية بني العسرة وأمراض القلب الوعائي على والدراسات

 الكلوريدات. 4.2

الـمـاء والـمشروبات طـعـمـا غـري مـستـساغ  تسهم بشكل كبري يف النشاط االمسوزي للسائل خارج اخلاليا، يؤدي ارتفاعه إيل إكسـاب 
تأكل املعادن، وغالبا ما يرتبط  الـعـالـي لـلكـلـوريـد يؤدي إىل كـمـا يـؤدي إلـي عـطـش، ويؤدي نقصه إيل اخنفاض الضغط ، والرتكيز

 ).2007(السروي،  أيون الكلوريد بأيون الصوديوم،

  وديوم صال. 5.2

ووفـــرة رواسـبـه الـمـعـدنـيـة، استعمـال الــمـاء الـمـالـح قـد يـسـبـب فــي حـدوث قــيء  هنــظـرًا لـسـرعـة ذوبــان أمـالحـيــوجــد فــي الــمـاء 
  .(WHO, 1998)وجــفـاف لـلجسـم لـمـا يـحـدثـه املاء الـمـالـح مــن اخـتـالف فــي الـضـغـط األسـمـوزي بـيـن املعدة واألمعاء 

  الماغنيسيوم. 6.2

يتواجد املاغنيسيوم يف صورة كربونات أو بيكربونات أو كربيتات وهي اليت تؤدي إيل ُعسر املياه، وبالرغم من أن زيادة تركيزه يف 
 املياه تؤثر صحيًا علي أمعاء مستعملي هـذه الـنوعـية مـن الـمياه، وخيـفـف مـن األضـرار الـنـاتـجـة بزيادة تركيز الصوديوم (عمر،

2006  .(  
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   البوتاسيوم. 7.2

يعترب البوتاسيوم من أهـم عـناصـر الـسائـل الـخـلوي بـاجلـسم، ويعـمل علي تنـظيم التوازن احلامضي والقاعدي، كما يشرتك مـع 
وصيل النبضات الصوديوم يف تـنظيـم الضغـط األمسوزي وضغــط االمـتـالء فـي الـخـليـة وخارجها، ويقوم البوتاسيوم مبهام خاصة يف ت

        جمم/لــتـر  10تركيز البوتاسيوم يف ماء الشرب عند  1992العصبية، ولقد حددت جمموعة الدول االوروبية عام 
)Chapman, 1996(.  

  الكالسيوم . 8.2

، ويلعب دور الـعـامـل الـوسـيط فــي عــدد مــن دم ولعملية بناء العظام واألسنانهو عنصر ضروري من أجل التخثر الطبيعي لل
م اإلنسان الـتـفـاعــالت الـفسـيولـوجـيـة ولـعـمل الـعـديــد مـن األنزميات، وأمالح الكالسيوم مـن أهــم عناصر املياه وهلا أمهية خاصة جلس

   ).2004(عويضة، 

مرض كساح العظام وتليينها إضافة إيل خلل يف عملية ختثر الدم  ومـن الـمعـلوم أن نـقـص تـركـيـز الـكـالسيوم يؤدي إيل حدوت
ـياه، ويـصل الطبيعي، وتـتـواجــد أمـالح الـكـالسـيوم فــي صــورة كـربـونــات أو بكربونات أو كـربيـتات وهــي الـتـي تـؤدي إلـي عـُسـر الـم

10 أقل من تـركـيـز الـكـالـسيـوم فــي الــميـاه الـعـذبة إىل
 حوايل وإىلجمم/لرت   

  ).2004يف املياه شديدة امللوحة (عباسي، جمم/لرت  75

  البيكربونات. 9.2

 فــي صـورة بيكربونات الكالسيوم مــجم/لـتـر 500-5ظم مصادر املياه ويوجد عادة من أيون البيكربونات هو املكون القلوي ملع
ــي ويوجد يف املاء عن طريق فعل اإلذابة للبكترييا املولدة لثاين أكسيد الكربون من املعادن احملتوية علي الكربونات، والــقــلـويــة ف

  ). 2000م/لـتـر (النجعاوي، جم 300شرب نادراً ما تزيد عـــن مــصــادر ماء ال

  المواد و طرق العمل. 3

عينة من مياه الشرب املعبأة يف عبوات بالستيكية بشكل عشوائي من خمتلف مناطق مدينة مصراته و من عالمات  12لقد مت مجع 
ومت  ،م19/02/2013-07، وكانت فرتة جتميع العينات من الفرتة )1واملبينة باجلدول ( من مياه الصنبور ةجتارية خمتلفة وعينة واحد

  علي األغذية و االدوية. التفتيشو  ركة احلديد والصلب، و مركز الرقابةلكشف عن العناصر الكيميائية يف معامل شا

  قدير األس الهيدروجيني. ت1.3

  ، عند درجة حرارة الغرفة.pH 330، وموديل WTW، وهو من صنع شركة pH meterبواسطة جهاز 

  )TDS(تقدير األمالح الذائبة . 2.3

               األمالح يف املاء ودرجة حرارة املياه، صنع من قبل شركةمجايل ايقيس  Solid Total dissolvedبواسطة جهاز 
)HM-Digital.(  
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  اليت مت جتميعها عينات املياه. 1 جدول

  مصدر المياه  نوع المياه  رقم العينة
  طريقة التعقيم

  العينة  العبوه

  الكلور  ال  مياه الصنبور مياه الصنبور  1

  االشعة البنفسجية  الكلور  بئر جويف  مصنع أماطني  2

  ال  الكلور  مياه الصنبور  مصنع منعشة  3

  االشعة البنفسجية  ال  بئر جويف  مصنع زرقاء العني  4

  االشعة البنفسجية  الكلور  مياه الصنبور  مصنع الساحلي  5

  ال  الكلور  مياه الصنبور  مصنع النيل  6

  االشعة البنفسجية  ال  مياه الصنبور  مصنع املنبع  7

  االشعة البنفسجية  ال  بئر جويف  مصنع أمان  8

  االشعة البنفسجية  الكلور  مياه الصنبور  مصنع اجلرة  9

  االشعة البنفسجية  الكلور  مياه الصنبور  مصنع الريان  10

  االشعة البنفسجية  الكلور  بئر جويف  مصنع املدينة  11

  االشعة البنفسجية  الكلور  مياه الصنبور  مصنع النهر العاصي  12

  ال  ال  بئر جويف  الساقيمصنع   13

  

  تقدير العسر الكلي (كربونات كالسيوم). 3.3

العسر الكلي هو حاصل مجع   (Re:TS-19 Operation/Maintenance Manual & Work standard)إىل   اً وفق
باأليونات املسببة للعسر وجتعلها  اإلمساكبالعسر املؤقت والعسر الدائم، ويتم تعيني العسر الكلي يف املاء باستخدام مواد تقوم 

معلقة يف املاء، وعند التعادل يتم تسجيل احلجم الالزم للتعادل وحتسب درجة العسر الكلي علي أساس كربونات الكالسيوم 
    م/لرت.بوحدة جم

  طريقة العمل. 1.3.3

   من دليل جم 0.1 إيل العينة وإضافة يلرتمل 1 بإضافة حملول منظم مبقدار مثمن العينة عن طريق املاصة،  مليلرت 25يأخذ 
Dottie )FBT( املعايرة بالسحاحة ، EDTA ق يتطبال، قراءة السحاحة بعد تغري لون الدليل إيل اللون األزرق، تسجل النتائج و

  :يف القانون اآليت

       af ×(1000/Test water, ml)            …………………….. (1)  =Hardness (ppm)  

  .EDTA قراءة السحاحة من سائل  هي af حيث 

  تقدير الكلوريد. 4.3

من العينة  مليلرت 50ذ خؤ ي، حيث Operation/Maintenance Manual and Work Standard  Re: TS-19 وفق
إيل  0.2مبقدار من  )Potassium Chromate(بواسطة السحاحة، وتوضع يف جفنه و تضاف هلا دليل كرومات البوتاسيوم 
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، ايل اية املعايرة بتحول N0.01  اليت يكون تركيزها(Silver Nitrate Solution) ، املعايرة بواسطة نرتات الفضة لرتملي 0.5

  ون البين احملمر، تسجل النتائج وتطبق يف القانون التايل:للون الدليل إيل ال

         af × 0.355 × (1000/Test water, ml)              ………………….(2)   =Cl (ppm) 

  قراءة السحاحة من نرتات الفضة .  هي af حيث 

  تقدير (الصوديوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم و الكالسيوم). 5.3

علي املوجه املناسبة لكل عنصر جهاز الطيف الذري بواسطة باحملاليل القياسية نقوم بتعديل وضبط بواسطة جهاز الطيف الذري 
 إجراء العمليات احلسابية الالزمة مث، ىهاز لكل عنصر علي حداجلعلي حده ، وأخذ العينة ووضعها يف اجلهاز، ونسجل قراءة 

  إلكمال التجربة .

 النتائج . 4

    الرقم الهيدروجيني. 1.4

يف مصنع املدينة،  5.2)، وأقل قيمة عند 7.2- 5.2بني قيم (للعينات ترتاوح  pHد أن قيم جن) 1من النتائج املوضحة يف الشكل (
، وهي مياه البلدية وليست مياه إحدى املصانع 7.8يف مصنع زرقاء العني، علماً بأن قيمة مياه الصنبور هي  7.2وأعلي قيمة عند 

هي (أماطني، الساحلي، املنبع، أمان، أي أا مصدر املياه ملصانع التعبئة، والعينات اليت كانت أقل من احلد األدىن املسموح به 
) وهي غري مطابقة 5.6، 6.3، 5.2 ،5.4، 5.4، 5.8، 6.3، 5.6علي التوايل ( )اجلرة، املدينة، مياه النهر العاصي، الساقي

جودة،  املتواجدة ا وتعترب أقلمنخفضة، وهذا راجع إيل قلة األمالح  pHللمواصفات الليبية و الصحة العاملية حيث كانت قيمة 
، 7.8(مياه الصنبور، منعشة، زرقاء العني، النيل، الريان)، وهي علي التوايل ( والعينات اليت كانت يف احلدود املسموح ا هي

6.7 ،7.2 ،6.6 ،6.5.( 
  

  

  

  

  

  

  

  

  تركيز اهليدروجني بالعينات املدروسةيوضح نتائج قيم  . 1شكل  
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  األمالح الذائبة. 2.4

) جمم/لرت 322-22األمالح الذائبة يف املياه الشرب املعبأة، ووجد أن قيم العينات كانت ترتاوح بني قيم () تركيز 2يبني الشكل (
م/لرت، والعينات اليت مل تتجاوز احلد األقصى هي جم 853كانت قيمة مياه الصنبور هي (مصنع اجلرة، مصنع زرقاء العني)، و 

، 92، 60نبع، أمان، اجلرة، الريان، املدينة، النهـر العاصي، الساقي)، وهي ((أماطني، منعشة، زرقاء العني، الساحلي، النيل، امل

التوايل، وهي مطابقة للمواصفات الليبية و الصحة العاملية حيث  ى) عل93، 63، 59، 126، 22، 90، 40، 143، 40، 322
  /لرت وهي غري مطابقة للمواصفة الليبية.مجم 853بقيمة  جتاوزت احلد األقصىفقد مل تتجاوز احلد األقصى، ماعدا  مياه الصنبور 

  

  

  بالعينات املدروسة األمالح الذائبةقيم . 2شكل  

  

   يلالعسر الك. 3.4

) جمم/لرت، وجند 72-4م العينات كانت ترتاوح بني قيم () يبني تركيز العسر الكلي يف املياه الشرب املعبأة، ووجد أن قي3الشكل (
جمم/لرت يف  72جمم/لرت يف مصانع (الساحلي، أمان، احلرة)، وأعلي تركيز للعسر الكلي هو  4أن أقل تركيز للعسر الكلي هو 

جمم/لرت، والعينات اليت يف احلد املسموح به هي (أماطني، منعشة، زرقاء  380مصنع زرقاء العني، علماً بأن قيمة مياه الصنبور هي 
، 44، 4، 72، 32، 20هي علي التوايل (و  املدينة، النهر العاصي، الساقي) الساحلي، النيل، املنبع، أمان، اجلرة، الريان،العني، 

 من وهي مطابقة للمواصفات الليبية و الصحة العاملية حيث كانت يف احلد املسموح به، وكانت اعلى )8، 20، 8، 24 ،4، 4، 8
  لرت.جمم/ 380بقيمة ور احلد من املسموح به يف مياه الصنب
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 للعينات املدروسة يوضح نتائج قيم العسر الكلي .3شكل 

 الكلوريدات. 4.4

 -  12.07) تركيز الكلوريدات يف مياه الشرب املعبأة، ووجد أن قيم الكلوريدات للعينات كانت ترتاوح بني قيم (4يبني الشكل (
جمم/لرت، والعينات  276.9قيمة مياه الصنبور هي  يل، أماازرقاء العني) على التو م/لرت) و هي يف (مصنع اجلرة، مصنع جم 20.7

أماطني، منعشة، زرقاء العني، الساحلي، النيل، املنبع، أمان، اجلرة، الريان، املدينة، هي (اليت مل تتجاوز احلد األقصى للمواصفات 
، 12.07 ،48.99، 17.75، 55.735، 19.17، 120.7، 40.115، 36.21مياه النهر العاصي، الساقي)، وهي علي التوايل (

الصحة العاملية حيث مل تتجاوز احلد ومواصفات منظمة وهي مطابقة للمواصفات الليبية  )54.31 ،36.92، 39.05، 51.12
 .جمم/لرت وهي أقل جودة 276.9عند  األقصى، ومياه الصنبور جتاوزت احلد األقصى للمواصفات

 
 للعينات املدروسة نتائج قيم الكلوريدات يوضح. 4شكل 
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  مالصوديو  .5.4

 جمم/لرت )76.06-18.80للعينات كانت ترتاوح بني قيم ( وجد أن قيم عنصر الصوديوم) 5من النتائج املوضحة يف الشكل (
كانت األخرى  ميع العينات جل، و جمم/لرت 85.47مصنع زرقاء العني على التوايل، و مياه الصنبور كانت و  مصنع اجلرةكانت يف و 

  منخفضة لكل العينات.  الصوديوم،  كانت قيم قياسية الليبية و الصحة العامليةيف احلد املسموح به للمواصفات ال

 

  للعينات املدروسة يوضح قيم عنصر الصوديوم. 5شكل 

  الماغنيسيوم. 6.4

، لرتم/) جم3.9-0.11أن قيم العينات كانت ترتاوح بني قيم () تركيز املاغنيسيوم يف مياه الشرب املعبأة، ووجد 6يبني الشكل (
، لرت يف مصنع زرقاء العنيجمم/ 3.9جمم/لرت يف مصنع اجلرة، وأعلي تركيز للماغنيسيوم هو  0.11وجند أن أقل تركيز للماغنيسيوم 
ملواصفات منظمة الصحة العاملية ألا لعينات كانت يف احلد املسموح به جمم/لرت، ومجيع ا 9.33علماً بأن قيمة مياه الصنبور هي 

  مل تتجاوز احلد األقصى .

  البوتاسيوم . 7.4

، ) جمم/لرت2.46- 0.177، ووجد أن قيم العينات كانت ترتاوح بني قيم (مياه الشرب املعبأة) تركيز البوتاسيوم يف 7يبني الشكل (
جمم/لرت يف مصنع زرقاء العني  2.46جمم/لرت يف مصنع اجلرة، وأعلي تركيز للبوتاسيوم هو  0.177وجند أن أقل تركيز للبوتاسيوم 

  جمم/لرت، و كانت مجيع العينات مل تتجاوز احلد األقصى للمواصفات به.  4.13علماً بأن قيمة مياه الصنبور هي 
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  للعينات املدروسة يوضح قيم عنصر الصوديوم. 6شكل 

  

  

 لعينات قيد الدراسةل يوضح نتائج قيم عنصر البوتاسيوم .7شكل 

  

  الكالسيوم . 8.4

) جمم/لرت، 31.25- 1.24) تركيز الكالسيوم يف املياه الشرب املعبأة ، ووجد أن قيم العينات كانت ترتاوح بني قيم (8يبني الشكل (
/لرت يف مصنع زرقاء العني، مجم 31.25أعلي تركيز للكالسيوم هو ، و جمم/لرت يف مصنع اجلرة 1.24تركيز للكالسيوم  وجند أن أقل

 م/لرت، ومجيع العينات كانت يف احلد املسموح به.جم 77.08أن قيمة مياه الصنبور هي علماً ب
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 للعينات املدروسةيوضح نتائج قيم الكالسيوم  .8شكل 

  البيكربونات . 9.4

) جمم/لرت، 61-18.3الشرب املعبأة، ووجد أن قيم العينات كانت ترتاوح بني قيم ( ) تركيز البيكربونات يف املياه9يبني الشكل (
 يف مصنع /لرتجمم 61أماطني)، وأعلي تركيز للبيكربونات هو  ،جمم/لرت يف مصانع (منعشة 18.3وجند أن أقل تركيز للبيكربونات 

مطابقة للمواصفات الليبية ومنظمة الصحة العاملية حيث  جمم/لرت، ومجيع العينات هي 61اجلرة، علماً بأن قيمة مياه الصنبور هي 
   تتجاوز احلد األقصى.مل

 

  

 لعينات قيد الدراسةليوضح نتائج قيم البيكربونات  .9شكل 
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  المناقشة. 5

تبني من خالل النتائج املتحصل عليها لعينات مياه الشرب املعبأة أن أغلب قيم األس اهليدروجيين ليست يف احلدود املسموح ا 
بوحدة جمم/لرت يف مصنع املدينة، وهذا الرتكيز أقـل مـن احلـد األدىن للمواصفات، وأعلي  5.2وجند أن أقل عينة كانت عند تركيز 

 تتطابق مع املواصفات الليبية ومنظمة الصحة العاملية، وال توجد ملعينات  8بوحدة جمم/لرت عند مياه الصنبور، وكانت  7.8تركيز 
اي واحدة قد جتاوزت احلد األقصى املسموح به، وعند النظر إيل تركيز االمالح الذائبة جند أن كل العينات كانت منخفضة جداً 

ت احلد األقصى جمم/لرت اليت جتاوز  853ولكن عينة مياه الصنبور كانت عند تركيز  صى املسموح به تتجاوز احلد األقيف الرتكيز ومل
 380، وجند أن قيم العسر الكلي كانت يف مياه الصنبور عند تركيز تتجاوز املواصفات الصحة العاملية، ومل للمواصفات الليبية

موح ا يف دود املساحليف املواصفة الليبية، ومل تتجاوز أي عينة  هوح بلرت، وهي الوحيدة اليت قد جتاوزت احلد األقصى املسم/مجم
، وجند ابقاً ، وكل العينات كانت منخفضة جداً عدا مياه الصنبور اليت كانت مرتفعة قليال كما هو موضح  سمنظمة الصحة العاملية

الصحة العاملية حىت مياه صفات الليبية ومنظمة أن قيمة عنصر الصوديوم مل تتجاوز أي عينة احلد األقصى املسموح به يف املوا
م/لرت، وهي أكثر عينة ارتفاع يف القيمة، وكان هناك اخنفاض واضح يف تركيز العينات، جم 85.47الصنبور، واليت كانت عند تركيز 

قد جتاوزت احلدود  نتائجالويف النظر إيل قيم عنصر احلديد جند أن معظم القيم كانت مرتفعة، ولكن ال توجد عينة واحدة يف 
النهر العاصي) عند  ،الريان ،القصوى املسموح ا يف املواصفات الليبية ومنظمة الصحة العاملية وكان أقل تركيز عند مصانع (أمان

بوحدة جمم/لرت، وقيمة الكلوريدات جند أن مياه الصنبور هي اليت جتاوزت احلد األقصى املسموح به يف كال  0.005قيمة 
صفتني، نتائج عنصر اجمم/لرت، وكانت باقي العينات منخفضة وكانت مطابقة لكال املو  276.9وكانت عند تركيز  صفتنيااملو 

 77.08عينة هي مياه الصنبور  ىوبني نتائج العينات حيث كانت أعلالكالسيوم جند الفرق شاسع بني احلد األقصى املسموح به 
جمم/لرت، وباقي العينات كانت منخفضة جدا، وكما هو احلال عند تركيز املاغنيسيوم، وكانت أعلي عينة عند مياه الصنبور برتكيز 

 4.13بوحدة جمم/لرت، واألمر كان مشاًا عند عنصر البوتاسيوم حيث سجلت أعلي عينه عند مياه الصنبور عند تركيز  9.33
، ومل تتجاوز العينات احلد األقصى املسموح به يف املواصفات عنصر البيكربونات كانت قليلة جداً بوحدة جمم/لرت، وجند أن قيمة 

بوحدة جمم/لرت، والزرنيخ   61الليبية ومنظمة الصحة العاملية، ولوحظ ارتفاع عند عينة مصنع اجلرة وعينة مياه الصنبور عند تركيز 
ساوية و كانت منخفضة جدًا باملقارنة مع مواصفات منظمة الصحة العاملية كانت نتائجه أن القيمة الفعلية هلذا العنصر هي مت

وعند عنصر النحاس النتائج خمتلفة حيث  .للحد األقصى، ويف املواصفات الليبية جند أن الرتاكيز كانت شبة قريبة للحد األقصى
 ،0.195 ،0.087ل ومصنع املدينة كانت (، مصنع النيدا ثالثة عينات وهي مياه الصنبورجند اخنفاض ملحوظ يف كل العينات ع

، ويف نتائج عنصر ، وكل العينات مطابقة للمواصفاتجمم/لرت 0.005) علي التوايل، وباقي العينات كانت عند تركيز 0.131
ينة جمم/لرت، ومل تتجاوز ع 0.005الرصاص جند االمر مشابه لرتكيز الزرنيخ حيث جند أن النتائج متساوية مع بعضها عند تركيز 

، ومنظمة الصحة لرت/مجم 3ويف تركيز الزنك كان احلد األقصى املسموح به يف املواصفات الليبية هو  ا،املسموح احلدود واحدة 
 0.678 تتجاوز تركيز ملجمم/لرت كحد أقصى، ولكن العينات كانت عكس ذلك حيث جند أن معظم العينات  5العاملية هو 

ل علي جمم/لرت اليت كانت عند مصنع الساحلي، ويف عنصري الكادميوم والزئبق كانت نتائجهم متشاة جداً وذلك بسبب احلصو 
  .ت الليبية ومنظمة الصحة العامليةاحلد األقصى املسموح به يف املواصفا نفس النتائج وكالمها جتاوز
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  االستنتاج. 6

شرب املعبأة وتعددت مراكز املعاجلة والتعبئة، والشائع عند عامة الظاهرة استعمال مياه  األخريةمدينة مصراته يف اآلونة انتشرت يف 
تم معاجلتها واليت يالناس أن هذه املياه صاحلة متامًا للشرب واملعروف أن هذه املياه هي مياه جوفية أو مياه البلدية (مياه صنبور) 

بالعديد من العمليات بينما التحاليل املهمة ال جتري لعدم توفر اإلمكانات أحياناً يف املختربات ذات العالقة و هنا كثرياً ما يكثر 
 12اجلدل حول مدي صالحية هذه املياه للشرب و ما تسببه من أضرار  لصحة املستهلك. ومن خالل هذه الدراسة اليت مشلت 

، واليت بدولة ليبيا مصراتهيف مدينة  م2013مياه الشرب باإلضافة إيل مياه الصنبور، واليت أجريت يف شهر فرباير سنة مصنع لتعبئة 
مت الكشف فيها عن العناصر الكيميائية التالية (الرقم اهليدروجيين، األمالح الذائبة، العسر الكلي، الصوديوم، احلديد، 

)، ومقارنة الرصاص، الزنك، الكادميوم، الزئبق البوتاسيوم، البيكربونات، الزرنيخ، النحاس، الكلوريدات، الكالسيوم، املاغنيسيوم،
حيث جند أن قيم الرقم اهليدروجيين  ،ياه الشرب املعبأة، واملواصفات الليبية ومواصفات منظمة الصحة العامليةمياه الشبكة العامة مب

، والعسر الكلي جند أن عينة ويف نتائج األمالح الذائبة ،ه يف املواصفاتلثمانية عينات كانت أقل من احلد األدىن املسموح ب
، وجند أن عينة واحدة تتجاوز املواصفات الصحة العاملية، ومل املسموح به يف املواصفات الليبيةواحدة قد جتاوزت احلد األقصى 

عناصر السابقة الذكر، وعند النظر إيل ح به يف املواصفات لعنصر احلديد والكلوريدات قد جتاوزت احلد االقصى املسمو 
 تتجاوز احلد مل) جند أن هذه العناصر الزنك ،الرصاص، النحاس ،البيكربونات ،البوتاسيوم ،املاغنيسيوم ،الكالسيوم ،(الصوديوم

، ونالحظ أن ) اليت أظهرت ارتفاع يف هذه العناصريف املواصفات الليبية والدولية (منظمة الصحة العامليةاالقصى املسموح به 
ذلك يف عنصر الزرنيخ هو العنصر الوحيد الذي كانت نتائجه كلها منخفضة  لكل العينات عن احلد االقصى، وعلي عكس من 

الكادميوم) اليت جتاوزت فيها كل العينات احلد االقصى املسموح به يف املواصفات الليبية  ،الزئبقالنتائج جند أن العناصر (
  . العاملية واملواصفات منظمة الصحة

   عالمراج

  المراجع باللغة العربية

، عدد خاص حول املياه، 37،  36العددان  .اهلندسي ،التحلية اخليار األمثل ).1997( البلعزي، خالد حممد وماشينه، مجال عبد الرمحن

 .، ليبيا، طرابلسالنقابة العامة للمهن اهلندسية

 .مكتبة املعارف احلديثة، اإلسكندرية، مصر ،األويلالطبعة  .املاء واحلياة ).1997( العروسي، حسني

الل حزي وشركاءه، ج ،منشأة املعارف .رف الصناعي يف الوحدات االنتاجيةتكنولوجيا معاجلة املاء والص ).2000( النجعاوي، أمحد فؤاد

  .، مصراإلسكندرية

–جودة مياه الشرب املعبأة يف مدينة بنغازي  ).2005( ، مها عبد الفتاح وفرج، السنوسي عبد الغفار، فاتن غضبان داود ويونسالعاين

 .قسم البيئة، كلية الصحة العامة، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا .-التحلية بطريقة التناضح العكسي
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واملعايري القياسية، ، املركز الوطين للمواصفات )11(العدد  .ورشة العمل اخلاصة جبودة مياه الشرب، املعيار ).2005( الغرياين، ماجدة

 .اطرابلس، ليبي

قدير املواد الصلبة املذابة يف بعض العينات من مياه الشرب (املعبأة، ت ).2007( ، فاطمة الصادق، إبراهيم حممد والضراطالعصاوي

 .، ليبيامصراتهأكتوبر،  7جامعة ، قسم الكيمياء، كلية العلوم .احمللية) بليبيا
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