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 Abstractالبحث   ملخص 

 مبدينة زلينتأزدو  بار منطقةاالكشف عن مستوى العناصر الثقيلة ) الكادميوم والرصاص والكروم( يف  اىل هتدف الدراسة
من تسعة وثالثون بئر مت اختيارىا بطريقة  مجعت العيناتو ،  تضم كل دائرة رلموعة من االبار ،،قسمت ادلنطقة اىل سبع دوائر 

حيث  ،عشوائية وعلى مسافات واجتاىات سلتلفة من حبرية الصرف الصحي  بأخذ ثالث مكررات لكل بئر وعلى فًتات متقطعة 
من سلاطر صحية  العناصر السامة وادلكن تواجدىا يف ادلياه ادللوثة مبياه الصرف الصحي، ودلا ذلذه العناصر رب ادلعادن الثقيلة منتعت

كانت معدالت الًتاكيز لعناصر ان  ، ، كان من الضروري التعرف على تركيزاهتا يف ادلياه اجلوفية ، ومن نتائج ىذه الدراسة  
( على التوايل، µg/l 95.879و µg/l 10.967اعلى من احلدود القصوى ادلسموح هبا زلليا ) هالكادميوم والرصاص يف ادليا

ان مياه ادلنطقة ملوثة بعنصري وىذا يعين (، µg/l 0.503لكروم فكان اقل من القيم ادلسموح هبا زلليا)اما بالنسبة لعنصر ا
 الكادميوم والرصاص إذ جتاوز كل منهما الًتاكيز ادلسموح هبا بينما كان تركيز عنصر الكروم  دون ادلواصفات القياسية ادلسموح هبا 

 . ادلياه اجلوفية ، مياه الصرف الصحي () العناصر الثقيلة ، :  الكلمات المفتاحية

   Introduction المقدمة.1

احلكومات والشعوب يف كل أرجاء العامل ،  ولعل  صانعي القرار يف يعد تلوث البيئة ادلائية من ادلشاكل العادلية اليت تشغل     
2007 (التلوث بالعناصر الثقيلة من امهها وخاصة خالل السنوات االخرية الن دلعظمها تأثريات سامة على الكائنات احلية 

 /Duruibعالقة أو ذائبة  (، وبعضها ضار حىت يف تراكيزه ادلنخفضة ومتثل ملوثات بيئية خطرة كوهنا غري قابلة للتحلل لذا تبقى
بشكل جزئي يف عمود ادلاء وتدخل جلسم الكائن احلي عن طريق الغذاء أو اذلواء أو ادلياه ادللوثة ، وتًتاكم فيو مبرور الوقت مسببة 

، وميكن أن تتعرض ادلياه للتلوث بالعناصر الثقيلة من مصادر سلتلفة كالفضالت  (Blanco/ 2005سلتلفة للكائن احلي) سلاطر
 ية والصناعية ونشطات التعدين والفعاليات الزراعية كإضافة االمسدة وادلبيدات شلا يؤثر على التوازن البيئي يف البيئة ادلائيةادلنزل

(1989 /Canli وتعد ليبيا ) وادلياه 2.3% ، وادلياه السطحية بنسبة 96على ادلياه اجلوفية بنسبة من الدول اليت تعتمد ، %
تقرير اذليئة العامة للمياه فرع ادلنطقة الوسطى ) % )0.9ادلياه ادلعاد استخدامها بعد معاجلتها بنسبة على % و 0.66بنسبة ادللوحة ) التحلية (  ادلزالة

 . ( 2006اخلمس ( عن اخلزانات اجلوفية مبنطقة زلينت  ) 
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  :هدف البحث. أ2

 والعادلية ومدى صالحيتها للشرب و مقارنة بادلواصفات القياسية الليبية ببعض العناصر الثقيلة مياه ادلنطقة  تلوثدراسة مدى  1
 . اطالع ادلواطنني على حقيقة الوضع ادلائي للمنطقة

. الوصول إىل نتائج علمية موثوق هبا توضح مدى صالحية مياه اآلبار اجلوفية الضحلة أو العميقة مبنطقة الدراسة لالستخدام 2
 ادلنزيل والزراعي .

 

 Materials and Methods. مواد وطرق البحث  3

 منطقة الدراسة :  1.3

 اً أمطار سنوي تتتحصل على معدال واليتمنطقة الدراسة من بني مناطق البالد اليت يسودىا مناخ البحر األبيض ادلتوسط ، 
، وىي كمية ليست بالكبرية  وال تكفي حاجة ادلنطقة ، باإلضافة إىل كوهنا تقتصر على فًتة  مم 300إىل  200يًتاوح بني 

ساعة سنويًا ، وىو معدل  2500أن ساعات سطوع الشمس يف ادلنطقة )مشال البالد( ال يقل عن  زلدودة من السنة ، كما
 400ة ، فقد بلغ معدل درجة التبخر السنوي ما بني بدون شك لو آثاره السلبية على كفاية كمية األمطار الساقطة على ادلنطق

كمية ادلياه تصل إىل أكثر من  مم يف األجزاء الشمالية ادلعتدلة ادلناخ ، وبذلك فإن متوسط درجة البخر السنوي يف 2000 -
 . ( 2005)الزاوية مم  1200

فية من ناحية ، ومن ناحية أخرى ال متثل إال نسبة قليلة من إن االعتماد على مياه األمطار يف ادلنطقة يعترب زلدوداً ألهنا غري كا    
واليت منها منطقة الدراسة )اذليئة العامة للمياه والًتبة % فقط من مصادر ادلياه بادلنطقة ،  10مصادر ادلياه يف ادلنطقة وحبدود 

ي ذات كثافة سكانية عالية ، يشتغل معظم منطقة الدراسة ) أزدو ( من ادلناطق احليوية ، فه ( وتعترب 2002بادلنطقة الوسطى ، 
، وادلصدر الوحيد للمياه هبذه ادلنطقة ىو ادلياه اجلوفية ، حيث تستخدم للشرب ومتثل  السلة الغذائية دلدينة زلينت ،  سكاهنا بالزراعة

 .واالستخدام ادلنزيل والزراعي 
 

 
.  

 موقع منطقة الدراسة ( يبين1لشكل)ا                                               
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 Sampling procedure جمع العينات :2.3

بئر جويف بطريقة عشوائية ، ويف مجيع االجتاىات األفقية من البحرية، وعلى مسافات  39إلصلاز الدراسة مت مجع العينات من     
مًت وأعمار ىذه اآلبار يًتاوح من  30إىل  18 بنيكان متوسط عمق ىذه اآلبار يًتاوح حيث   ،مًت 3000إىل  200سلتلفة من 

لًت، وكان من الضروري بيان مواقع تلك اآلبار من البحرية ½ مجعت العينات يف قنينات من البالستيك سعة و سنة ،  35إىل  5
(  G P Sوادلسافة اليت تفصل بني كل بئر والبحرية، حيث أخذت إحداثيات ىذه اآلبار باستخدام جهاز حتديد ادلواقع )

 ( 1ووضعت تلك البيانات يف اجلدول  رقم )
 

 ( يوضح المعلومات التي جمعت عن آبار منطقة الدراسة1الجدول رقم )

 رمز العينة
عمق البئر 

 بالمتر
 تغليف البئر تاريخ حفر البئر

اقرب بئر سوداء 

 بالمتر

بعد البئر عن 

 البحيرة

موقع البئر من 

 البحيرة
 اإلحداثيات

A1 29 1980 0464138     3590538 الشمال 200 يوجد ال ال 

A2 25 1996 0464474      3590382 الشمال 204 ال يوجد ال 

A3 29 2007 0464292      3590702 الشمال 320 60 ال 

A4 28 2007 0464354     3590706 الشمال 333 ال يوجد ال 

A5 30 1970 0463965    3590541 الشمال 343 ال يوجد ال 

B1 22 1970 0464638     3590531 الشمال 450 80 ال 

B2 27 1999 0464425     3590810 الشمال 455 5 ال 

B3 22 2003 0463765     3590556 اجلنوب 530 50 ال 

B4 30 1995 0464241      3590950 الشمال 566 30 ال 

B5 28 1992 0464627     3590837 الشمال 577 50 نعم 

B6 35 2007 0463993      3589875 اجلنوب 577 ال يوجد نعم 

C1 25 1998 0464288     3589728 اجلنوب 654 ال يوجد ال 

C2 22 1990 0463764      3590718 الشمال 665 100 نعم 

C3 27 1996 0463901      3589698 اجلنوب 777 ال يوجد نعم 

C4 28 2005 0463395     3590246 الشمال 887 ال يوجد نعم 

C5 19 1996 0465130      3590632 الشمال 895 30 نعم 
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 مت توزيع اآلبار على رلموعة من الدوائر كما يلي :      

C6 21 2002 0465165      3590291 اجلنوب 900 30 ال 

C7 22 1978 0465065      3590830 الشمال 912 ال يوجد ال 

C8 21 2004 0465190      3590277 اجلنوب 926 ال يوجد ال 

D1 19 1988 0465263     3590447 الشمال 1024 30 ال 

D2 26 1968 0463810    3589425 اجلنوب 1061 ال يوجد نعم 

D3 28 2002 0463099      3590347 اجلنوب 1171 ال يوجد ال 

D4 24 2009 0463745      3591534 الشمال 1260 30 نعم 

D5 25 2001 0465148      3591374 الشمال 1324 ال يوجد نعم 

E1 27 1993 0465601      3589764 اجلنوب 1467 50 نعم 

E2 25 1997 0464165     3591892 الشمال 1513 60 ال 

E3 27 1998 0465787      3590498 الشمال 1521 30 ال 

E4 28 2004 0463271     3589138 اجلنوب 1595 ال يوجد نعم 

E5 28 2003 0463200     3589148 جلنوب 1635 ال يوجد نعم 

E6 27 1977 0465699      3589544 اجلنوب 1661 70 ال 

F1 30 2008 0463229    3588902 اجلنوب 1809 ال يوجد نعم 

F2 20 1987 0464691     3592155 الشمال 1822 50 ال 

F3 27 1995 0466118   3590298 اجلنوب 1850 ال يوجد ال 

F4 19 1993 0464042   3592290 الشمال 1921 25 ال 

F5 23 1980 0465643   3589008 اجلنوب 1941 80 ال 

F6 22 1979 0465992   3589384 اجلنوب 1995 ال يوجد ال 

G1 27 1979 0466180   3589550 الشمال 2014 ال يوجد ال 

G2 28 2000 0465997   3588945 اجلنوب 2251 65 ال 

G3 20 2008 0462679   3593054 الشمال 3109 15 ال 

 0464270   3590384 - - - - - - البحرية
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 مًت( وتضم  اآلبا ر 280وكان متوسط ادلسـافة اليت تفصلها عن البحرية حوايل ) الدائرة األولـى -
-   (A1  ،A2  ،A3  ،A4  ،A5 . ) 
     مًت( وتضم اآلبـار 526حـوايل )  وكان متوسط ادلسـافة اليت تفصلها عن البحرية الدائرة الثانيـة   -
-  (B1  ،B2  ،B3  ،B4  ،B5  ،B6 . ) 
 مًت ( وتضـم اآلبــار                 850وتبـعد عـن مصـدر التلـوث البحـرية  مبسـافة حـوايل ) الدائرة الثالثـة   -
-   (C1  ،C2  ،C3  ،C4  ،C5  ،C6  ،C7 ،8C. ) 
 مًت ( وتضم اآلبـار    1168وكان متوسط ادلسافة اليت تفصلها عن البحرية حوايل ) الدائرة الرابعة   -
-   (D1  ،D2  ،D3  ،D4  ،D5 . ) 
 مًت ( وتضـم اآلبـار               1565وتبـعد عــن  البحـرية  مبتوسط  مسـافة حـوايل  )   الدائرة الخامسة   -
-   (E1  ،E2  ،E3  ،E4  ،E5  ،E6 . ) 
 مًت ( وتضم اآلبـار     1890ومتوسط ادلسافة اليت تفصلها عن البحرية حوايل ) الدائرة السادسة  -
-    (F1  ،F2  ،F3  ،F4  ،F5  ،F6 . ) 
 مًت ( وتضم اآلبـار    2458وكان متوسط ادلسافة اليت تفصلها عن البحرية حوايل ) الدائرة السابعة  -
-   (G1  ،G2  ،G3 . ) 
 ( .  2اإلحداثيات مت رسم خريطة تبني توزيع تلك اآلبار وموقع البحرية كما ىي موضحة يف الشكل رقم)ومن خالل تلك     

 البئر البحرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين موقع اآلبار من البحيرة 2الشكل )
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  خطوات أخذ العينات :

دقيقة وغسل القنينة مباء  15لًت بعد تشغيل ادلضخة دلدة ½ من البالستيك نظيفة وجافة سعة  مجعت العينات يف قنينات
 .%  65مل من محض النيًتيك بًتكيز 1البئر من ثالث إىل أربع مرات مث أضيف حجم 

 Analytical Techniquesطرق التحليل الكيميائي :  3.3

 Atomicقدرت ادلعادن الثقيلة باستخدام جهاز االمتصاص الذري فحص العينات مبركز البحوث البحرية و مت    
Absorption  (   موديلPerkin Flmer 2380 وذلك حسب الطريقة ادلبينة يف ) 

*ASTEM-D1687-02(2007)el Standard Test Methods for Chromium water.         
3557-02(2007)el-Standard Test Methods for Cadmium in  water.          
*ASTEM-D- 
*ASTEM-D-3559-08- Standard Test Methods for Lead in water  
              

  Results and Discussion النتائج والمناقشة.4

 (  Cdعنصر الكادميوم )   1.4

وىى قيمة µg/l 10.967(على أن قيمة ادلتوسط احلسايب لًتكيز ىذا العنصر 3(والشكل)2البيانات ادلدونة باجلدول ) تدل    
ويدل االضلراف  5µg/lعالية جدًا مقارنة بادلواصفات القياسية الليبية دلياه الشرب واليت حددت تركيز الكادميوم يف مياه الشرب 

ري بني مستويات تركيز ىذا العنصر يف اآلبار ادلدروسة ويدعم ذلك قيمة ( على وجود تباين كب10.889ادلعياري)
كذلك من خالل تلك البيانات والتمثيل البياين نالحظ أن تركيز ىذا العنصر عايل بالقرب من البحرية ويقل    ، (41.200ادلدى)

ياه البحرية يعود دلوالسبب يف ذلك   E,C,B ئريف آبار الدوا كان  كلما ابتعدنا عنها، واجلدير بالذكر ان ارتفاع تركيز الكادميوم
عن تأثري بعض ملوثات الصرف  (2007) وىذا يتفق مع الدراسة اليت قام هبا احلداد، ووقوع تلك اآلبار بني شبكة من الطرق 

يف دراستو   (1993)وتتفق كذلك مع ما توصل اليو سودراما  ، الصحي والصناعي على ادلياه اجلوفية من ارتفاع نسبة الكادميوم
 .µg/l1.31عن تلوث ادلياه اجلوفية بالصرف الصحي واليت كانت من نتائجها ارتفاع نسبة الكادميوم اىل 
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 Cd( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والحد االدنى والحد االعلى والمدى لقيم     2الجدول رقم )

 ادلدى احلد  االعلى االدىناحلد   االضلراف  ادلعياري ادلتوسط اجملموعة

A 5.020 6.316 0.5 14.200 13.700 

B 16.700 14.443 0.200 36.700 36.500 

C 15.000 10.015 2.100 30.500 28.400 

D 8.820 8.363 1.000 22.000 21.000 

E 17.167 13.975 3.400 41.400 38.000 

F 4.600 4.941 0.200 12.500 12.300 

G 2.567 2.203 0.300 4.700 4.400 

 41.200 41.400 0.200 10.889 10.967 العام

 

 

 

 ( يوضح التمثيل البياني لمتوسطات قيم عنصر الكادميوم 3الشكل رقم ) 
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تركيز الكادميوم Cd ) ميكرو جرام/لتر(

تركيز الكادميوم )ميكرو جرام /لتر ( 5.0216.7158.8217.1674.62.567

ABCDEFG
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 (Pbالرصاص )  عنصر 2.4

( واخلاصة بعنصر الرصاص نالحظ ان قيمة ادلتوسط احلسايب 4الشكل ) ( وكذلك3من خالل البيانات ادلدونة باجلدول )     
وىذه القيمة جتاوزت احلدود ادلسموح هبا حسب ادلوصفات  95.879µg/lالعام دلتوسط تركيز ىذا العنصر يف اآلبار قد بلغ 

( وىى قيمة عالية جدًا على وجود  86.671وتدل قيمة االضلراف ادلعياري العام ) ،  50µg/lالقياسية الليبية دلياه الشرب   
( وىى قيمة اعلى  338.900تباين بني مستويات تركيز عنصر الرصاص يف اآلبار قيد الدراسة وىذا ما تدعمو قيمة ادلدى ) 

ار ومن ادلالحظ من خالل التمثيل البياين ان تركيز ىذا العنصر يف مجيع الدوائر مرتفع ما عدا آب ،  بكثري من احلد ادلسموح بو
وىذا يتطابق مع ما توصل أليو سو دراما  ،  العنصر ومل تتجاوز احلدود ادلسموح هبا فكانت اقل قيمة يف تركيز ىذا Gالدائرة 

ويعود السبب يف تلوث آبارا ادلنطقة بعنصر الرصاص اىل مياه  1.82mg/lيف دراستو واليت وجد فيها نسبة الرصاص  (1993)
 .حبرية الصرف الصحي

 Pb( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والحد االدنى والحد االعلى والمدى لقيم     3)  الجدول رقم

 ادلدى احلد  االعلى احلد  االدىن االضلراف  ادلعياري ادلتوسط اجملموعة

A 90.940 52.568 19.4 159.300 139.900 

B 143.750 126.033 15.300 339.900 324.600 

C 81.975 88.383 2.200 218.700 216.500 

D 113.940 91.774 7.800 232.900 225.100 

E 78.417 68.250 2.900 204.900 202.000 

F 103.467 101.119 3.600 248.400 244.800 

G 35.100 30.689 1.000 60.500 59.500 

 338.900 339.900 1.000 86.671 95.879 العام
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 البياني لمتوسطات قيم عنصر الرصاص( يوضح التمثيل  4الشكل رقم )  

 ( Crالكروم )  عنصر 3.4 

وىي اقل من قيمة احلدود ادلسموح هبا  0.503µg/l( إن قيمة ادلتوسط احلسايب للكروم تساوى 5( والشكل )4تدل البيانات باجلدول )

( تدل على وجود تباين بني  1.131أما قيمة االضلراف ادلعياري واليت تساوى )  50µg/lحسب ادلواصفات القياسية الليبية دلياه الشرب واليت تساوى 

( وىى اقل بكثري من قيمة احلد 7.100وىذا ما تدعمو قيمة ادلدى واليت تساوى ) ، متوسطات تركيز عنصر الكروم يف دوائر اآلبار قيد الدراسة 

نالحظ ان تركيز ىذا العنصر عايل بالقرب من البحرية ويقل كلما ابتعدنا عنها ولكن األقصى ادلسموح هبا ،ومن خالل التمثيل البياين وبشكل عام 

ويرجع السبب يف ذلك لقلة مصادر الكروم سواء الطبيعية أو ، بقيت ىذه الًتاكيز دون احلدود ادلسموح هبا واليت ال تسبب أي مشاكل بيئية أو صحية 

يف دراستو عن تلوث ادلياه اجلوفية مبياه اآلبار السوداء مبنطقة مشال  (2007) وصل اليو الشكلالصناعية يف مياه الصرف الصحي  وىذا يدعمو ما ت

يف دراستو خلصائص مياه الشرب يف  (2007)الزاوية  حيث وجد إن نسبة الكروم مل تتجاوز احلدود ادلسموح هبا وكذلك ما توصل اليو صاحل أبو محرة 

 .ر ادلدروسة مبنطقة بين وليد بعنصر الكروم بعض اآلبار اجلوفية من عدم تلوث اآلبا
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 Cr( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والحد األدنى والحد األعلى والمدى لقيم   4الجدول رقم ) 

 ادلدى احلد  األعلى احلد  األدىن االضلراف  ادلعياري ادلتوسط اجملموعة

A 0.520 0.363 0.2 1.000 0.800 

B 1.550 2.789 0.100 7.200 7.100 

C 0.213 0.099 0.100 0.300 0.200 

D 0.360 0.358 0.200 1.000 0.800 

E 0.183 0.075 0.100 0.300 0.200 

F 0.417 0.256 0.100 0.700 0.600 

G 0.200 0.100 0.100 0.300 0.200 

 7.100 7.200 0.100 1.131 0.503 العام

 

 

 البياني لمتوسطات قيم عنصر الكروم ( يوضح التمثيل5الشكل رقم )
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 Conclusion and conclusions. الخالصة واالستنتاجات  5

منطقة أزدو مبدينة زلينت ، واستهدفت الدراسة  تقدير تراكيز بعض العناصر الثقيلة يف مياه االبار شرق أجريت الدراسة يف     
 مبياه  حبرية الصرف الصحي وذلك ألمهية ىذه ادلنطقة من الناحية السكنية والزراعية، مجعت عينات ادلياه من  تأثرىااجلوفية ومدى 

مًت أنشئت كحل لتجميع مياه الصرف  8ىكتار بعمق  3بئر زليطة بالبحرية )واليت عبارة عن سد ترايب تبلغ مساحتها 39
مًت، وقد أخذت ادلسافات واإلحداثيات  3000 - 200قية تًتاوح من الصحي الناجتة من مدينة زلينت( وذلك على مسافات أف

  A ، B  ،C   ،D ،E  ، F ،G   والذي على أساسو قسمت منطقة الدراسة إىل سبع  دوائر  G.P.Sباستخدام جهاز  
 ،نطقة ذات جودة متدنيةالنتائج إحصائيا واتضح من النتائج ادلتحصل عليها أن مياه ادل عوجلت ،تضم كل دائرة رلموعة من اآلبار

 وميكروجرام/لًت  10.967أعلى من احلدود ادلسموح هبا زلليا ودوليا لعنصري ) الكادميوم والرصاص ( حيث كانت تراكيز مها 
 اما ،( لعنصر الرصاصG( للكادميوم وآبار الدائرة )G, Fما عدا آبار الدائرتني  )، على التوايل  ميكروجرام/لًت   95.879

، وعليو فان ىذه الدراسة ناقشت مشكلة تلوث ادلياه يف مجيع الدوائرالكروم فكان اقل من احلدود ادلسموح هبا زلليا ودوليا  تراكيز
 حسبكانت أعلى من احلدود ادلسموح هبا والرصاص   قيم عنصري الكادميوموأوضحت أن  ض العناصر الثقيلةعبباجلوفية 

ة الصرف الصحي ، وتبني أن ىذه ادلياه غري مالئمة للشرب واالستخدام ادلنزيل والزراعي ادلواصفات الليبية دلياه الشرب بسبب حبري 
 على وجو العموم .

 Recommendationsالتوصيات . 6

 -مت التوصل إليها خالل ىذه الدراسة فإننا نوصى مبا يلي:بناًء على النتائج اليت 

على التلوث بادلنطقة ومعاجلة نتائجو وآثاره وتبعاتو وفقاً ألحكام ومضامني اإلسراع يف اعتماد خطة تنفيذية عاجلة كفيلة بالسيطرة 
 قانون محاية البيئة والئحتو التنفيذية وتشمل

 اصلاز برنامج تطوير شامل حملطة ادلعاجلة بكافة مكوناهتا وعلى وجو السرعة. -1
 تفادياً للنواقص والقصور ادلوجودة باحملطة احلالية. إنشاء زلطة معاجلة إضافية وبتقنية متقدمة وفقاً للمواصفات الفنية ادلالئمة -2
منع استخدام مياه اآلبار اجلوفية ادلتصلة باخلزان اجلويف األول ألغراض الشرب مع إجراء اختبارات تأكيدية دورية شاملة ذلا  -3

 ولكل آبار ادلياه اجلوفية يف ادلنطقة.
ادلنطقة حىت ال يضطر ادلواطن الستهالك ادلياه  أىايلزلينت إىل العمل على ربط شبكة مياه للشرب من زلطة حتلية ادلياه ب -4

 ادللوثة تفادياً لظهور كثرياً من اإلمراض وادلشاكل الناجتة عن ىذا التلوث.
توعية أصحاب اآلبار ادلنزلية خاصة الغري العميقة ) السطحية ( على أن اآلبار الغري ادللوثة تعترب عرضة للتلوث مبياه  -5

 الصرف.
ـــاه اآلبـــار العاليـــة التلـــوث واختيـــار أفضـــل واصلـــح طـــرق ادلعاجلـــة مـــن الناحيـــة العلميـــة والعمليـــة ضـــرورة  -6 اإلســـراع يف معاجلـــة مي

 االقتصادية.
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الدراسـة لبـاقي اخلصـائص األخـرى كادللوثـات الكيميائيـة والبيولوجيـة ادلمرضـة وادلشـتقات  العمل علـى إجـراء حبـوث ودراسـات مكملـة ذلـذه -7
 النفطية.
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