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 خصلالم
 غار الصايي الصار  ميااه تصاري  خمار  مان باالقر  املتواجدة باملنطقة زلينت مدينة شاطئ ورسوبيات مياه عينات من جمموعة حتليل إىل الدراسة هدفت
 البيااار ميااااه تلاااو  مساااتو  ملعرفاااة وذلااا  الساااابقة الدراساااات بنتاااا   ومقارنتهاااا و البيااار داخااال متباعااادة مساااافات مااان للميااااه عيناااات وكااا ل  املعاااا ،

( EC) الكهربا ياة املوصالية مان كال قياا  مت الرساوبية، للاب  عيناة 01 وعادد الساطيية للميااه عيناات 01 عادد جتميع مت. الدراسة مبنطقة والرسوبيات
 البياار، رسااوبيات لعينااات احلبيااي احلجاام حتديااد مت كمااا البياار، مياااه لعينااات( TDS) الكليااة ال ا بااة األمااال  ومسااتو ( pH) اهلياادروجيي األ  وقاايم
 الكلية ال ا بة األمال  أن الدراسة نتا   بينت. والكادميوم والزن  والرصاص النيا  عناصر يف واملتمثلة كليهما يف الثقيلة العناصر تراكيز قيا  مت كما

 الصاار  مياااه أن وتباان البياار ملياااه الصاايي الصاار  مياااه صاار  خماار  ماان بااالقر  الدراسااة قيااد البياار مبياااه لااب/جاام 1153و  1.50 باان مااا تراوحاات
 مياااه القااا  مواضااع عان ابتعاادنا كلمااا تادرييا البياار باجتاااه امللوحاة تاازداد حياا  املصا،، مبنطقااة الكليااة ال ا باة األمااال  تركيااز خفا  علااى تعماال الصايي
 تادر  الدراساة قياد الشااطئ رساوبيات دراساة نتاا   بينات وكا ل . الكلياة ال ا باة األمال  بزيادة ازدادت الكهريب التوصيل قيم أن كما الصيي الصر 
 بان ماا الشااطئ رواسا، أحجاام توزياع متاثال وياباو  جادا   واجلياد الفارز جياد بان ماا التصاني  ياباو  حيا  املتوسا،، الرمال و الناعم الرمل بن ما رماله
 العناصاار تراكياز وأن. الطاقاة مان خمتلفاة ملساتويات الدراساة مبنطقاة  الشااطئ رماا  تتعار  عاماة وبصافة.  أغلباه يف متماثال وهاو واملوجا، الساال، احلياود
 الصايي الصار  ميااه التقاا  عناد الصايد مرساى غار  قيمهاا باععلى الزن ؛ و الرصاص و النيا  و الكادميوم بعناصر ملوثة  الشاطئ لرسوبيات الثقيلة
 الصار  ميااه مصا، مان باالقر  والرساوبيات البيار ميااه تاعثر إىل يشار وها ا نسابيا، األنعام والرسوبيات البير ملياه األقل الطاقة توجد حي  البير مبياه

 ..املعاجلة غر الصيي الصر  مياه صر  عمليات عن نامجة ثقيلة عناصر من حتيه مبا الصيي

  مياه الصر  الصيي، اخلصا ص الكيميا ية والفيزيا ية، رسوبيات شاطئية، زلينت. الكلمات الدالة:

Abstract 

T The study aimed to analyze a set of water and sediment samples from the beach of the city of Zliten in the area 

located near the untreated sewage discharge outlet, as well as water samples from distant distances inside the sea 

and compare them with the results of previous studies in order to know the level of pollution of seawater and 

sediments in the study area. 10 surface water samples and 17 sedimentary soil samples were collected. Electrical 
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conductivity (EC), pH values, and total dissolved salts (TDS) level of seawater samples were measured. The 

grain size of sea sediment samples was also determined. Measuring the concentrations of heavy elements in both 

of them, which are copper, lead, zinc, and cadmium. The results of the study showed that the total dissolved salts 

ranged between 35.1 and 37.8 g/L in the seawater understudy near the sewage drainage outlet of the seawater. 

Gradually the farther from the wastewater dumping sites, the electrical conductivity values increased with the 

increase of the total dissolved salts. The results of the study of the sediments of the beach understudy also 

showed the gradation of its sand between fine sand and medium sand, where the classification ranges between 

well-sorted and very good, and the symmetry of the size distribution of beach sediments ranges between negative 

and positive ridges, which is mostly identical. In general, beach sand in the study area is exposed to different 

levels of energy. and that the concentrations of heavy metals in the beach sediments are polluted with cadmium, 

copper, lead, and zinc; Its highest values are west of the fishing marina at the meeting of sewage water with 

seawater, where there is less energy for seawater and relatively fine sediments. 

Keywords: Wastewater, Chemical and physical properties, Seashore sediments, Zliten. 

 المقدمة. 2

 وذلا  األهناار، ضافا  وعلاى البيرياة الساواحل علاى املطلاة املادن يف عالياة سكانية وكثافة كبر عمراين وأتساع تطور العامل يشهد
 يف السيما املناخ مال مة الغ ا ، وفرة املختلفة، الصناعات إدارة املواصالت، منها اجملاالت من العديد يف املا ية املناطق ه ه ألمهية
 لالساتخدام الشار  ميااه علاى احلصاو  وإمكانياة اجلنوبياة املتوس، األبي  البير حو  مناطق مثل احلرارة بارتفاع املعروفة املناطق
 املنزلياة لألغارا  اليومياة االحتياجاات لتلبياة املياه من ها لة كميات استهالك عنه ينت  املقابل ويف ذل  أن إال حتليتها؛ بعد املنزيل

 مياااه تعتاار. واألهنااار البيااار يف تصااريفها يااتم مااا غالبااا   والااي الصاايي، الصاار  مياااه ماان ها لااة كميااات توليااد وبالتااايل والصااناعية،
 فإهناا البيرياة، والبيئاة احليااة تادمر كوهناا ايل باإلضاافة وميااه، تربة من ومكوناهتا البيئة تلو  يف يسهم مهم عامل الصيي الصر 
 . للوطن واالقتصادي السياحي اجلان، أمهها جوان، عدة اهنيار يف تتسب،
 العامل حو  العلمية والدراسات اإلحصا يات أن إال مطلق، بشكل ونظيفا   امللوثات من خاليا الكون يف املا ي النظام اهلل خلق لقد
 األنسااااااان أساااااابا ا أهاااااام أحااااااد كااااااان والبيااااااار األهنااااااار مياااااااه اليهااااااا وصاااااالت الااااااي املزريااااااة لليالااااااة الر يسااااااي املصاااااادر أن إىل تشاااااار

(Anthropogenic) (مباشر غر أو مباشر بشكل )ها ه نإ. فيهاا والزراعياة والصاناعية املنزلية أنشطته خملفات صر  طريق عن 
 واملركبااات الثقيلااة املعااادن مثاال اخلطاارة الكيميا يااة املااواد ماان جمموعااة مكوناهتااا ضاامن حتماال مااا غالبااا   فهااي نوعهااا كااان يااا  أ امللوثااات
 اخليطياااة الدياادان الطفيلياااات، اجلااراثيم، املمرضااة، كالبكبياااا (Microorganisms) الدقيقااة واألحياااا  كالببوكيماويااات العضااوية
 الاي الغ ا ياة السلسالة ضامن امللوثاات ها ه النتقاا  نظارا   االنساان، صاية علاى خطارا   تشكل يعلها مما وغرها والفروسات املعوية
 .البيرية والطيال، واألعشا  كاألمساك البيرية األحيا  على منها جز  يف يعتمد
 الناجتاة امليااه أهناا علاى( العادماة امليااه أو اجملااري ميااه)  (Municipal Sewage Wastewater) الصايي الصر  مياه تعر و 
 ذا بااة متنوعاااة ملوثاات علااى املصادر حساا، املعاجلاة غاار امليااه وحتتااوي واملازارع؛ واملصااانع الساكنية األماااكن يف اإلنساان أنشااطة عان

 ختتلاا  ثقيلااة معااادن تراكيااز وكاا ل  العامااة، والصااية بالبيئااة ضااارة البكياا، معقاادة كيميا يااة ومااواد عضااوية وغاار عضااوية وعالقااة،
 األغارا  يف تستخدم الي واملواد الصناعية املنظفات اىل باإلضافة الصر ، شبكات اىل تصل الي املخلفات حس، ونوعا   تكوينا  
 والفرحاان، غرايبة) البكتريا من ها لة أعداد على الصيي الصر  مبياه اآلدمية املخلفات حتتو  ذل  إىل باإلضافة. وغرها املنزلية

 وهاي املساتعملة، والفنااد  واملستشافيات املنااز  ميااه تشامل الاي امليااه تلا  أهناا علاى الصايي الصر  مياه تعر  اكم  (.2112
 ماان جاام 9 حبااوايل املاادن يف الواحااد للفاارد تقاادر آدميااة فضااالت طياهتااا يف مكونااة ومااراحي  ومحامااات مطاااب  مياااه تشاامل باادورها
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 مديناة مان ومكوناهتاا كمياهتاا يف خمتلفاة تكاون أن وباديهي ،(2112 أبولقمااة،) يومياا   الباو  مان ملليب 0,211 و الغا طية املواد
 مياااه املياااه تلاا  برفقااة تصاار  منهااا الناميااة ساايما ال الاادو  ماان العديااد ففااي ذلاا ، إىل إضااافة. املعيشااة مسااتو  حساا، أخاار  إىل

 حيا  الطبياة التياليال وخمتارات واملصاانع اخلدمياة الاور  وميااه اآللية املركبات غسيل ومياه العامة والطرقات والسلخانات األمطار
 (. 2111 قويادر،) موحدة صر  شبكة يف مجيعها تلقى

 الغاار  لاا اك املسااتخدمة التجميااع أنظمااة ناااوع علاااى املعاجلاااة غااار الصاايي الصاار  مياااه تشااكل الااي املكونااات تعتمااد 
 التجاريااة و املنزلياة األمااكن مان تنطلاق الاي العادماة امليااه وهاي ،(الصايي الصار  ميااه) املنزلاي الصار  ميااه( 0: )التالاي وتشمل
 الورشاية اخلدمياة واملراكاز املصاانع مان تتدفق التاي املياه من مجعها يتم والي الصناعي، الصر  مياه( 2) ذل ، شابه وما والتعليمية
 شابكات إىل افتقاار الناامي العاامل دو  مان العدياد يف يوجاد(. Metcalf et al., 1991) األمطااار صاار  ميااه وأخارا   وغرهاا،
 عار االمطاار ميااه وصار  الصاناعي الصار  مبيااه املنازيل الصار  ميااه خلا، ياتم أي بعضاها، عن املتنوعة العادمة املياه تل  فصل
 (.2111 قويادر،) مشبكة تصري  شبكة
 تااتم مل ماا البيئاي الوسا، علاى كباارة تاعثرات هلاا املتبقياة املاواد نإفاا ذلا  ورغام ماا ،% 9959 مان أكثاار علاى العادماة امليااه تاويحت

 هاو ماا مناها ،%.115 بنسبة (Suspended) عالقة صلبة مواد إىل املتبقية املواد وتصن (. 0991 ،حسن) املياه تل  معاجلة
 للبشاي  قابلة صلبة مواد إىل إضافاة ،%351 بنسباة Non-Settable مستقر غر وأخر% 2252 بنسبة Settleable  مستقار

(Filterable) بالغرويااااات يسااامى ماااا منهاااا% .195 بنسااابة (Colloidal) الااا ا ، النااااوع وهاااو واألخااار% 159 تشكاااال الاااي 
(Dissolved substances) 1251 بنسبة( %Metcalf et al., 1991)من وتراكيز كميات تتواجد املواد تل  ضمن من ؛ 

 لتجميااع املخصصاة الشابكة وناوع الصايي الصار  لشابكة تصال الااي املخلفاات أناواع حسا، ونوعاا   تكويناا   ختتلا  الثقيلاة املعاادن
 (. .211 العدوي،) املخلفات تل 

 واملاحلاة، الع باة املا ياة املساطيات يف أنواعهاا جبمياع تازداد امللوثاات تراكياز أن إىل البيثياة الدراساات مان العدياد أشارت
 تقريار يف جاا  ما أبرزها ولعل   هالكه؛ أسبا  من سببا   أصبيت فقد لإلنسان، والصية الرفاهية حتمل حية شراين كانت أن بعد

 يف سانويا   ميوتاون شاخص ملياون 951 حاوايل أن إىل أشاارت والاي الثالا  العامل عن الدويل البن  دراسة يف العاملية الصية منظمة
 املتوساا، األباي  البيار فياه يشاهد الا ي الوقات ويف (.WHO, 1975) التغ ياة وساو  امليااه تلاو  أمارا  بساب، النامياة الادو 
 حباااوايل تلااااو  عنهاااام ينتاااا  نسااامة، ملياااون 022 حاااوايل احلاااو  ساااواحل مجياااع يقطااان حيااا  بشااارية، أنشطااااة عاااان ناشاااائ تلاااو 
 أال  إىل باإلضااافة  املعاجلاة غاار الصايي الصاار  مياااه تصااري  يف متمثلاة معظمهااا البشارية املخلفااات مان( 1م ملياون 111,.)

 ويوض  سنويا ، البابو  مان( طان 011,111)و اجلو من تبس، الي االطنان وعشرات األهنار جتلبها التاي امللاوثات مان االطنان
 (.2112 عون،) األصنا  مجيع مان املتوسا، بي األ البير تدخل الي امللوثات كمية (0) اجلدو 
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 (.2002كمية امللوثات الي تصر  يف البير املتوس، سنويا  )عون،   .2جدول 
 الكمية بالطن/سنة الذي يصرف للبحرنوع الملوث  تسلسل
 12,045,000 متطلبات األكسجن الكيميا ي 1
 4,841,000 متطلبات األكسجن احليوي 2
 975,000 النيبوجن 3
 381,000 الفوسفور 4
 130,000 الز بق 5
 25,000 اخلارصن 6
 18,000 املنظفات الصناعية 7
 120,00 زيوت معدنية 8
 4,813.3 الرصاص 9
 2,805 الكروم 10
 90 مركبات الكلور العضوية 11
 16 القصدير 12
 8 النيكل 13
 7.4 النيا  14

 
 بالغة صيية أضرار ىلإ  ا املسمو  القصو  احلدود عان الغ ا ياة املكاونات فاي الثقيلاة العناصر تراكيز زيادة تؤد كما و 

 (Non-Biodegradability) احلياااوي للتيااالل قابليتاااها وعاادم ،(Bioaccumulation) احليااوي بالباكااام لتميزهاااا نظاارا   التعقيااد
 ىلإ وتاؤدي ،(2111 احلزمي ؛2112 وحيي، غرايبة،) جادا   ضئيلة تراكيز عند مميتة أحيانا   صيية أضرارا   تسب، كوهنا إىل إضافة  
 جفااا  أعراضاه مان ويكاون التسامم ىلإ ؤديتا (Cu)  والنياا ( Zn) اخلارصان تراكياز زيااادةف .األمارا  مان العديد يف التسب،
 نساااناإل علااى اخلطااورة شااديدة العناصاار ماان أيضاااا  ( Cd) الكادمياااوم ويعتاار جلديااة، والتهابااات واإلغمااا  والضااع  والسااعا  احللااق
 لا ل  ،(Ca) الكالسايوم يشابه الفسايولوجية الناحياة مان وكوناه التسمم، من حالة خلاق فاي وإسهامه للباكم العالية قابليته بسب،
 حااو  صاافرا  حاوا  وجااود مالحظااة هااو أيضااا   تشخيصاه وطاار  أعراضاه وماان اهلشاشاة، لااه مسااببا   العظاام يف يااباكم ماا غالباااا   فهااو
 مسيااة ىلإ تاؤدي الاي العناصار أخطار مان( Pb) الرصااص يعاد بينماا. واحلنجاارة األنا  يف املخاطياة األنساجة وتلا  األسانان جا ور
 إىل الدم طريق عن بسرعة وينتقل سوا  حد على التنفسي اجلهاز أو املعوي االمتصاص عر عادة اإلنسان جسم إىل ويصل شديدة
 ،(Hemi-globulin) اهليموجلااوبن تكاوين يف( Fe) احلدياد ماع( Pb) الرصااص يتناااف . الادما  يف وكا ل  باه وياباكم العظاام
 وفقاادان والقااي  التااوازن يف وفقاادان عصاابية تشاانجات حاادو  ايضااا  ( Pb) بالرصاااص التساامم أعاارا  وماان بنا هااا عمليااة يف فيااؤثر
 (.Doull et al., 1980) الشهية

CO3) الكربوناااااات أماااااال  مااااان كبااااارة كمياااااات املا ياااااة البيئاااااة تساااااتقبل عنااااادما أخااااار ، ناحياااااة مااااان
 اتاااااااااااوالبيكربون( -2

  (HCO3
1-

 املياه؛ يف الثقيلة العناصر ترسي، زيادة على يساعد ذل  نإف ،(pH) اهليدروجيي األ  رقم ارتفاع يعي مما القلوية، (
NO3) الناابات أمااال  زيااادة تااؤدي بينمااا

PO4) والفوساافات( -1
 ماان كباارة كميااات اسااتنفاذ وبالتااايل الطيالاا، منااو زيااادة ىلإ( -3

 .(يالغا ا  ثارا اإل ظااهرة) الطيالا، وحتلال ماوت علياه ليبتا، الضاو  نفااذ فتعاو  عكاره املياه وتصب  األكسجن، احليوي العنصر
 حياااا ألا علاااى القضاااا  يف الصااناعية و املنزلياااة الصااايي الصاااار  ميااااه تصرياااا  بفعااال البياااري التلااو  خطاااورة تتمثااال عاااام، بشااكل
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 احليااااااة دورة البياااا ، وضااااع أمكاااان االحيااااا ، سااالوك الغاااا ا ، حلقاااات األمساااااك، هجااارة علااااى والتعثاااار لألمسااااااك كغااا ا  املساااتعملة
 أخر  تعثرات الصيي الصر  مياه بفعل البياري للتلو  أن كما. األمرا  نتشارا يف تسهم أهنا كما الفسيولوجية، والتفاعالت
 يعتمااد الا ي اإلنساان على البيري التلو  تعثر جتاهل ميكن ال وأخرا   املصا د وانتا  الصياد أماكن الصيد، على التعثر يف تكمن
 (. Adriano, 2001; Abdel Hamid & Gawish, 1998) الغ ا ياة سلسلتاه ضمان البيرياة والطيال، األمساك على

 السايما املادن يف عالياة سكانيااة وكثافااة كبار عماراين تسااعوا تطور بالبعيد لي  زمن من شهدت  عموما   ليبياوحي  أن 
 ها لاة كمياات وصار  ساتهالكا طبيعاي بشاكل عنااه نتاا  مماا ،ومن ضمنها مدينة زلينت املتوس، بي األ البير حو  على املطلة
 الصار  مياااه مان ها لاة كمياات تولياد ذلا  عان نات  املقابال ويف والصاناعية، املنزلياة لألغرا  اليومياة االحتياجات لتلبية املياه من
 الصاااناعي عااان املنااازيل الصااايي الصااار  ميااااه شبكااااات فصااال وانعااادام الساااليم، العماااراين للتخطاااي، االفتقاااار ياااؤدي. املعاجلاااة غااار

 املياااه تلاا  صاار  ىلإ سااكانية بضااخامة تعاا زلياانت الااي  مدينااة داخاال الصاايي الصاار  ميااااه ملعاجلااة وحيااد مركااز علااى واالقتصااار
 البياار وميااااه تربااة ة يفتمثلااامل ومكوناهتااا للبيئااة تلااو  عنصاار املياااه تلاا  فتعتاار البياار؛ ىلإ مصاابات عااار ماانظم غاار بشااكل العادمااة
 وأنيوناات عضاوية ماواد مان حتتوياه وماا( اجملاري مياه) املعاجلة غر الصيي الصر  مياه تصري  عملية أنحي  . املتوس، بي األ

لا ا هتاد  الدراساة  .البيرياة احليااة تلاو  يف لإلساهام اهلاماة املصادر أحد تعتر ، الثقيلة املعادن مثل كيميا ية وعناصر وكاتيونات
 الصااار  مياااه تصاااري  ر خماا منهااا باااالقر  ةاملتواجاادباملنطقااة  زليااانتمدينااة  شاااطئ ورساااوبيات مياااه عينااات مااان جمموعااة حتلياال إىل

 عرفاةمل ومقارنتها بنتاا   الدراساات الساابقة وذلا  و البير داخل متباعدة مسافات من للمياه عينات وك ل  ،املعا  غر الصيي
   تلو  مياه البير والرسوبيات مبنطقة الدراسة.مستو 

 . موقع الدراسة2.2

كم تقريب ا شر  العاصمة طرابل ،   0.1، على مسافة على الساحل الغريب لليبيا تقعوالي  زلينتالدراسة مبدينة  منطقة اختيار مت
`، عند تقاطع خ، طو  المتوسط شمالا  اخلم ، مصراتة شرقا ، بي وليد جنوب ا، والبير مدينة حتدها من الغر 

27 12o   مشاال
`وخ، عر  

14 o
اخلاصة بعدد من  املعاجلة غر الصيي الصر  مياه لتصري  خمر   ايتواجد (، و 0واملبينة بالشكل )  شرقا   34
بصر  ملص،  احلقلية( املشاهدة 1و  2ويبن الشكالن )عن مركز املدينة.  كم تقريبا    .05يبعد املوقع مسافة و املناطق السكنية 

 مياه الصر  الصيي للمدينة غر  املرسى.
 

 

 (www.googleearth.com)املصدر:  صورة فضا ية توض  موقع مدينة  )زلينت( املعنية بالدراسة يف اجلهة الغربية من ليبيا .1شكل 

http://www.googleearth.com/
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 البيري. )الدوا ر ذات اللون االمحر متثل أماكن خمار  تصري  مياه الصر  الصيي؛  صورة فضا ية ملرسى زلينت .2 شكل

 )www.googleearth.comاملصدر: (

 

 )املصدر: عدسة الباح  عند القيام بالعمل امليداين(  أنبو  تصري  مياه الصر  الصيي الغر معاجلة غر  مرسى زلينت .3شكل 

 المواد وطرق البحث .0

 مـع العينات. ج2.0

 :يتالصور مع مجع عينات متمثلة يف اآلتناولت الدراسة امليدانية التعر  على خصا ص الشاطئ  ذات العالقة بالدراسة مدعمة ب
سم( املمثلة بعينات مياه داخل مرسى زلينت وغر  وشر  املرسى، ومت  50)عمق  :سطحيةالمياه لل ات( عين22) عشرأ( 

حداثيات على طو  الشاطئ إلمت مجع العينات عند جمموعة من الب.  1.5وضعها يف قنينات بالستيكية معقمة ونظيفة سعتها 
لكية بواسطة جهاز نظام حتديد املواقع ومن داخل البير على مسافات شبه متقاربة ومتساوية مت حتديدها يف صورة احداثيات ف

 مرسى زليتن

http://www.googleearth.com/


 مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية
 (0202-( )ديسمبر0(، العدد )7المجلد )

 ………………… المعالجة غير الصحي الصرف مخلفات صرف تأثير دراسة
 

 

 -12A .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966 

( 2دو  )اجلويبن  (4) واملبينة بالشكل GPS-76CSXطراز  GARMINمن نوع  GPSاجلغرافية العاملي 
 االحداثيات الفلكية لكل املواقع الي اخ ت منها عينات املياه املعنية بالدراسة. 

 

 
 .)حو  نقطة مص، الصر  الصيي( زلينتطقة مرسى نض  مواقع مجع عينات مياه البير مبيو  .4شكل 

 .إحداثيات مواقع مجع العينات .0جدول 

 شماال –خطوط الطول  شرقا –خطوط العرض  تسلسل
 o14  `33  ``33.3 o32  `29  ``57.1 2ع
 o14  `33  ``35.3 o32  `29  ``50.5 0ع
 o14  `33  ``36.0 o32  `30  ``10.3 3ع
 o14  `34  ``07.0 o32  `30  ``02.4 4ع
 o14  `34  ``07.5 o32  `30  ``07.2 5ع
 o14  `34  ``09.7 o32  `30  ``12.4 6ع
 o14  `35  ``20.4 o32  `30  ``04.9 7ع
 o14  `35  ``18.9 o32  `29  ``59.7 8ع
 o14  `35  ``18.7 o32  `29  ``52.6 9ع
 o14  `34  ``14.6 o32  `29  ``59.5 22ع

 

مت مجعها وتعبئتها يف أكيا  بالستيكية مبناطق خمار  تصري  مياه الصر  الصيي  :عينة رسوبية شاطئية (27) سبعة عشرب( 
عيناة  5عيناة منهاا لغار  التيليال املنخلاي، وعادد  12غر املعاجلة يف اجتاه غار  وشار  مرساى مديناة زليانت، حيا  مت نقال عادد 

 لغر  تعين مستو  تراكيز العناصر الثقيلة   ا. 

 التحاليل الحقلية .0.0

عن املكان ومباشرة  من على ظهر القار  باستخدام جهاز  يفمت تعين التوصيل الكهريب جلميع العينات قبل مجعها يف قنينات 
( pH. كما مت قيا  كل من قيم األ  اهليدروجيي )صنع بالواليات املتيدة MP6طراز  Hachوهو من نوع  متعدد الوظا  

 .( لعينات مياه البير بنف  اجلهازTDSال ا بة الكلية )ومستو  األمال  
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 التحاليل الفيزيائية . 3.0

 جلمياااااع العيناااااات الرساااااوبية باساااااتعما  مناخااااال مااااازودة جبهااااااز هااااازاز وذلااااا  رحتدياااااد احلجااااام احلبياااااي لعيناااااات رساااااوبيات البيااااامت 
 (Electrical sieve screen shaker)   مان ناوعEndecotts  طارازEFL2 mk3 اتجتهياز العينا حي  متالصانع.سابايل أ 

  وفق اخلطوات التالية: للتيليل املنخلي
 .، غسل العينة باملا  عدة مرات إلزالة األمال  والشوا 
  01جتفي  العينة يف فرن عند درجة حرارة.o ساعة. 22م ملدة 
 ( 15، 0، 2وضاااع كااال عيناااة علاااى حااادة يف جهااااز املناخااال الكهرباااا ي اهلااازاز احلامااال جملموعاااة مااان الغرابيااال بفتياااات. ،

 دقيقة. .0مم( وتشغيل اجلهاز ملدة  15111، .1502، .152
  .وزن كل حمتو  غربا  على حدة 

  جرا  الطريقة احلسابية التالية:مث مت إ
 الىت منها يتم استخالص قيم و م املنينيات وضع نتا   عمليات النخل يف جداو  مث رس.Ø ،16Ø ،50Ø  ،84Ø ،

95Ø  .لكل عينة 

 (  حسا  املعامالت احلجمية ودراستها وحتليلها من خال  متثيلها بيانيا وتفسرها باتباع مقياFriedman, 1967 .) 

 ( مت حسا  قيم املعامالت احلجمية للعينات باستخدام معادالتFolk & Ward, 1957 )كالتايل: وهي 
 

 (1......   )                                                                    ( =Graphic Meanاحلجم احلبيي املتوس، )
 

( يبن ه ا املعامل نوعية العينة Inclusive Graphic Standard Deviationمعامل التصني  البياين الشامل )  -
ا ذات رتبة حجمية واحدة أو أهنا خلي، من عدة أهنمن حي  درجة تصني  املواد املبسبة حو  احلجم املتوس،، من 

 حجوم حس، املعادلة اآلتية:          
 

 (2......   )                                                                            معامل التصني  البياين الشامل=
 

 (معامل احليود أو االحنرا  البياين الشاملInclusive Graphic Skewness)  يبن احلجم ال ي تشغله حبيبات
 العينة من حي  النعومة واخلشونة من املعادلة اآلتية:

 (3......   )معامل احليود أو االحنرا  البياين الشامل =                                                                  

 التحالـيل الكيميائيـة  .4.0

 عمليات االستخالص والهضم للعينات .1.4.2
( Chelating compoundكاااان الشاااب  العضااوي )(، وقاااد  Analytical gradeمت اسااتخدام مااواد كيميا ياااة عالياااة النقااااوة )

(، بينماا املا ي، العضاوي فهاو عباارة عاان املاا ي،  (Amoniumpyridine Dithio Carbonate, APDCمكاون مان مركاا،
Methyl Iso Butyl Ketone, MIBK)( وكليهماا مان شاركة ،)Merck, England  1(. بينماا كاان محا  النيبيا. %
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(. مت غسال كال املاواد الزجاجياة وبااقي Reidel-DeHaen, Germany% كليهما مان شركااة )11ز ومح  اهليدروكلوري  ببكي
 % ملدة من الزمن. 01األدوات املستعملة يف العمل باملا  املقطر بعد غمرها يف مح  النيبي  

 عملية االستخالص السائلي لعينات مياه البحر أ(
% 051من  يلبمل 051من احمللو  املنظام و  يلبمل 1.فصل وإضافة مل من عينة مياه البير إىل قمع  2.1نقل مت  -

 (. (Amoniumpyridine Dithio Carbonate, APDCمن الشاب  العضوي
إىل حمتاو  القماع وتركاه لفابة مان الازمن (Methyl Iso Butyl Ketone, MIBK)  ماان املا ي، يلابمل 01اضاافة  -

 ناجتا  عنه تكوين طبقتن. 
 .يلبمل .2لوية عن الطبقة السفلية يف قنينة بسعة فصل الطبقة الع -
 .ةتم فصل الطبقة العلوية وإضافة حمتواها إىل السابقيمرتن ويف كل مرة  1و 2تكرار اخلطوة  -
 ورد ذكره يفا ملوفق  (Zn, Cu, Cd, Pb) حتضر حماليل قياسياه )معلومة الباكيز( للعناصر الثقيلة املعنياة بالدراساة وهاي -

(APHA, 1989.) 
( اخلاص باحملاليل القياسية عن كل عنصر، مث احمللو  Blankمعاجلة احملاليل القياسية من خال  إدخا  احمللو  املرجعي ) -

 القياسي عن كل عنصر إىل اجلهاز.
 نرسم املنيىن القياسي ال ي يرب، العالقة بن البكيز واالمتصاص باستخدام احملاليل القياسية. -
 احمللو  املرجعي اخلاص بالعينات مث العينات املعنية بالقيا  واملطلو  تقدير تراكيزها إىل اجلهاز.   يتم بعد ذل  إدخا  -
بعد قيا  كمية االمتصاص من طي  االمتصاص ال ري باجلهاز، مت رسم العالقة بن كمية االمتصاص وتراكيز العينات  -

 ياه مجيعها املعنية بالدراسة.  املعلومة ومن خال  الرسم ميكن حسا  كمية البكيز لعينات امل

 عملية الهضم لجميع عينات رسوبيـات ميـاه البحـر ب(
 ساعة إضافية، 22م ملدة 31oىل فرن درجة حرارته إساعة، مث نقلت  22جففت العينات عند درجة حرارة الغرفة ملدة  -
 .ممل 2تغربل العينة بغربا  قطر فتياته  -
 يلب.مل 011ويوضع يف وعا  زجاجي سعته  جم من العينة املغربلة 051وزن بدقة  -
( Conc. HNO3, 65%( و)Conc. HCl, 37%من حملو  اهلضم )حملو  املا  امللكي( )) يلبمل 01يضا  للعينة  -

 .على التوايل( 0:  1بنسبة 
 .م(31o( دقيقة عند )> 91-11يوضع الوعا  الزجاجي على محام رملي ملدة ) -
لئ باملا  حىت العالمة وب ل  تكون العينات املعنية ميبالبشي  و  يلبمل .2قياسي سعته ىل دور  إنقل حمتو  الوعا  ي -

 بتقدير تراكيز العناصر فيها جاهزة للقيا  والتقدير.

 تعيين العناصر الثقيلة .2.4.2
باساتخدام جهااز للعيناات املستخلصاة واملهضاومة  (Cd, Cu, Pb, and Zn) مت تقادير تراكياز العناصار الثقيلاة املعنياة بالدراساة

فاارن جرافاايت مان نااوع بمازود  GBC 932( مان نااوع Atomic Absorption Spectroscopyمطيااا  االمتصااص الا ر  )
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GBC طااراز ،GF 3000 صاانعا كليهمااا بالواليااات املتياادة ،USA ( وذلاا  وفقااا  للطريقااة املشااار اليهااا ماان قباال ،APHA, 

1989  .) 

 تائج والمناقشة. الن3

 لمياه البحر نتائج التحاليل الفيزيائية. 1.1

 (pH)، ميكن مالحظة أن قيم األ  اهليادروجيي مياه البير نطا  الدراسة عي بنتا   التياليل الفيزيا ياة( امل1من خال  جدو  )
وهي ب ل  تقع ضمن احلدود الطبيعية ملياه الشواطئ الليبية، الي ُسجلت من قبل  (،159 – 7 .7جلميع العيناات تباو  ما بن )

(Ramadan et al., 1984)ر للساباحة وفقاا  . من ناحية أخر ، فهي أيضا  تقع ضمن احلدود املسمو   ا لصاالحية ميااه البيا
ر إىل إن األ  اهليدروجيي ي، أن يباو  ما ال ي يش (ECC, 2002)ورويب اخلاص جبودة مياه البير للسباحة أللدليل اجملل  ا

إىل املنظوماااااااة العازلاااااااة للبيكربوناااااااات  عناااااااد هااااااا ه القااااااايم املتعادلاااااااة pHوجاااااااود اال  اهليااااااادروجيي ويعاااااااز  (. 951 – 151بااااااان )
Biocarbonate Buffering System  .ملياه البير 

م/لب يف عينات ( جم013×1153 –35.1  ماا بن )، تشر النتا   إىل أن تراكايز امللوحاة تاباو (1) من خال  اجلدو 
عن مص، مياه  ابتعدناك ل  تالحظ بعن تراكيز امللوحاة تازداد نسبياا  كلماا  شبه ثابتة يف مجيع املواقاع. وهي الدراسة ميااه منطقاة

الصر  الصيي الر يسي، مما يعي أن مياه الصر  الصيي تعمل على خف  تركيز امللوحة مبنطقة املص،، وتزداد امللوحة باجتاه 
نطقة أن قيم التوصيل الكهريب يف عينات م كماالبير تدرييا كلما ابتعدنا عن مواضع القا  مياه الصر  الصيي غر املعاجلة.  

أن زيادة قيمة التوصيل الكهريب عادة  ما تتناس، مع زيادة تراكيز وحي  ( مليموز/سم. 55.7-54.4ما بن ) تتراوح الدراسة
كان واضيا  من خال  مقارنة القيم املعنية   وه ا السلوك (2111) درادكة ذكره)امللوحاة( وفق ما  TDSاألمال  ال ا بة الكلية 

 (.1) يف اجلدو 

 .مبنطقة الدراسةنتا   التياليل الفيزيا ية لعينات مياه البير  .1جدول 

 الملوحـة
(g/L) 

موصلية كهربائيةال  
(mmhos/cm) 

س هيدروجينياأل  
 الموقع (-)

35.1 54.4 7. 7 1 
36.8 55.4 7.8 2 
37.0 55.6 7. 9 3 
36.4 55.1 7. 7 4 
36.8 55.6 7.8 5 
37.0 55.7 7. 7 6 
37.8 55.7 7. 9 7 
37.0 55.6 7.8 8 
36.7 55.4 7. 9 9 
36.5 55.4 7. 7 10 
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  نتائج التحاليل الكيميائية. 2.1
 صرعن تراكيز أن إىلحي  تشر النتا   (. 2مبياه البير مبنطقة الدراسة واملبينة نتا جها باجلدو  ) املعاادن الثقيالةتراكايز مت قيا  
 يالصي الصر  مياه لتقا إ مبواقع العالية القيم وجود تبن وقد، لب/ميكروجم (15.3-1512) بن ما تباو  كانتالكادميوم  

 ارتفاعا   أكثر القيم ه ه تعترو  (.) الشكل يف موض  هو كما معاجلة الغر الصيي الصر  مياه تصري  ر خم عند البير مبياه
 تباو  ما بن الرصااصتراكايز بعن  نتا  شر التكما (. Abdel-Hamid and Gawish, 1998) ليهاإ توصل الي تل  من
تبن وجود القيم العالية مبواقع التقا  مياه الصر  الصيي مبياه البير عند خمر  و  .عيناتال( ميكروجم/لب يف 0.01-0511)

 ( 1)تصري  مياه الصر  الصيي الغر معاجلة، وأن الباكيز تقل كلما كان االجتاه حنو مياه البير يف العمق كما يف الشكل 
 .  (Abdel-Hamid et al., 1994)ليه إما توصل مع تطابق يوه ا 

 عينات الدراسةلعناصر الثقيلة )ميكروجم/لب( با تراكيز 5.جدول 

 الكادميوم العينة
Cd 

 النحاس
Cu 

 الرصاص
Pb 

 الزنك
Zn 

1 0.58 4.33 1.70 12.30 
2 0.53 3.40 1.34 10.76 
3 0.51 2.64 0.40 7.25 
4 0.55 3.71 1.09 10.96 
5 0.37 3.40 0.58 9.55 
6 0.38 2.95 0.40 5.68 
7 0.38 2.64 0.01 4.64 
8 0.38 2.64 0.67 8.29 
9 0.32 2.78 0.32 6.04 
10 0.33 3.87 0.73 10.56 

   

 
 )ميكروجم/لب(الدراسة كيز الكادميوم مبياه البير مبنطقة ا تر توزيع  .5شكل 
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 م/لب(ميكروج) الدراسةكيز الرصاص مبياه البير مبنطقة ا تر توزيع  .6شكل 

 

و  4.64) نالعنصر تباو  ما ب ( إىل أن تراكيز ذل 1اجلدو  )تشر النتا   ب، ف(Zn)الزن   أما بالنسبة لعنصر
( فقد تبن وجود القيم العالية 1. وبشكل مماثل، ومن خال  الشكل )الدراسةعينات مياه منطقة  ( ميكروجم/لب يف02511

مبواقع التقا  مياه الصر  الصيي مبياه البير عند خمر  تصري  مياه الصر  الصيي غر املعاجلة. إن بع  ه ه القيم كانت 
عندما قام بدارسة مد  تلو  مياه البير املتوس، عند مناطق مبدينة طرابل  وأيب   (Barcelo, 1990)تطابق ما توصل اليه 

 .  (Zn)  من العناصر الثقيلة وأمهها الزن القره بوللي بباكيزكما  و 
( ميكروجم/لب يف عينات 2511و 2.64) تباو  ماا بن( والي 2املبينة باجلدو  ) (Cu)تراكايز النياا  كما تشر 

 ، وأن(3قيم عالية عند املص، حي  موقع التقا  مياه الصر  الصيي مبياه البير كما يف الشكل ) اتذ الدراسة أهنامياه منطقة 
على مياه  (Barcelo, 1990)ليها يف دراسة لا إتطابق بع  القيم الي مت التوصل بع  ه ه القيم السيما املنخفضة منها كانت 

 ليها يف مناطق مبدينة طرابل . إمن القيم الي مت التوصل منطقة تاجورا  بينما كانت أقل 
 

 
 )ميكروجم/لب( الدراسةالزن  مبياه البير مبنطقة  توزيع تراكيز .7شكل 
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 (م/لب)ميكروج الدراسةالنيا  مبياه البير مبنطقة توزيع تراكيز  .8 شكل

 

( جند أن 1( واملبينة باجلدو  )Nurnberg, 1977ووفقا  لتقييم مستويات تلو  مياه البير بالعناصر الثقيلة الي وضعها )
 (. 1منطقة املرسى ملوثة بالعناصر الثقيلة مبستو  عاٍ  من العناصر النيا  والرصاص والكادميوم كما هو مبن باجلدو  )

 (.ميكروجم/لب)  (Nurnberg, 1977)مستويات تلو  مياه البير بالعناصر الثقيلة  .6جدول 

 مستوى التلوث (Cu) النحاس (Pb) الرصاص (Cd) الكادميوم
 منخف  0.55   -    0.13 0.21  -   0.018 0.021 -   0.005
 مرتفع 1.10  -    0.55 0.51  -     0.21 0.052 -   0.021
 عايل 3.60     -    1.10 2.42  -     0.51 0.452  -   0.052

 

  )نطا  منطقة الدراسة( زلينتوص  مستو  التلو  بالعناصر الثقيلة مبياه البير داخل مرسى  .7جدول 

 (Znالزنك ) (Cuالنحاس ) (Pb) الرصاص (Cd) الكادميوم المنطقة
 10.56 3.87 0.73 0.3 التركيز )ميكروجم/لتر(

 - (Highعايل ) (Highعايل ) (Highعايل ) المستوى

 

 شاطئ الع الحجم الحبيبي لرسوبيات زي. تو 3.3

االستعانة ( و 8بيانات اجلدو  )من خال  و . الدراسة( املعامالت احلجمية ووص  لرسوبيات الشاطئ مبنطقة 8دو  )اجليوض  
تراو  التصني  لرما  رمل الناعم والرمل املتوس،، حي  تندر  ما بن ال قيد الدراسةشاطئ الأن رما  منطقة د ( جن9بالشكل )

باو  متاثل توزيع أحجام رواس، الشاطئ ما بن احليود السال، واملوج، وهو متماثل يف نطقة ما بن جيد الفرز واجليد جدا ، ويامل
 أغلبه.

 
 



 مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية

 (0202-( )ديسمبر0(، العدد )7المجلد )

 0202موسى، 
 

 -22A .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966 

 الدراسةاملعامالت احلجمية و وص  رسوبيات الشاطئ مبنطقة . 8جدول 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوص MZ **σ1 *SK1*** رقم العينه الموقع 

 غر  املرسى

 متماثل جيدة الفرز رما  ناعمة 0.06 0.46 2.74 1
 ناعمة احليود جيدة الفرز رما  ناعمة 0.11 0.46 2.57 2
 متماثل جيدة الفرز رما  ناعمة 0.06 0.43 2.38 3
 متماثل جيدة الفرز رما  ناعمة 0.02- 0.42 2.45 4
 ناعمة احليود جيدة الفرز رما  ناعمة 0.21 0.37 2.58 5
 ناعمة احليود جيدة الفرز رما  ناعمة 0.28 0.49 2.81 6

 ناعمة احليود جيدة الفرز رما  ناعمة 1.11 0.41 2.51 املتوس،

 شر  املرسى

 متماثل جيدة الفرز جدا متوسطة رما  0.06- 0.34 1.67 7
 متماثل جيدة الفرز جدا متوسطة رما  0.05 0.31 1.72 8
متوسطة رما  0.05- 0.38 1.69 9  متماثل جيدة الفرز 

متوسطة رما  0.14- 0.34 1.73 10  خشنة احليود جيدة الفرز جدا 
متوسطة رما  0.13- 0.38 1.71 11  خشنة احليود جيدة الفرز 
متوسطة رما  0.21- 0.31 1.82 12  خشنة احليود جيدة الفرز جدا 

متوسطة رما  رما  متوسطة 0.09- 0.36 1.64 المتوسط  جيدة الفرز 

        *SK1  معامل الحيود أو االنحراف البياني الشامل؛ :**σ1معامل التصني  البياين الشامال؛ : ***MZالحجم الحبيبي المتوسط : 

  

 
 .الدراسةتوزيع احلجم احلبيي لرسوبيات الشاطئ مبنطقة  .9شكل 

 

 

 

 

 رمال متوسطة

 رمال ناعمة
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 المعـادن الثقيلـة برسوبيات الشاطئ. تراكيز 4.3

؛ املسماو   ا (Zn)والزن   (Pb)والرصاص  (Cu)والنياا   (Cd)تراكيز العناصر الثقيلة ممثله بالكادمياوم   (9يوضا  اجلدو  )
( تراكياز العناصار الاي مت احلصاو  عليهاا يف 01ويبن اجلادو  ). (Turekian and Wedepohl ,1961)بالرسوبيات وفقا  إىل 
 العينات الرسوبية.

 .(ميكروجم/جم) (Turekian and Wedepohl ,1961) مستويات تلو  الرسوبيات بالعناصر الثقيلة .9جدول 

 (Znالزنك ) (Cuالنحاس ) (Pb) الرصاص (Cd) الكادميوم

0.30 45 20 95 

 

 .الدراسةمنطقة  نتا   حتاليل العناصر الثقيلة )ميكروجم/جم( برسوبيات .11جدول 

 الكادميوم العينة
(Cd) 

 النحاس
(Cu) 

 الرصاص
(Pb) 

 الزنك
(Zn) 

1 2.8 410 61 165 
2 2.7 370 53 140 
3 2 260 40 120 
4 1.8 370 32 105 
5 1.7 270 37 100 

 

بلااااس مساااتو  تركيااااز النيااااا  و ميكاااروجم/جم؛  2.80  قياااد الدراسااااةبلاااس مسااااتو  تركياااز الكااااادميوم برساااوبيات الشاااااطئ 
 170ميكااروجم/جم وبلاااس مسااتو  تركيااز الزنااا   61.00ميكاااروجم/جم وبلااس مسااتو  تركياااز الرصاااص  410برسااوبيات الشاااطئ  

تراكياز العناصار أن تبان ياملسامو  باه  (Turekian and Wedepohl ,1961)بصافة عاماة، باملقارناة باالباكيز   ميكاروجم/جم.
ملوثة بعناصر الكادميوم و النيا  و الرصاص و الزن ؛ باععلى قيمهاا غار  مرساى الصايد  قيد الدراسةشاطئ الرسوبيات بالثقيلة 

 .سوبيات األنعم نسبياعند التقا  مياه الصر  الصيي مبياه البير حي  توجد الطاقة األقل ملياه البير و الر 

 االستنتاجات. 4

البير قيد الدراسة بالقر  من  مبياه لب/جم 1153و  1.50 بنتراوحت ما  الكلية ال ا بة األمال تبن من نتا   الدراسة بعن 
 الكلية ال ا بة األمال  تركيز خف  على تعمل الصيي الصر  مياه أن تبنو  ،صر  مياه الصر  الصيي ملياه البيرنقطة 
 التوصيل قيمكما أن .الصيي الصر  مياه القا  مواضع عن ابتعدنا كلما تدرييا البير باجتاه امللوحة تزداد حي  املص،، مبنطقة
 الرمل بن ما مالهر  تدر قيد الدراسة  شاطئال رسوبياتوك ل  بينت نتا   دراسة . الكلية ال ا بة األمال  بزيادةازدادت  الكهريب
 بن ما الشاطئ رواس، أحجام توزيع متاثل ويباو  جدا   واجليد الفرز جيد بن ما التصني  يباو  حي  ،املتوس، الرمل و الناعم
 الطاقة، من خمتلفة ستوياتمبنطقة الدراسة مل  الشاطئ رما  تتعر  عامة بصفةو . أغلبه يف متماثل وهو واملوج، السال، احليود
 طاقة أعلى زلينت مرسى شر  الشاطئ منطقة أن لوحظ كما األعلى؛ الطاقة مبناطق نسبيا أخشن الشاطئ رسوبيات تكون حي 
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 لرسوبيات الثقيلة العناصر تراكيزوتبن . الغر  يف عنها أخشن املرسى شر  الشاطئ رما  أن لوحظ حي  الغر ، من عنها
 الصر  مياه التقا  عند الصيد مرسى غر  قيمها بععلى والزن ؛ الرصاص و النيا  و الكادميوم بعناصر ملوثةأهنا  شاطئال

، وه ا يشر إىل تعثر مياه البير والرسوبيات نسبيا األنعم الرسوبيات و البير ملياه األقل الطاقة توجد حي  البير مبياه الصيي
ملياه البير  الصر  الصيييه من عناصر ثقيلة نامجة عن عمليات صر  مياه و بالقر  من مص، مياه الصر  الصيي مبا حت

 مباشرة دون معاجلة أولية.
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