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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  خالد أحمد قناو/أ                                                  

  جامعة المرقب –كلیة التربیة                                               

 :المقـدمـــة

البیئة البحریة هي جزء من النظام البیئي العالمي، وتتكون من البحار  

والمحیطات واألنهار وما یتصل بها من روافد، وما تحتویه من كائنات حیة سواء كانت 

وتعتمد هذه  ،نباتیة أو حیوانیة، كما تضم موارد أخرى مثل المعادن بمختلف أنواعها

الكائنات كّل منها على اآلخر وتتفاعل مع بعضها في عالقة متزنة ویختل هذا التوازن 

عند اإلخالل في المواصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للبیئة البحریة، وقد جاء تعریف البیئة 

 "نظام بیئي"م بأنها 1982البحریة في اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار عام 

Ecosystem ذات تفاعالت متداخلة فیما  تتكون من عناصر عضویة وغیر عضویة

، وكذلك العالقة بین الكائنات الحیة بعضها ببعض وعالقاتها بالظروف المادیة بینها

  ).1(المحیطة بها

، ومع التي تهدد كوكبنا الذي نعیش علیهویعتبر التلوث البحري أحد األخطار 

هم اإلنسان سألظروف البیئیة وتزاید تأثره بها، ولقد تطور حیاة اإلنسان تزایدت أهمیة ا

منذ أقدم الحضارات بتلویث المیاه الطبیعیة بأشكاِل ودرجاِت مختلفة، وأدى نمو وتطوُر 

المجتمعات اإلنسانیة وزیادُة الرفاهیة إلى االنفجار السكاني وما صاحب ذلك من ارتفاع 

التي نجم عنها إفراُز العدید من ) ةــــــمو المدن وخاصة الساحلیــــــن(معدالت التحضر 

أنواع النفایات والملوثات المختلفة األمر الذي استلزم البحث عن أماكن للتخلص منها، 

                                                 
)1(

  .2، ص 2005منشورات جامعة الفاتح ، طرابلس ، عتیق العربي الهوني ، علم البیئة البحریة ،  -
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ونتیجة لعدم الوعي بأهمیة البحار والشواطئ التي تحولت إلى مكبات للنفایات والمخلفات 

الذي أدى إلى انعدام ومصبات لمیاه الصرف الصحي والصناعي بمختلف أنواعها األمر 

الحیاة بشكل جزئي أو كلى في بعض المناطق وذلك حسب نوع الملوثات الملقاة بها، 

  . وبالتالي كان الحرص على نظافة المیاه البحریة أمًرا حتمًیا الستمرار الحیاة بها

وتعد منطقُة الدراسة من المناطق التي لم تسلم من التلوث البحري الحاصل بفعل 

فدة والمغادرة لمیناء منطقة الدراسة، والمخلفات الصناعیة والتجاریة التي یتم السفن الوا

، وكذلك التلوث یوت النباتیة ومرفأ الصید البحريطرحها في البحر مثل مصنع تعبئة الز 

زلیة بمیاه الصرف الصحي التيُ تقذف في البحر دون معالجة محّملة بالمخلفات المن

باإلضافة إلى استعمال الشاطئ كمكبات للقمامة ومخلفات  ،والطبیة والتجاریة السائلة

الهدم والبناء والمخلفات الناتجة عن عملیة االصطیاف في فصل الصیف وغیرها، كما 

أن التلوث الجوّي له دور في زیادة نسبة التلوث بالحموضة عن طریق الغازات واألتربة 

تها في الهواء الجوي وبالتالي سمنت التي تلقي بمخلفااإلوالغبار المنبعثة من مصانع 

تصل تلك المخلفات إلى البحر عن طریق الریاح التي تنقلها لمسافات بعیدة فتسقط 

بواسطة األمطار والریاح مما یسبب ضرًرا للكائنات البحریة، ومن الجدیر بالذكر أیًضا 

ة أن التلوث الناتج عن محطة التحلیة الموجودة خارج حدود منطقة الدراسة من ناحی

الشرق والتي تقذف بمخلفاتها في البحر یسبب أضراًرا كبیرة لشواطئ المدینة نتیجة حركة 

فاتالناتجة جّراء تفریغ ـیارات البحریة التي تنقل معها كمیات كبیرة من المخلـواج والتـاألم

ناقالت النفط التي تزود المحطة بالوقود أو أثناء تعبئة میاه الموازنة فتتسرب كمیات من 

كما أن میاه األمطار التيُ تصرف إلى البحر عبر الشبكة العامة  ،فط إلى البحرالن

 اله) كوادي عمارة والفاني ووادي الزناد ووادي لبدة( والجریان السطحي لبعض األودیة 

دور في نقل كمیات كبیرة من المخلفات والفضالت والحیوانات المیتة والقمامة الناتجة 

وبالتالي تصل إلى البحر مسببة  ،تلقى في تلك األودیة من االستعمال البشري التي
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 .أضراًرا وروائح كریهًة لها تأثیر على الكائنات البحریة وعلى حركة السیاحة الشاطئیة

  :ن أهم التساؤالت المطروحة في هذه الدراسُة تتمثل فیما یليإوبالتالي ف

لوثها بالمخلفات إلى أي مدى تواجه البیئة البحریة مشاكل بیئیة تتعلق بت -1س

 .الصلبة والسائلة ؟ 

، وما أثُر هذا التلوث على طبیعة ؟ى هذه المشكلةما النتائج المترتبة عل -2س

 . االستخدامات البشریة للمیاه واألحیاء البحریة المختلفة ؟

   -:األهداف

تقّصي الحقائق العلمیة عن طریق المالحظة والمشاهدة والزیارات المیدانیة  - 1

 .الساحلیة في منطقة الدراسة للمنطقة  

) المیاه واألسماك( عینات من البیئة البحریة  إثبات التلوث عن طریق أخذ - 2

  .وتحلیلها مخبرًیا لمعرفة نوعیة وتركز الملوثات بها

معرفة مدى تركز الملوثات التي تطرح في البحر وعلى الشاطئ وٕابراز  - 3

 .األضرار الناتجة عنها وأثرها على البیئة البحریة

   -:أهمیة البیئة البحریة 

، فمن الناحیة الحیویة فهي تمتاز البیئي للبیئة البحریة أهمیة كبیرة في النظام

باتصال أجزائها اتصاًال حرًا طبیعیًا یتیح التفاعل والتأثیر بین أرجائها، حیث یعتبر للبیئة 

رارتها البحریة دور بارز في تحقیق التوازن المناخي وذلك من خالل ارتفاع درجة ح

النوعیة عند السطح وبرودتها من األسفل مما یمّكنها من امتصاص قدٍر كبیٍر من أشعة 

الشمس الساقطة على األرض ومن ثّم تبُخر جزٍء من هذه المیاه إلى الجو بفعل الریاح 

 التي تعدو محدثًة أمطاًرا الصاعدة وتجمعها على هیئة سحب تندفع في اتجاه الیابسة 

كما تتمیز بقدرتها على  للكائنات الحیة األخرى على الیابسة، مصدر الماء العذب

التمثیل (امتصاص ثاني أكسید الكربون وذلك من خالل عملیة البناء الضوئي 
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الذي تقوم به البالنكتونات النباتیة في الوسط البحري بكمیات كبیرة فتنفصل ) الكلوروفیلي

ذوب في الماء فتتنفس به الكائنات ذرات الكربون إلى مواد عضویة وینطلق األكسجین لی

، وٕاذا ما عرفنا بأن معدل توالد غاز ثاني أكسید الكربون حریةالحیة األخرى في البیئة الب

على األرض وتزایده بدرجة كبیرة وخطره على اإلنسان والبیئة بشكل عام فإننا ندرك 

  .)  1( للتقلیل من نسبته في الغالف الجوي ماهسمیة البیئة البحریة ودورها في اإلأه

فهي ،نسان وبقیة الكائنات األخرىها الغذائیة مصدًرا لغذاء اإلـــــــــكما تعتبر أهمیت

یاء البحریة ذات القیمة ــــــــواع المختلفة من األحـــــة من األنــــیات هائلـــــتحتوي على كم

من إنتاجها لغذاء اإلنسان % 71هم بنسبة ي تسالتالغذائیة العالیة ومن أهمها األسماك 

والباقي على هیئة مساحیق أو مواد خام تدخل في العدید من الصناعات كاألسمدة 

َر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوْا ِمْنُه َلْحمًا َطِریًا َوَتْسَتْخِرُجوْا  وغذاء الحیوان قال تعالى ﴿ َوُهَو الَِّذي َسخَّ

  . ) 2(ا َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفیِه َوِلَتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ِمْنُه ِحْلَیًة َتْلَبُسوَنهَ 

یوت التي تستخدم في أما أهمیتها الصناعیة فإنها تكمن في استخراج معظم الز 

، كما إن بعض األسماك تستعمل كدقیق سمكي أو كعلف للحیوانات صناعة الدهون

،عالوة عن استخراج ذي الجودة العالیةالذي یستفاد من فرائه " الفقم"ومن ثدییات البحر 

والعدید من االستخدامات البشریة المستخرجة من البیئة البحریة، كما  ،اللؤلؤ واإلسنفج

، إذ ت هائلة من النفط والغاز الطبیعيیاأنها تحتوي حسب األبحاث العلمیة على كم

تؤكد هذه األبحاث على أن ثلث المخزون العالمي من النفط والغاز یتواجد في باطن 

تمد وخاصة في منطقة الجرف القاري، حیث  ،البحار في المناطق القریبة من الشواطئ

الطاقة من  من احتیاجاته من النفط، باإلضافة إلى تولید% 25العالم حالیا بما یتجاوز

                                                 
)1(

جمعة طنطیش ، اقتصادیات المیاه المالحة ، محاضرات في اقتصادیات البیئة ، أكادیمیة الدراسات  - 

  .90، ص  2008العلیا ،طرابلس

)2(
  .  14سورة النحل ، اآلیة رقم  - 
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وكذلك من خالل  ،خالل حركتي المد والجزر ومن الفرق في درجة حرارة ماء البحر

  . ) 1(حركة األمواج والتیارات البحریة باستخدام ما یسمى بالمحرك الموجي 

بحوالي قدرت األمالح الذائبة في البحار  أما أهمیتها كمصدر للثروات المعدنیة فقد

ن میاه البحار ویأتي كلورید الصودیوم على رأس ملیون طن لكل میل مكعب م 166

أما بالنسبة للمعادن األخرى  من إجمالي األمالح الذائبة ،% 88.7هذه األمالح بنسبة 

  .)  2(% 10.8ملیون طن لكل میل مكعب بنسبة  26فتقدر كمیة الماغنسیوم بـ 

  :موقع منطقة الدراسة 

د التقاء الساحلیة لمدینة الخمس عنتمتد حدود منطقة الدراسة على طول الشواطئ 

بمسافة  ، أي من وادي اعمارة غرًبا وحتى وادي لبدة شرًقاحافة جبل نفوسة بالشاطئ

، وتقع هذه مدینة مسالتة، أما جنوبا فتحدها الحدود اإلداریة ل)3(كم 15تقدر بنحو

" 44(و) 32.◌ٰ  36" .52(المنطقة في الركن الشمالي الغربي للیبیا بین دائرتي عرض 

 .40  ٰ◌ .32 ( شماًال، وبین خطي طول)14. ◌ٰ  14" .49 (و)14. ◌ٰ  18" .11  (

  . ) 4(شرًقا 

أما عن منهجیة الدراسة فتتناول بجمع البیانات والمعلومات اإلحصائیة میدانیا 

ر ــــــعن طریق أخذ العینات من البیئة البحریة وٕاجراء التحالیل الالزمة لها في المختب

  .نات وتحدید نوعیة العوامل المؤثرة فیها ــــــات في هذه العیــــة تركز الملوثــــــلغرض معرف

                                                 
)1(

  ELGAجمعة طنطیش ،محمد أزهر السماك ، دراسات في جغرافیة مصادر الطاقة  ، منشورات  

  .  206، ص  1999مالطا ، 
)2(

،  2002یحیــى عبــاس حســین ، مقدمــة فــي جغرافیــة المــوارد المائیــة ، الجامعــة المفتوحــة ، طــرابلس ،   

  .25ص

3)(Google Earth.  

  .2190/2، لوحة رقم  1978مصلحة المساحة   (4)
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أما عن طبیعة السهل الساحلي فإنه یتمیز باالنحدار وخاصة من وادي اعمارة 

غربا إلى وادي لبدة شرقا الذي یعتبر من أكثر المناطق الكثیفة بالسكان وذلك ألهمیة 

، وبذلك نجد أنه من نشاط تجاري وصناعي وخدمية فیه األنشطة االقتصادیة السائد

یتمیز بضیق مساحته وشدة انحداره نحو البحر ویرجع ذلك إلى اقتراب حافة مرتفعات 

الجبل الغربي تدریجیا نحو البحر، كما توجد العدید من األودیة التي تقطع هذا السهل 

وصول بعضها إلى البحر  والتي یغلب علیها شدة انحدارها وضیق مجاریها مما أدى إلى

، وعلى الرغم من ذلك فإن الساحل خال من التعاریج اعمارةومن أهمها وادي لبدة ووادي 

إال في بعض الفجوات البسیطة كاأللسنة الصخریة والرمال الصغیرة والتي بدورها 

ساعدت على ظهور مرافئ طبیعیة وخاصة غرب منطقه الدراسة عند رأس اِلمسنُّ الذي 

ه میناء الخمس التجاري، وكذلك رأس وصیف الذي یوفر الحمایة لمیناء الخمس أقیم علی

  .)  1(البحري لصید األسماك من الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة 

وبخصوص السكان ونموهم وتوزیعهم فإن الزیادة السكانیة تتصف بطبیعة 

أو التناقص العددي فال  دینامیكیة وذلك بسبب الحركة الدائبة التي قد ینتج عنها التزاید

تزاید عدد السكان فیها بین تعدادي یوجود لمجتمع سكاني ساكن، فمدینة الخمس 

ة حیث كان عدد السكان ــنسم 6243م بحیث بلغت الزیادة السكانیة 2006 –م 1995

نسمة، ومن المتوقع  42206م إلى 2006وارتفع سنة ) نسمة 35963(م 1995سنة 

  .) 2(نسمة وذلك حسب معدل النمو 52000م إلى  2015أن یصل عدد السكان سنة 

                                                 
، ، مصـراته، المـوانئ اللیبیـة ، دراسـة فـي الجغرافیـا االقتصـادیة ، كلیـة اآلداب حسـین مسـعود أبـو مدینـة (1)

  . 29 -24، ص  2004

)2(
  .م2006 –م 1995 -م1984النتائج النهائیة لتعدادات السكان , الهیئة القومیة للتوثیق والمعلومات  
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  الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة )  1(ریطة رقم 

  .2190/2رقم، لوحة 1978ستناًدا إلى مصلحة المساحة، 

إن زیادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعیشة وتحسنها یواكبه زیادة في معدل 

الدخل مع زیادة في معدل االستهالك مما ینتج عنه زیادة في كمیة ونوعیة المخلفات 

وبالتالي یصل تأثیرها إلى البحر كمخلفات القمامة  ،سواء كانت مخلفات صلبة أو سائلة

N 

تلوث البیئة البحریة في مدینة الخمس               

  

  

ریطة رقم خ

  

ستناًدا إلى مصلحة المساحة، عمل الباحث ا: المصدر

إن زیادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعیشة وتحسنها یواكبه زیادة في معدل 

الدخل مع زیادة في معدل االستهالك مما ینتج عنه زیادة في كمیة ونوعیة المخلفات 

سواء كانت مخلفات صلبة أو سائلة
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خلفات التجاریة ومخلفات الصرف الصحي ومخلفات النشاط السیاحي والهدم والبناء والم

  :وغیرها وهي مقسمة كاآلتي 

  -:میاه الصرف الصحي: أوال

تمثل میاه الصرف الصحي مصدرًا خطرًا من مصادر التلوث البحري، حیث تلجأ 

معظم المستوطنات الحضریة إلى التخلص من میاه مجاریها بطرحها في البحر 

دینة الخمس والتي تتكون من خمسة مخارج رئیسیة لمیاه الصرف الصحي كالموجودة بم

، والسبب الذي ساعد على مد أنابیب ف في البحر دون معالجة ولو أولیةالتي تصر 

میل الطبیعي لسطح األرض الصرف الصحي في البحر دون حدوث خسائر مادیة هو ال

متًرا ، كما أن  55 - 20 لمنطقة الدراسة والتي ترتفع على سطح البحر بحوالي هنحو 

سوء التخطیط للبنیة التحتیة لشبكات الصرف الصحي زاد من تفاقم المشكلة نتیجة مد 

مخارج الصرف الصحي إلى البحر مما أدى إلى تلوث میاه البحر بالروائح الكریهة 

، إضافة إلى توقف جهاز یمیائیة للمیاه واألحیاء البحریةوتغییر الصفات الفیزیائیة والك

  .لمعالجة منذ فترة طویلة ولم یستعمل تشغیله إال لمدة قصیرة ا

خ ـــــوتتكون هذه المیاه من مجموع المیاه المستعملة في المنازل كمیاه المطاب

والحمامات والمیاه المستخدمة في بعض المصانع والورش والمحالت التجاریة كالمسالخ، 

شبكة الصرف الصحي فتصل باإلضافة إلى مجموع میاه األمطار التي تصرف في 

جمیعها إلى البحر عبر الشبكة العامة ، والشكل اآلتي یبین أحد المخارج التي تصب في 

  .البحر مباشرة 

  

  )1(شكل رقم 

  لصرف الصحي ممتدة إلى البحر قرب میناء الخمس التجاريأنابیب  
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  .2014عدسة الباحث، : المصدر 

كما أن مخلفات المیاه المستعملة في محطات غسیل السیارات والمتكونة من  

فضالت الزیوت والشحوم المستهلكة تصرف إلى میاه المجاري دون مراعاة المواصفات 

البیئیة وذلك بفصل هذه المخلفات عن الماء ووضعها في غرف خاصة مصممة من قبل 

میدانیة لتلك المحطات تبین أنه لم تراع جهاز حمایة البیئة، ولكن من خالل الزیارة ال

المواصفات القانونیة والبیئیة لفصل تلك المخلفات عن الماء فتصل إلى البحر مهددة 

، أضف إلى ذلك بعض مصبات )1(أحیائه بالموت نتیجة تركیباتها الخطیرة والسامة

رف الصرف الصحي التي تصب في األودیة وتصل إلى البحر وذلك نتیجة لفیضان غ

                                                 
)1(

، مع زیارة میدانیة جهاز حمایة البیئة بمنطقة الخمس ،شخصیة مع المهندس  مرعي العماري مقابلة - 

 . 2014لبعض محطات الغسیل 
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عالوة على انتشار الروائح الكریهة في وسط المدینة  الصرف المعمولة من قبل الشركة

مسببة تلوثا هوائیا ومنظرا مزرَیا یؤثر على مورفولوجیة المدینة، وبالتالي فإن إلقاء هذه 

النفایات الملوثة بالكیمیاویات والمیكروبات والفیروسات وما تحتویه من مواد عضویة 

یاه الشواطئ بحیث یتغیر لونها ورائحتها، وتصبح مرتعًا خصبًا لتكاثر كثیرًا ما تفسد م

، كما كتیریا الضارة والفیروسات محدثة تلوثًا میكروبیًا یؤثر على صحة  اإلنسانالب

تسبب البكتیریا والفیروسات والطفیلیات أمراضًا خطیرة عند االستحمام والسباحة في 

لوثة مثل مرض الحمى والتیفود والكولیرا والتهاب المیاه الملوثة أو أكل كائنات بحریة م

العصبي وغیرها من األمراض الكبد الوبائي والكلى واإلسهال والقيء وأمراض الجهاز 

، وكذلك تعمل بعض الملوثات على استهالك األكسجین الذائب في الماء األخرى

أو تغیر طعمها بكمیات كبیرة مما یؤثر على األحیاء المائیة كالقتل الجماعي لألسماك 

، ة لعینات من األسماك فوجدت ملوثةكما هو مالحظ عندما أجریت التحالیل المخبری

ات ـــــح الماء یضر باقتصادیـــــباإلضافة إلى ذلك فإن تركیز هذه البكتیریا على سط

ل المنشآت الحدیدیة للسفن أو الخشبیة للقوارب من جّراء إفرازها لمواد ـاإلنسان كتآك

  .) 1(تحللها 

وقد جاء التأكید على مخاطر هذا التلوث في الحدیث الذي یرویه معاذ بن جبل  

 ،وفي قارعة الطریق ،البراز في الموارد :اتقوا المالعن الثالث":قالحیث عن الرسول

والحدیث الشریف فیه نهي ولعن عن تلویث المیاه ولو كان بكمیات قلیلة )  2("وفي الظل

فما بالك عند إلقاء قاذورات میاه صرف مدینة كاملة في البحر حیث یترتب على ذلك 

                                                 
)1(

محمد منیر وٕایمان صیام ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ، منشأة الشنهابي للطباعة ، القاهرة  

 .13م ، ص2003،

)2(
ــة األحكــام ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، الحــافظ ابــن حجــر العســقالني  ، بلــوغ المــرام مــن أدل

  .  28، ص 2002بیروت ، لبنان ،
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، ومن خالل ذلك ریة من الناحیة الصحیة والجمالیةمخاطر على اإلنسان واألحیاء البح

تركز الملوثات باألحیاء  ثة أجزاء لمعرفةفقد تم تجزئة ساحل منطقة الدراسة إلى ثال

، وبالتالي فإن نتائج التحالیل اآلتیة تبین مدى صحة خطر هذا التلوث على البحریة

  . البیئة البحریة 

  نتائج التحلیل البكتیري لعینات المیاه)  1(جدول رقم 

  

  بكتیریا القولون الغائطیة  مجموعة بكتیریا القولون  اسم المنطقة

  خالیة   (6 cful / ml((MPN)  منطقةالمیناء

  موجبة  cful / ml 5  منطقة الرقراقة

  خالیة  Zero ml  منطقة لبدة

  .  2014من عمل الباحث، مركز الرقابة على األغذیة، الخمس: المصدر 

) (cful / ml  لكل ملي لتر من المیاه / مستعمرة.  

  ودرجة الحموضة . م 0 24درجة حرارة المیاه كانتPH  7.9 .  

یتبین من الجدول المدّون أعاله أن التلوث البكتیري لعینات المیاه یختلف من 

منطقة إلى أخرى حیث بلغ التلوث ببكتیریا القولون أعاله في منطقة المیناء بعدد وصل 

، والسبب في ذلك وجود مخرج للصرف الصحي داخل المیناء مع  cful / ml 6إلى 

، بینما تأتي منطقة الرقراقة في المرتبة الثانیة خارج المیناء من جهة الشرقج آخر مخر 

، بینما نجد أن منطقة لبدة خالیة من تلوث بكتیریا cful / ml 5بعدد وصل إلى 

القولون، والسبب في ارتفاع نسبة التلوث هو تركز مصبات میاه الصرف الصحي على 

  .الشاطئ 

ة قد سجلت في منطقة الرقراقة ة المحتملة للحرار أما عن بكتیریا القولون الغائطی

لمنطقة ، والسبب في ذلك أن أكثر وأكبر مخارج للصرف الصحي كانت في تلك افقط

، ومما ساعد على تركز الملوثات في تلك المنطقة أیًضا أن مع شدة الدفق لمیاه الصرف
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اري وحاجز المخارج تصب في منطقة محصورة بین حاجز األمواج لمیناء الخمس التج

صخري طبیعي في الجهة الشرقیة منه ، واستناًدا إلى النتائج المدونة آنًفا فإن ارتفاع 

مستوى التلوث یعود أساسا إلى میاه الصرف الصحي غیر المعالجة التي یتم صرفها 

إلى البحر عند مواقع عدیدة وذلك نتیجة لعدم توفر شبكة لمعالجة میاه الصرف الصحي 

  .بهذه المدینة 

  نتائج التحلیل البكتیري لعینات األسماك) 2(دول رقم 

  نتائج االختبارات    

  بكتیریا القولون الغائطیة المتحملة للحرارة  مجموعة بكتیریا القولون  )*(العدد  اسم العینة

  بطاطا

  

2 

  

العدد األكثر احتماًال لمجموعة 

 11000>: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة بكتیریا

احتماًال لمجموعة بكتیریا العدد األكثر 

  خلیة 1800: مل100/القولون الغائطیة 

  قراقوز

  

2  

  

العدد األكثر احتماًال لمجموعة 

 11000: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة

العدد األكثر احتماًال لمجموعة بكتیریا 

  خلیة 230: مل100/القولون الغائطیة 

  

  5  صبارص

العدد األكثر احتماًال لمجموعة 

 11000>: مل100/القولونبكتیریا 

  خلیة

العدد األكثر احتماًال لمجموعة بكتیریا 

  خلیة 2100: مل100/القولون الغائطیة 

  2  غراب

العدد األكثر احتماًال لمجموعة 

 11000>: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة

العدد األكثر احتماًال لمجموعة بكتیریا 

  خلیة 930: مل100/القولون الغائطیة 

  

  3  منكوس

العدد األكثر احتماًال لمجموعة 

 11000>: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة

العدد األكثر احتماًال لمجموعة بكتیریا 

  خلیة 93: مل100/القولون الغائطیة 
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  2  الشلبة

العدد األكثر احتماًال لمجموعة 

 11000>: مل100/بكتیریا القولون

  خلیة

العدد األكثر احتماًال لمجموعة بكتیریا 

خلیة  11000>: مل100/الغائطیة  القولون

  بكتیریا

  .من عمل الباحث ، مركز بحوث األحیاء البحریة ، طرابلس : المصدر

  .االختالف في العدد یرجع إلى وزن العینة  (*)

یالحظ أن جمیع العینات ملوثة ) 2(ومن خالل النتائج المسجلة في الجدول رقم 

احتماًال لمجموعة بكتیریا القولون بلغ في فالعدد األكثر بمجموعة بكتیریا القولون 

، أما خلیة 11000ة القراقوز التي بلغت إال في عین خلیة بكتیریا11000>مل 100

خلیة  11000في العینة عندما تتجاوز البكتیریا   :العدد أي باقي العینات فتجاوزت

 ، وهذا یؤكد تلوث میاه البحر بمیاه الصرف الصحي وذلك ألن تلكتصبح ملوثة

الملوثات الناتجة عن فضالت اإلنسان والحیوان تتواجد بصورة طبیعیة في أمعائه ذات 

م وتنتج 5م إلى 2-الدم الحار كما أنها قادرة على البقاء عند درجات حرارة بین 

  . ) 1( م37ساعة عند  16 -12مستعمرات واضحة خالل

تنتج األحماض والغازات  القولون الغائطیة المتحملة للحرارة فإنها بكتیریاأما عن  

ویختلف تركیزها من عینة إلى ،  ) 2( م46 -44عندما تنمو عند درجات حرارة بین 

د القولون الغائطیة بعدبكتیریاها التلوث بـــــة هي التي تواجد فیـــــ، فعینات سمكة الشلبأخرى

بأعداد خرى فإنها لم تسجل ، أما في العینات األمل100خلیة بكتیریا لكل  11000>

، وعند المقارنة بین األرقام الموجودة في الجدول لبكتیریا القولون المتحملة للحرارة كبیرة

                                                 
)1(

، نسان من أسماك شاطئ مدینة الخمس ، عزل وتعریف بعض البكتیریا الممرضة لإلأم الخیر زلطوم 

  . 18م  ، ص 2007كلیة اآلداب والعلوم ، الخمس ، ) غیر منشورة (رسالة ماجستیر

)2(
  .  19نفس المرجع السابق ، ص  
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مع  ،یالحظ وجود تفاوٍت كبیٍر بینها حیث كان أعلى مستوى للتلوث لعینات سمكة الشلبة

ومن الممكن أن یرجع  ،العلم بأنه تم اصطیاد جمیع العینات من نفس منطقة الصید

تالف نوعیة أكلها أو نمط معیشتها، وبالتالي تالف تركیز التلوث إلى اخالسبب في اخ

ن وجود التلوث البكتیري بهذه العینات یؤكد أن األحیاء البحریة مهددة بخطر االنقراض إف

والموت أو على األقل التغییر في طعمها وفائدتها لإلنسان وبالتالي تصبح ضرًرا على 

  . صحته 

 -:لسیاحي مخلفات النشاط ا: ثانیا

زمن بعید دوًرا هاًما كمنتجعات سیاحیة صیفیة  ذلعبت الشواطئ البحریة من

یتجمع فیها عدد كبیر من الناس لقضاء إجازاتهم وشغل أوقات فراغهم حیث إنهم 

یتمتعون ویروحون عن أنفسهم بعیًدا عن أعمالهم خاصًة مع توفر مقومات السیاحة 

قویة ووجود كالموقع المناسب والمناخ المعتدل وعمق المیاه والتیارات البحریة غیر ال

سارح مناطق جبلیة مجاورة تكسوها الغابات وتوفر الخدمات السیاحیة كالفنادق والم

، عالوة على أن تكون هذه الشواطئ نظیفة وبعیدة عن والمنتزهات والمراكز الطبیة

  . ) 1( مصادر التلوث

إّن االهتمام بالسیاحة وتنمیتها یتطلب حمایة البیئة السیاحیة من التلوث وخاصة 

إذا كانت ساحلیة كالشاطئ اللیبي الذي یعتبر مهًدا ألعرق الحضارات وأعمقها أثًرا في 

تطور اإلنسان كحضارة الفنیقیین والرومان المتمثلة في مدن صبراته وطرابلس ولبدة 

والتي تعتبر من أهم المدن السیاحیة في لیبیا وذلك ألهمیتها الحضاریة التي مرت بها 

، آثاًرا منتشرة على مساحات واسعة ث تركت هذه الحضاراتعبر العصور القدیمة حی

وتعتبر مدینة لبدة األثریة من أهم المعالم السیاحیة في المدینة والتي تقع على مصب 

                                                 
)1(

مرجـــع , م 2007، محاضـــرات فــي اقتصـــادیات البیئــة ،طـــیش ، اقتصــادیات الســـیاحة البحریــةجمعــة طن 

  .105سبق ذكره ، ص 
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 زوارها عددفقد بلغ السیاح  قصدهي موادي لبدة إلى الشرق من مركز المدینة والتي 

تركز موسم السیاحة فیها ، وبذلك ی) م2011 – 2001(خالل الفترة مابین  499230

في فصل الصیف نتیجة لوقوع المنطقة على ساحل البحر، فخالل الفترة الصیفیة یتزاید 

عدد المصطافین على شواطئ المدینة بأعداد كثیرة حیث بلغ عدد المصایف المقامة 

مصایف إضافة إلى وجود بعض المرافق الخدمیة التي تشجع  7على الشاطئ بحوالي 

مثل القریة السیاحیة الموجودة على شاطئ البحر الشرقي من مدینة على السیاحة 

شخًصا شهرًیا وخاصة في أشهر الصیف وناصر  9000الخمس والتي تستقبل حوالي 

وزعة في جمیع فنادق م 6د فنادق یصل عددها إلى وهانیبال والفاتح عالوة على وجو 

، ومن خالل الزیارة لخمسالسیاح الوافدین إلى مدینة اأرجاء المدینة تستقبل معظم 

المیدانیة لبعض المصائف تبین وجود أعداد كبیرة من الفضالت السیاحیة على شاطئ 

البحر كفضالت األطعمة وأوانیها البالستیكیة والنایلون وقنینات اللدائن وغیرها من قبل 

الي ــــع المخلفات فیها وبالتـــــــالمصطافین وذلك نتیجة لعدم وجود أماكن مخصصة لوض

، كما تعتبر تلك بحر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةل إلىالــــفات تصـــــفإن تلك المخل

له أثر الفضالت مرتًعا خصًبا لتكاثر الحشرات والبكتیریا والقوارض والقطط والكالب مما 

كما أن قلة الوعي البیئي لدى المواطنین لخطورة هذا النوع من  ،كبیر على البیئة البحریة

  .وث زاد من كمیة المخلفات المطروحة في البحر وعلى الشاطئالتل

  -:المخلفات الصلبة: ثالثا 

من المشكالت الرئیسة التي تعاني منها ) Solid waste(ُتعد المخلفات الصلبة 

، وانعكاسات محلیة في أغلب األحیانالمجتمعات الحضریة المعاصرة، ولها تأثیرات 

العلمیة بعالج هذه المشكلة ووضعت السیاسات  ولذلك اهتمت الكثیر من الدراسات

، ومعظم هذه الدراسات لمخلفات بأسلوب بیئي وصحي متكاملالمستدیمة إلدارة هذه ا

رّكزت على المخلفات الصلبة الناجمة عن األنشطة البشریة من مصادرها المختلفة مثل 
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المخلفات على  وتأثیر هذه اریة والمطاعم والشركات الصناعیةالمنازل والمحالت التج

البیئة وخاصة البیئة البحریة كالموجودة على سطح البحر أو في قاعه والتي عادًة ما 

تُنسى هناك وكأنها وصلت إلى مثواها األخیر، فتلوث البیئة البحریة وتؤّثر على نوعیة 

  ها في الكثیر من ـــــــــــــــة فتؤّدي إلى هالكـــــــیاء البحریــــــمیاه البحر، وتنعكس سلبیًا على األح

  .األحیان 

من % 50وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المخلفات البالستیكیة تمثل نحو 

مجموع المخلفات الصلبة على سواحل البحار، كما یقدر مجموع الطیور البحریة التي 

تموت بسبب هذه المخلفات البالستیكیة بملیون طائر سنویًا على المستوى العالمي ومائة 

، حیث أشارت الدراسة التي أجریت في الجزء الشرقي ف من الكائنات البحریة الفطریةأل

 من مجموع% 63تشكل أكثر من ة من قاع البحر المتوسط أن المخلفات البالستیكی

، وهذا النوع من المخلفات في ازدیاد مضطرد بسبب المخلفات الموجودة في قاع البحر

، كذلك أكدت الدراسة التي أجریت على نوع یك حالیاً اد المصنوعة من البالستارتفاع المو 

واحد من السالحف البحریة تعرف بالسلحفاة ذات الرأس الكبیر التي تعیش في الجزء 

، مملوء بالمخلفات البحریة الصلبة الغربي من البحر المتوسط على أن جهازها الهضمي

صید وأخشاب وأوراق  اقي شباك، والبمن المخلفات كانت موادا بالستیكیة% 75.9أن و 

، وهذه الدراسة تؤكد خطورة المخلفات البحریة على السالحف بوجه خاص والحیاة وریش

  ) . 1(الفطریة البحریة بشكل عام 

/ یوم/كجم 1وتقدر منظمة الصحة العالمیة بأن متوسط بقایا النفایات من القمامة 

، حیث أشارت بعض الدراسات  إلى أن معدل الفرد الواحد من النفایات )  2(للفرد الواحد 

                                                 
)1(

aradina.kenanaonline.com  .www   

)2(
الصــحة العالمیــة ، معالجــة النفایــات الصــلبة فــي البلــدان النامیــة ، المكتــب اإلقلیمــي لشــرق البحــر  منظمــة

  . 17م ص 1988المتوسط ، اإلسكندریة 
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یوم ، وعند حساب تلك الكمیة مع عدد /كجم 0.900في منطقة الدراسة وصل بحوالي 

یوم أي بمعدل / طن�ا 37.9م  بلغ مجموع النفایات 2006السكان یتبین أنه خالل تعداد 

السكان وتطور مستوى المعیشة وزیادة  سنة ، وهكذا فمع زیادة عدد/طن�ا 13833سنوي 

الرفاهیة واإلهمال المباشر من قبل الجهات المسئولة على برامج النظافة وعدم الوعي 

 بنظافة البیئة البحریة تتزاید كمیة المخلفات الموجودة على الشاطئ بحیث تقدر كمیتها

سنة مع  /طن�ا  17000یوم أي بمعدل / طن�ا/46.5م بحوالي 2010حسب إحصائیة 

بار تحسن الظروف االقتصادیة واالجتماعیة في هذا التعداد عن سابقه ــــعتاالاألخذ بعین 

له آثار األمر  وهذاالیوم ،/للفرد الواحد 0.900وبالتالي تكون كمیة المخلفات أكثر من 

  .سلبیة على البیئة البحریة

ك العدید من ومن خالل الزیارة المیدانیة لشاطئ منطقة الدراسة تبین أن هنا

، ومنها المخلفات الصلبة البیئة البحریة بالمخلفات الصلبةالمصادر التي تسبب تلوث 

التي تلقى على الساحل كمخلفات الهدم والبناء والقمامة المنزلیة والنفایات التجاریة 

ومنها ) 2شكل رقم ( والمخلفات التي یلقیها الصیادون ومرتادو البحر بشكل عام 

تلقیها السفن أثناء وجودها في البحر بحیث تترسب في نهایة المطاف في  المخلفات التي

، فالمخلفات البالستیكیة غیر سطحه إذا كانت مخلفات بالستیكیة قاع البحر أو على

القابلة للتحلل بشكل خاص كاألوراق واللدائن واألكیاس الملونة والزجاجات والقنینات 

ات قد تلتهمها األسماك الكبیرة ظنا منها أنها طحالب البالستیكیة التي لها القدرة على الثب

، كما أن بعض شباك الصید التي ُتهمل وتُترك ر الذي یؤدي إلى اختناقها وموتهااألم

في البحر نتیجة لتغیر الظروف البحریة أو سقوط األمطار، فتتعّرض لها الطیور 

ى فتهلك فیها بحریة األخر الغواصة فتموت فیها أو أنها تعیق حركة األسماك والكائنات ال

، إضافة إلى التأثیرات المباشرة لهذه المخلفات على محركات أو تحجب الضوء عنها
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القوارب والسفن في البحر عالوة على تشویه المنظر الجمالي العام للبیئة البحریة 

  .السطحیة والقاعیة 

  

  

  

نظًرا مزرًیا مخلفات الهدم والبناء والقمامة المنزلیة محدثة م)  2( شكل رقم 

  للشاطئ الغربي

  
  .2014عدسة الباحث ،: المصدر

  -:المخلفات الطبیة: رابعا

تعتبر المخلفات الطبیة للمستشفیات والمرافق الصحیة من أكثر األخطار التي 

تهدد البیئة  خاصة وهي تزداد یوما بعد یوم وذلك نتیجة الزدیاد عدد السكان والتوسع 

عدد المستشفیات والعیادات والمختبرات الطبیة وغیرها حیث في الخدمات الطبیة وزیادة 

مصحات 10حظیت مدینة الخمس بمستشفى واحد وعیادة مجمعة واحدة باإلضافة إلى 

، ومن خالل الزیارة المیدانیة لتلك یر من المختبرات ومراكز التحالیلخاصة وعدد كث
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ات الطبیة السائلة مثل المراكز الطبیة الموجودة في منطقة الدراسة تبین أن المخلف

یة ـــــفات مصارف الدم منتهـــــالمخلفات المصاحبة إلجراء العملیات من دم وسوائل ومخل

، ي عنایة المریض بلغت أعداد كبیرةیمالمستخدمة فـالصالحیة والمطهرات ومواد التعق

 21000م بحوالي 2009خالل سنة فمثال بلغ عدد مخلفات الدم المنتهي الصالحیة 

بول من مستشفى منطقة / لتًرا  119أما مخلفات المختبرات الطبیة فقد بلغت  ،مل

ر عبر الشبكة العامة للصرف ، وهذه جمیعها تصرف إلى المجاري ثم تم) 1(الدراسة 

، كما أن اثیم والفیروسات الدمویة المعدیة، ثم أخیرا إلى البحر مصحوبة بالجر الصحي

 ، حیث بلغ مجموع مخلفات قسم العملیاتلى البیئةبیة الصلبة لها تأثیر عالمخلفات الط

، إضافة إلى ذلك مخلفات معامل التحالیل وقسم السنة/ كیلوجراًما  912والمرضى 

حقنة سنویا حیث یمكن التخلص منها برمیها  86400اإلسعاف من إبر وحقن بمجموع 

وینتهي بها في أكیاس القمامة فتنقل عبر سیارات الشركة العامة للنظافة إلى المكب 

المطاف بالحرق فتنتج عنها أبخرة سامة نتیجة تركیبتها الزئبقیة مما له آثار سیئة على 

  . ) 2(البیئة بشكل عام

   -:بمرفأ الصید البحريالوضع البیئی :خامسا 

یؤدي قطاع تعتبر األسماك من أهم مصادر الثروة المائیة منذ زمنبعید بحیث 

ومن هذه األسماك ما ، الحیاة االجتماعیة واالقتصادیةي الصید البحري دورًا رئیسًا ف

  .یمكن تمییزه بسهولة مثل أسماك البوري والشلبةوالصبارص الموجودة في شواطئنا 

فعملیات الصید تجري منذ القدم في المیاه القریبة من الشواطئ باستخدام قوارب   

مراكب  یتراوح ویتألف أسطول الصید أساسًا من  ،صغیرة مزودة بمحركات خارجیة

                                                 
)1(

ســـوء التعامــل مـــع النفایــات الطبیـــة، الهیئــة العامـــة للبیئــة، الســـنة الثانیــة، العـــدد  ، أخطــارالطــاهر الثابـــت

  .32م ، ص 2001، السابع

)2(
 .2012 نة الخمس، تقریر عن كمیة المخلفات الصلبة بمدیظافة وحمایة البیئةمكتب الن 



 مجلة التربوي

 7لعدد ا                         تلوث البیئة البحریة في مدینة الخمس               

- 169 - 
 

بتشغیلها أفراد من القطاع  حجمها بین الصغیرة والمتوسطة والكبیرة یملكها ویقوم

مركبًا من مختلف األنواع وذلك حسب  154، وقد بلغ مجموع مراكب الصید الخاص

  .) 1(م2014إحصائیة 

وبسبب تلوث البیئة على المستوى العالمي والمحلي ازداد تلوث األسماك بالمواد 

الضارة بالصحة إلى درجة أن تلوث األسماك في مكان ما یعطي داللًة قاطعًة على 

مدى تلوث البیئة، فمن خالل الزیارة المیدانیة للمرفأ وٕاجراء مقابلة شخصیة مع عدد من 

الصیادین تبین أن میاه المرفأ ملوثة بدرجة كبیرة بمخلفات زیوت وشحوم قوارب الصید 

، باإلضافة إلى ذلك فإنه توجد صة لتفریغ الزیوت المستهلكةكن خانتیجة لعدم توفر أما

الكثیر من المخلفات الناتجة عن عملیة الصید كالشباك والصنارات وخیوطها واألكیاس 

عالوة على أن هناك نشاًطا ) 3شكل رقم ( والبالستیك المستخدمة في عملیة الصید 

لفات األسماك وغیرها على تجارًیا في نفس المرفأ لبیع األسماك بحیث یتم رمي مخ

الشاطئ أو في البحر كقشور األسماك وبقایا لحومها والمیاه المستعملة في غسل 

، وبیئة خصبة لتكاثر الحشرات عاث روائح كریهة وتعفن�ا للمیاهاألسماك مما یسبب انب

د تناقصت ، ونتیجة لهذا التلوث فقیریا ومنظًرا مزریا لتلك الشواطئوالقوارض والبكت

، فمثًال كان معدل الصید الیومي لتشاركّیة واحدة یتراوح ات األسماك المصطادةكمی

، وبسبب هذا التلوث تناقصت الكمیة حتى وصلت إلى كیلوجراًما 250إلى  200مابین

كیلوجراًما من كمیة األسماك المصطادة نتیجة لتركز الملوثات في المیاه وعلى  30

إلى أماكن أخرى خالیة من  ة بعض األسماكالشاطئ بدرجات كبیرة مما أدى إلى هجر 

، مع األخذ في االعتبار تغیرات الظروف المناخیة والبحریة كحركة األمواج التلوث

  .واألمطار ودرجات الحرارة التي تقف عائًقا أمام الصیادین أثناء عملیة الصید 

                                                 
)1(

  .2014مكتب الثروة البحریة بالخمس، تقریر عن أعداد مراكب الصید  
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مخلفات الصید والقمامة بمرفأ صید األسماك بالخمس )  3( شكل رقم 

  .2014عدسة الباحث،:المصدر

ومن خالل سرد تلك الحقائق المتعلقة بتلوث البیئة البحریة من مخلفات الصرف 

الصحي والمخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات الطبیة  قامت الدراسة بإجراء التحالیل 

ماك ــــعلى المیاه واألس) النحاس  –الزئبق  –الكادمیوم ( المخبریة للعناصر الكیمیائیة 

بات التلوث السالف الذكر وتعزیز ـــــــة وذلك لغرض إثــــقة الدراســــودة في نطاق منطــــجالمو 

  .البحث بالنتائج المیدانیة المذكورة في الجداول اآلتیة

  نتائج تحالیل العناصر الكیمیائیة الثقیلة في عینات المیاه) 3(جدول رقم 

 Cuالنحاس  Hgالزئبق  Cdالكادمیوم   اسم المنطقة

  منطقة المیناء
0.162  

* ppm /mgl  

0.00491  

ppm /mgl  

0.0292  

ppm /mgl 

  0.0497  0.00991  0.206  منطقة الرقراقة
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  0.0513  0.00791  0.192  منطقة لبدة

الحد المسموح به دولیا 

mg/l 
0.01  -0.05  0.001  1.0  

  .  2014من عمل الباحث، مركز الرقابة على األغذیة، الخمس: المصدر

ppm /mgl ()  نسبة العنصر كجزء بالملیون في الملي غرام لكل لتر . 

  م، ودرجة الحموضة  0 24درجة حرارة المیاه كانتPH  7.9 .  

من خالل نتائج  تحلیل العناصر الثقیلة لعینات المیاه یتبین أن تركیز عنصر 

للتلوث  ، فمنطقة الرقراقة بلغ أعلى تركزوالزئبق یختلف من منطقة إلى أخرىالكادمیوم 

 0.00991للكادمیوم وبتركیز  ppm/mgl 0.206بهذه العناصر حیث بلغ 

ppm/mgl وبالتالي فإن مستوى عنصري الكادمیوم والزئبق قد تجاوزا الحد للزئبق ،

  ) .حسب منظمة الصحة العالمیة( المسموح به دولیا 

تركیز لكادمیوم وبل 0.192بینما تأتي في المرتبة الثانیة منطقة لبدة بتركیز 

 0.162، في حین حظیت منطقة المیناء بالمرتبة األخیرة بتركیز بلغ للزئبق 0.00791

، وعلیه فإن التركیزات السابقة قد تجاوزت الحد للزئبق 0.00491لكادمیوم وبتركیز ل

  ). mg/l 0.001(المسموح به دولیا 

، حیث رىیزاته متفاوتة من منطقة إلى أخوأخیرا تلوث المیاه بعنصر النحاس فترك

، في حین حلت في المرتبة الثانیة 0.0513دة المرتبة األولى بتركیز أخذت منطقة لب

 0.0292، وأخیرا منطقة المیناء بتركیز بلغ 0.0497الرقراقة فبلغ تركیزه نحو منطقة 

وبالتالي فإن تركیزات عنصر النحاس في العینات لم تتجاوز الحد المسموح به دولیا 

1.0  mg/l .  

وللمقارنة بین المناطق الثالثة لتركز العناصر الثقیلة في المیاه یتبین أن عنصر 

الكادمیوم والزئبق سجال أعلى قیمة لهما في منطقة الرقراقة والسبب في ذلك راجع إلى 
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اآلتیة إلى میناء  مصبات الصرف الصحي والصناعي وٕالى مخلفات السفن والبواخر

، بینما عنصر النحاس فقد ورة هذا النوع من التلوثل على خط، وهذا یدمنطقة الدراسة

، والسبب في لم یتجاوز الحد المسموح به دولیاسجل أعلى قیمة في منطقة لبدة لكنه 

ارتفاع عنصر النحاس في منطقة لبدة راجع أیضا إلى مصبات الصرف الصحي 

ل بین ولمخلفات محطة التحلیة في المنطقة التي تصب في البحر من میاه راجعة تحم

، وتأتي في المرتبة الثانیة منطقة لبدة في میات كبیرة من المخلفات المعدنیةتركیباتها ك

، بینما حظیت ومنطقة الرقراقة لعنصر النحاس ،تسجیلها لعنصر الكادمیوم والزئبق

ولكن بنسب ال تتفاوت  ،منطقة المیناء بالمرتبة األخیرة في تسجیلها لجمیع العناصر

قاألولى وذلك راجع إلى حركة السفن والبواخر وناقالت الوقود الثقیل ـــالمناطًرا عن ــــــكثی

وجّرافات الصید التي تلقي بمخلفاتها في البحر من زیوت وشحوم وبقایا مخلفات أخرى 

كالمیاه المستعملة في المطابخ والحمامات، ناهیك عن بقایا مخلفات الزیوت الناتجة أثناء 

ر إلى األنبوب الرئیس داخل المیناء والذي یصل إلى مصنع عملیة التفریغ من البواخ

  .تعبئة الزیوت النباتیة

  نتائج تحالیل العناصر الكیمیائیة الثقیلة لعینات األسماك) 4(جدول رقم 

 Cuالنحاس  Hgالزئبق  Cdالكادمیوم   العدد  اسم العینة

  2  بطاطا
0.75 mg/kg 

ppm)(  

0.03 mg/kg 

ppm)(  

0.8470 mg/kg 

ppm)(  

  1.1605  0.04  0.63  2  قراقوز

  0.7516  0.01  0.22  5  صبارص

  0.9969  1.01  1.04  2  غراب

  1.0116  0.02  0.79  3  منكوس
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  1.0275  0.03  1.03  2  الشلبة

الحد المسموح به 

 mg/kg دولیا
--  0.5 - 2.0  0.5  1.0- 2.0  

  .  ، طرابلس من عمل الباحث، مركز بحوث األحیاء البحریة: المصدر

mg/kg ()ppm) ( نسبة تركیز العنصر بالمیلي غرام في الكیلو غرام                                                     .

من خالل نتائج تحلیل العناصر الثقیلة لعینات األسماك یتبین أن تركیز عنصر 

لوث ت أعلىتركیز للتــــفعینة الغراب والشلبة بلغ ،الكادمیوم یختلف من عینة إلى أخرى

، mg/kg 1.03، ولعینة الشلبة بتركیز بلغ mg/kg 1.04بهذا العنصر حیث بلغت 

، وبالتالي فإن لیلة مقارنة بالمواصفات العالمیةأما باقي العینات فسجلت بتركیزات ق

إلى  0.5مستوى عنصر الكادمیوم للعینات السابقة لم یتجاوز الحد المسموح به دولیا 

2.0 mg/kg.  

سماك بعنصر الزئبق فتركیزه یختلف من عینة إلى أخرى حیث أما عن تلوث األ

درجات ، أما باقي العینات فكانت بmg/kg 1.01أخذت عینة الغراب أعلى تركیز بلغ 

، وعلیه فإن التركیزات السابقة لهذا وذلك حسب نوعیتها وطبیعة معیشتهاكیز مختلفة تر 

إال في عینة الغراب حیث   mg/kg 0.5العنصر لم تتجاوز الحد المسموح به دولیا 

  . mg/kg 1.01ارتفع التركیز إلى 

، كیزاته متفاوتة من عینة إلى أخرىوأخیرا تلوث األسماك بعنصر النحاس فتر 

، في حین حصلت عینة mg/kg 1.1605حیث أخذت عینة القراقوز أعلى تركیز فبلغ 

أقل تركیز بهذا العنصر، وبالتالي فإن تركیزات عنصر النحاس في  ىالصبارص عل

  .   mg/kg 2.0إلى  1.0العینات لم تتجاوز الحد المسموح به دولیا 

وللمقارنة بین العینات لتركز العناصر الثقیلة فیها یتبین أن عنصر الكادمیوم  

نما تجاوز الحد ؛ بیلمسموح به دولیا في معظم العیناتوالنحاس لم یتجاوزا الحد ا
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، والسبب وراء اختالف تركیز العناصر ینة الغراب لعنصر الزئبقالمسموح به دولیا في ع

الثقیلة من عینة إلى أخرى وخاصة في عینة الغراب یكمن في اختالف الدور 

نات ــــــوعلیه فان العی،)الغذاءالقدرة التنظیمیة ـ عادات ( الفسیولوجي لكل نوع منها 

ة والصلبة حتى لو كانت معظم ـــــفات السائلـــــوث بالمخلــــود التلــــت بوجــــثبتة أـــالسابق

  . التركیزات لم تتجاوز الحد المسموح به دولیا 

  : النتائج 

لقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج التي تدرس تلوث البیئة البحریة نتیجة     

   - :المخلفات الصلبة والسائلة والتي من أهمها 

یعتبر االزدحام السكاني لمنطقة الدراسة سبب رئیس في ازدیاد التلوث البحري حیث  - 1

إن زیادة عدد السكان تصاحبه زیادة في كمیة المخلفات المطروحة في البحر وخاصة 

 .میاه الصرف الصحي والقمامة 

تلوث شواطئ منطقة الدراسة بمخلفات السفن والبواخر وقوارب الصید نتیجة عدم  - 2

اكن مخصصة لوضع الزیوت المستهلكة والمخلفات النفطیة التي أفسدت شواطئ وجود أم

 . المدینة برائحة القطران على رمالها 

نتیجة لعدم وجود رقابة إداریة على المنشآت االقتصادیة أدى ذلك إلى زیادة كمیة   - 3

 . المخلفات التي تطرح في البحر وعلى الشاطئ 

جة إلى البحر على النحو المتبع حالیا تصریف میاه الصرف الصحي غیر المعال - 4

 1371لسنة ) 15(من القانون رقم ) 34(في مدینة الخمس یعتبر مخالًفا للمادة رقم 

 . بشأن حمایة وتحسین البیئة 

أكدت النتائج المخبریة لعینات المیاه واألسماك أّن تواجد مجموعة بكتیریا القولون  - 5

ة في عینات شواطئ منطقة الدراسة والممتدة حتى وبكتیریا القولون المتحملة للحرارة بكثاف

 ة ـــــــیاه واألحیاء البحریـــــًرا خطیًرا لتلوث المـــــمتر من الشاطئ یعتبر مؤش 2000على بعد 
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 . بالكائنات الممرضة وبالتالي انعكاساته على الصحة العامة واالقتصاد الوطني - 6

أثبتت نتائج التحالیل المخبریة أن عینات المیاه المأخوذة من شواطئ منطقة الدراسة  - 7

 - 0.162(یتركز فیها التلوث بالعناصر الثقیلة بتركیز لمعدن الكادمیوم تراوحت بین 

، كما أثبتت نتائج )  0.05 - 0.01(وقد تجاوز الحد المسموح به دولیا ) 0.192

وقد تجاوزت )  0.00991 -0.00491( تراوحت بین تحالیل معدن الزئبق أن تركیزاته

، أما عن نتائج معدن النحاس فلم تتجاوز الحد ) 0.001( الحد المسموح به دولیا 

وهذا دلیل واضح على )  0.0513 - 0.0292( فتراوحت بین) 1.0(المسموح به دولیا 

 . تعرض البیئة البحریة للتلوث من خالل المخلفات الصلبة والسائلة 

أثبتت نتائج التحالیل أن التلوث بالعناصر الثقیلة لعینات األسماك كانت بتركیزات  - 8

منخفضة ولم تتجاوز الحد المسموح به دولیا إال في عینة الغراب لعنصر الزئبق حیث 

، وبالتالي فإن تركیز التلوث في   1.01mg/kgفبلغ  0.5تجاوز الحد المسموح به دولیا 

 .  بر مؤشرا واضحا على تعرض البیئة البحریة للتلوثالعینات بهذه العناصر یعت

بینت نتائج التحالیل أن هناك أضراًرا أدت إلى تعرض األحیاء البحریة من خالل  - 9

التلوث بمخلفات الصرف الصحي والصناعي التي تستهلك قدًرا كبیًرا من األكسجین 

  . الذائب في الماء والذي تحتاجه الكائنات البحریة للقیام بوظائفها

بینت نتائج التحالیل واألشكال أن التیارات البحریة واألمواج لها عالقة في انتشار  -10

 .متر من الشاطئ 2000الملوثات إلى داخل البحر لمسافة وصلت إلى 

  :  التوصیات 

رف الصحي والصرف ــــها كمیاه الصـــــاالستفادة من المخلفات السائلة ومعالجت -1

اء والغابات أو في مجال الزراعة السمكیة أو في الصناعي في ري المسطحات الخضر 

 . المجاالت الصناعیة
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معالجة میاه األمطار ومحاولة االستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة بدًال من  -2

 . صرفها عبر الشبكة العامة ومن ثم إلى البحر

االهتمام بإنشاء شبكة مجاري ومحطات لمعالجة میاه الصرف الصحي في المدینة  -3

 .ال من تصریفها إلى البحر وذلك لما تشكله هذه المدینة من أهمیة سیاحیة بد

تخصیص عدة أماكن لوضع القمامة والمخلفات بدًال من رمیها على الشاطئ أو في  -4

 . میاه البحر

الصلبة كالقمامة  وضع ونشر أفكار مبتكرة بشأن استخدام أو إعادة تدویر النفایات -5

 . دة منها صناعًیا وتجارًیاوالمواد البالستیكیة واالستفا

غرس المفاهیم البیئیة لدى األفراد من منظور إسالمي بأن المحافظة على البیئة  -6

  .البحریة وحمایتها ضرورة دینیة 

حریة من وضع آلیة لتنفیذ ما صدر من قوانین وتشریعات تختص بحمایة البیئة الب -7

 ومؤسسات وتضمین مبدأ المحاسبة، وتجریم المخالفین من أفراد التلوث بأشكاله المختلفة

  .البیئیة للمؤسسات الصناعیة والمؤسسات ذات العالقة بالتلوث البحري

حث الجهات الرقابیة المختصة بتنفیذ التشریعات الخاصة بمراقبة وحمایة البیئة  -8

  .البحریة من التلوث وتزویدها بكافة التجهیزات واإلمكانات المادیة والفنیة لتحقیق ذلك 

سّوحات واألبحاث البحریة لدراسة وتحدید مستویات التلوث البیولوجي دعم الم -9

 .والكیمیائي لمیاه البحر على طول الساحل اللیبي
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  -:المصادر والمراجع 

نسان من أسماك أم الخیر زلطوم ، عزل وتعریف بعض البكتیریا الممرضة لإل - 1

كلیة اآلداب والعلوم، جامعة ) یر منشورة غ(، رسالة ماجستیر شاطئ مدینة الخمس

  .م 2007المرقب 

ر الفكر للطباعة ، داحجر العسقالني، بلوغ المرام من أدلة األحكامالحافظ ابن  - 2

  .2002والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان 

الطاهر الثابت ، أخطار سوء التعامل مع النفایات الطبیة ، الهیئة العامة للبیئة ،  - 3

  م2001انیة ، العدد السابع ، السنة الث

جمعة طنطیش ، اقتصادیات المیاه المالحة ، محاضرات في اقتصادیات البیئة ، - 4

  .2008أكادیمیة الدراسات العلیا ، طرابلس 

جمعة طنطیش ،محمد أزهر السماك ، دراسات في جغرافیة مصادر الطاقة ،  -  5

  . 1999، مالطا ،   ELGAمنشورات 

و مدینة ، الموانئ اللیبیة ، دراسة في الجغرافیا االقتصادیة ، كلیة حسین مسعود أب - 6

  . 2004اآلداب  ، مصراته ، 

عتیق العربي الهوني ، علم البیئة البحریة ، منشورات جامعة الفاتح ،طرابلس ،  - 7

2005 . 

محمد منیر وٕایمان صیام ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ، منشأة الشنهابي  - 8

  .م2003، القاهرة ،  للطباعة

یحیى عباس حسین ، مقدمة في جغرافیة الموارد المائیة ، الجامعة المفتوحة ،  - 9

  . 2002طرابلس ، 

  :  النشرات والتقاریر

 .2190/2، لوحة رقم 1978مصلحة المساحة   -
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  .   2009المركز الوطني لألرصاد الجویة، إدارة المناخ ، طرابلس ، -

 - 1984النتائج النهائیة لتعدادات السكان , ثیق والمعلومات الهیئة القومیة للتو  -

  .م2006 –1995
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