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 المدتوردة الليبية و  المعبأة تقييم جودة المياه
 بعض المناطق الغربية )ليبيا( في

أزهار ادبارة
يرفيق الكيالن،  1

دمحم جمعة السيد، 2
3 

1
azharad283@gmail.com, 

3
guma.mohamed@sabu.edu.ly 

 ياـــيبـــ، لجامعة صبخاتة، كمية اليشجسة، شعبة الجؾدة  –قدؼ اليشجسة البيئية   3و 2, 1

 ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث

في  م 2017عام  مؽ األول الشرف في السعبأة السياه جؾدة مدألة في لمتحقيق استقرائية دراسة إجخاءتؼ 
ثالث  إلىجراسة ال ستوقد مؽ أسؾاق مشظقة الجراسة عذؾائًيا العيشاتاختيار . حيث تؼ مجيشتي صبخاتة وصخمان

 الفيديائية السعاييخ بعضوإجخاء  السعبأة السياه استيالك عؽالخاص  استبيان إكسال عيشات، جسع) مخاحل
 الشتخات، الرؾديؾم،السغشيديؾم،  الكالديؾم، الحائبة، الرمبة السؾاد الييجروجيشي، العكارة، والكيسيائية مثل الخقؼ

 أغمبية أن إلى الجراسة ىحه انتيت .(وكحلػ التحميل الجخثؾمي البؾتاسيؾمو البيكخبؾنات  الكمؾريجات ، الكبخيتات،
مجتسع  مؽ% 58 ندبة حؾالي ويعتقج .%75بشدبة يا فزل بعض أنؾاعوي مجتسع الجراسة يدتخجم السياه السعبأة

% مؽ مجتسع الجراسة 83ندبة  أنو  السياه السعبأة التي تباع باألسؾاقبعجم وجؾد رقابة عمي نؾعية الجراسة 
 أوضحت .مياه الذبكة العامة تمؾث يؾافقؾن عمى أن أسباب استخجام السياه السعبأة ناتج عؽ القمق مؽ مذكمة

كانت ضسؽ الحج السدسؾح بو في  لمعيشات الفيديائية والكيسيائيةالخؾاص  نا التحميمية الشتائج بعض الجراسة أن
السؾاصفات الميبية والعالسية  فيسا عاد بعض التحاليل مثل )الخقؼ الييجروجيشي و األمالح الرمبة الحائبة و 

لؼ تظابق السعاييخ  لشتائج الستحرل عميياا أنالكبخيتات والكمؾريجات ( كانت اقل مؽ الشدبة السظمؾبة مسا يعشي 
االختبارات  أن كحلػ الجراسة أوضحتبؾات الذخكات السرشعة لمسياه السعبأة. السؾجؾدة والسجونة عمي ع

خالية مؽ التمؾث السيكخوبي الستسثل في تحميل  نؾعيؽ مؽ البكتيخيا  جسيع العيشات السحمية والسدتؾردةلالسيكخوبية 
 .( Coliforms( وبكتيخيا الكؾليفؾرم )Escherichia coliوىي بكتيخيا إكؾالى )

 
 .السعبأة الذخب مياه مؾاصفات السياه، جؾدة السعبأة، الذخب مياه : سفاتيحال

 المقـدمــة .1
 تظؾرتوقج   [7] ديشاميكية والسذخوبات األغحية صشاعة قظاعات أكثخ مؽ السعبأة الذخب مياه صشاعة تعج

 الميبي السدتيمػ حيث أصبح ججا كبيخة برؾرة األخيخة العذخ الدشؾات في السعبأة السياه صشاعة وتؾسعت
 في تزخ التي الذخب مياه عؽ السعبأة الذخب مياه يسيد ما أىؼ أن. السعبأة السياه عمى رئيدية برؾرة يعتسج

 بعض تتغيخ قج الذبكات مياه أنحيث  الظعؼ، ناحية مؽ خاصة السعبأة السياه جؾدة ىؾ الذبكات العامة
تشتقل  وأنابيب خدانات مؽ بيا السحيظة البيئة مؽ إلييا تشتقل أو ليا التي تتعخض السؾاد نتيجة خرائريا

مؽ أىؼ نؾاقل  في حالة تمؾثيا عتبخ مياه الذخب. تالسدتيمػ صشبؾر إلى ترل أن قبل طؾيمة لسدافات خالليا
أذ يسكؽ أن تكؾن مرجرا لألوبئة   [1]. اإلندانواستعساليا بكل أغخاض  ارتباطيابدبب  وذلػ األمخاض
وقج  [2]. فييا والسعادن الظبيعية السختمفة التي تدببيا األحياء السجيخية أو وجؾد السؾاد الكيسياوية واألمخاض

 . [3] مياه الذخب عؽ طخيق السعاممة الغيخ جيجة لمسياه داخل محظات الترفية إلىيرل التمؾث 
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العجيج مؽ  فحص خالليا تؼ  [5]الستحجة األمخيكية الؾاليات في سشؾات أربع استسخت دراسة كذفت وقج 
 أو نقاوة أكثخ ليدت بالزخورة السعبأة السياه أن ، السعبأة الذخب مؽ أصشاف مياه صشف 104 شسمت ؾاتعبال

 عمى مشيا واحجة عبؾة مياه احتؾت السعبأة السياه مؽ أصشاف  33% فحؾالي العامة الذبكات مياه مؽ أمًشا
 السدسؾح مؽ أعمى بسدتؾيات بكتخياالو  العزؾية الكيساوية السؾاد بعض ذلػ في بسا ممؾثات مختمفة عمى األقل

 مياه الحقيقة في ىي السعبأة السياه % مؽ25حؾالي  أن تبيؽ كسا . السعبأة مياه الذخب مؾاصفات في بو
 لالستيالك الخئيذ الدبب أن إلى الجراسة وأشارت . بجون معالجة إضافية أو معالجة بعج عبئت صشبؾر
 الجيات بعض التي تتبعيا والجعائية التدؾيقية الؾسائل ىؾ األمخيكية الؾاليات في السعبأة لسياه الذخب الستدايج

 مياه وسالمة جؾدة حؾل الشاس وشكؾك قمق السعبأة مدتغمة السياه وسالمة بشقاوة السدتيمػ إلقشاع السرشعة
 مؽ السعبأة لمسياه الستحجة األمخيكية الؾالياتفي  الدشؾي  الفخد استيالك ازداد متؾسط فقج . العامة الذبكات

 .  [6] م 1998 عام في لتخ 50 عمى يديج ما م إلى 1988 عام في لتخ 24 حؾالي
 
  أهداف الدراسة .2

وواحج مدتؾرد  تدعة مشيا مشتجة محميا السعبأة عذخة أصشاف مؽ مياه الذخب جؾدة تقييؼ إلى الجراسة تيجف
 : التالية العشاصخ تزسؽ التقييؼ وقج والستجاولة في أسؾاق مجيشتي صبخاتة وصخمان 

 السعبأة السياه استيالك عمى السؾاطشيؽ إقبال تقييؼ . أ
 والبيؾلؾجية ألصشاف السياه السعبأة والكيسيائية دراسة الخرائص الفيديائية . ب
 السشتجة الذخكة قبل مؽ العبؾات عمى السحكؾر السياه بسحتؾى  الشتائج مقارنة . ت
 السدتؾردة األصشاف بجؾدة السحمية األصشاف جؾدة مقارنة . ث
  .السعبأة الذخب لسياه والجولية السحمية السؾاصفات ببعض الشتائج مقارنة . ج

 
 الدراسة منهجية .3

 : األتي عمي الجراسة اعتسجت
( مؽ 110عجد ) عتوز  . السعبأة السياه بجؾدة السؾاطشيؽ وعي مجي دراسة و لسعخفة االستبيان . أ

 االستبيان حيث تزسؽ( استبانو صالحة لمتحميل اإلحرائي . 85االستبيانات وتؼ الحرؾل عمي عجد )
السؾاطشيؽ  آراء عمى واالطالع استقخاء بيجف أربعة محاور  سؤال تؼ تؾزيعيا عمىوعذخون خسدة 
 تفخيغ إجخاء عسمية  تؼ االستبيان استالم بعج .تتعمق باستيالك السياه السعبأة السذاكل التي عمى لمتعخف

. حيث شسل  اإلحرائي التحميل إجخاء بيجف الكتخونية ندخة إلى وتحؾيميا السعمؾمات السؾجؾدة
 ىي كسا يمي: أساسيةاالستبيان أربعة محاور 

( أسئمة خاصة بجشذ وعسخ والسدتؾى 5السحؾر األول : محؾر البيانات الذخرية ويزؼ خسدة )
 التعميسي ونؾع الدكؽ ومكان سكؽ .

السحؾر الثاني : بيانات لمتعخف عمى وجية نغخ السؾاطشيؽ فى السياه التى ترل الى مشازليؼ مؽ حيث 
 ( أسئمة.3مجى االعتساد عمييا وقج ضؼ ثالثة )



 13- 99  والتقنية ةهندسيعلىم اللر الثاني لـــالمؤتم

 ليبيا -صبراتة    9139 أكتىبر
 

  

1 

 

السحؾر الثالث : بيانات لمتعخف عمى وجية نغخ السؾاطشيؽ لمسياه السعبأة و استخجاماتيا في بعض 
 ( سؤال.12لسشاطق وضؼ أثشى عذخ )ا

( 5السحؾر الخابع : بيانات لمتعخف عمى االسباب و الجوافع  الستخجام السياه السعبأة وقج ضؼ خسدة )
  أسئمة.

 الكمؾريج، الكبخيتات ألحائبة، األمالح ألييجروجيشي، األس مثل والفيديائية الكيسيائية االختبارات إجخاء . ب
 بعض دراسة شسمت الجراسة .والبيكخبؾنات البؾتاسيؾم، الرؾديؾم، شديؾم،الساغ الكالديؾم، الشتخات،

 مؽ جسعت حيث .السعبأة مياه الذخب مؽ عيشات )10 ( عذخة لعجد الفيديؾكيسيائية الخرائص
 عالمات 9 وبؾاقع ,ومدتؾردة تجارية محمية عالمة تسثل وصخمان صبخاتة لسجيشة السحمية األسؾاق
  )10 (شسمت مدتؾردة 1و ( 9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1عالمات ) شسمت  اإلنتاج محمية

 ليحه التجارية األسساء عيؾر لتفادي السختبخة وذلػ األصشاف مؽ صشف لكل رقؼ إعظاء تؼ أنو ويالحظ
 تجشًبا العيؾب مؽ وخالية الغمق محكسة العيشات السختارة عبؾات تكؾن  أن مخاعاة كحلػ تؼ  .األصشاف

  6 تتجاوز ال مجة خالل الالزمة الفحؾصات إجخاء السختبخ لغخض إلى مباشخة ونقمت  ,العيشة لتمؾث
 الفيديؾكيسيائية . لمفحؾصات ساعة 24 السيكخوبية و لمفحؾصات بالشدبة ساعات

 ).الجقيقة األحياء(  السيكخوبيؾلؾجي تحميل مثل الجخثؾمية االختبارات إجخاء . ت
 

 النتـائـج والمناقذة .4
 االستبيان نتائج تحليل 4.1

التحميل الؾصفي بيؽ ممخص بعض الستغيخات الستعمقة بسحاور االستبيان ألفخاد عيشة الجراسة بعض 
اإلناث حؾالي  عجد بمغ بيشسا %80حؾالي  الجراسة مجتسع في بمغت ندبة  الحكؾر)الشؾعي( التالي : 

 إلى 20 مؽ أعسارىؼ متؾسط البحث مجتسع مؽ %51 أن  نالحظ( 1مؽ الذكل البياني رقؼ )  .20%
 15%.    حؾالي سشة 20  عؽ أعسارىؼ تقل ندبة المحيؽ تبمغ بيشسا  .سشة 30

  

 السؤىل العمسي : (2شكل )                                فئات عسخ مجتسع الجراسة : (1شكل )  

يتزح مؽ الذكل  .الكمى العجد مؽ14%  حؾالي سشة 50  عؽ أعسارىؼ تديج المحيؽ ندبة أن نالحظكحلػ 
% ذو 19يسثل  ما أن نالحظ كسا ٬% مؽ مجتسع الجراسة ذو مؤىل عمسي بكالؾريؾس52أن ( 2البياني رقؼ )
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يقظشؾن   البحث مجتسع مؽ %92 أن  %  ذو دبمؾم عالي.  كحلػ نالحظ16مؤىل عمسي دبمؾم فشي وندبة 
بشدبة مجتسع الجراسة يدتخجم السياه السعبأة  أغمبية أن يؾضح (3الذكل البياني رقؼ )% يقظشؾن شقق.8بالبيؾت و

 ندبة ( يبيؽ أن4) الذكل البياني. بيشسا %10بشدبة   % أحيانا وال تدتخجم15تدتخجم بشدبة  بيشسا %،75
  عيشة الجراسة ال تدتخجم مياه الحشفية لمذخب، مؽ 76%

 

  
                                استخجام مياه الحشفية لمذخب(:  4شكل )                            استخجام السياه السعبأة لمذخب (:3شكل )  

 % تدتخجم25ندبة  بيشسا الجراسة تفزل بعض أنؾاع السياه السعبأة، مجتسع مؽ %75 أن (5البياني رقؼ ) ذكلال
% تفزل 24ندبة  أن كسا السعبأة محميا ، تفزل السياه  %76  ندبة وكحلػ  أنؾاع مختمفة مؽ السياه السعبأة.

 (.6السياه السعبأة خارجيا أو عالسيا )الذكل رقؼ 
 

  

                                مرجر األنؾاع السفزمة لسياه الذخب السعبأة  (:6شكل )      تفزيل بعض أنؾاع مياه الذخب السعبأة (:5شكل )

 %40يجعي  بيشسامجتسع الجراسة بعجم معخفتيؼ بسحتؾيات السعجنية لمسياه السعبأة  مؽ% 43 ندبة ىجعي
الذكل  في مبيؽ ىؾ كسا % أحيانا وذلػ17وبسعخفتيؼ بسحتؾيات السعجنية لمسياه السعبأة عشج شخائيا مؽ األسؾاق 

0%

20%

40%

60%

80%

 أحيانا ال نعم

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

 أحيانا ال نعم

ية
ئؤ

لم
 ا
بة

س
لت
ا

 

0%

20%

40%

60%

80%

 ال نعم

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

المياه المعبأة 
 محليا

المياه المعبأة 
 خارجيا  

المياه المعبأة 
 عالميا   

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س

لن
ا

 



 13- 99  والتقنية ةهندسيعلىم اللر الثاني لـــالمؤتم

 ليبيا -صبراتة    9139 أكتىبر
 

  

5 

 

سعبأة التي تباع بعجم وجؾد رقابة عمي نؾعية السياه المجتسع الجراسة  مؽ% 58 ندبة حؾالي ويعتقج. (7)
 (.8شكل ) في مبيؽ ىؾ % عمى وجؾد رقابة كسا16 يؤكج حؾالي بيشسا باألسؾاق ،

   

  

 الخقابة عمى نؾعية السياه السعبأة (:8شكل )            معخفة تاريخ انتياء صالحية السياه السعبأة (:7شكل )

الجراسة يؾافقؾن ويؾافقؾن بذجة عمى التؾالي % مؽ مجتسع 26% وندبة 57 ندبة أن يبيؽ ( 9) البياني ذكلال
 البياني ذكلال بيشسا.  الذبكة العامة عمى أن أسباب استخجام السياه السعبأة ناتج عؽ القمق مؽ مذكمة خمط مياه

% مؽ مجتسع الجراسة يؾفقؾن بأن أسباب استعسال السياه السعبأة ناتج عؽ القمق مؽ احتسال 65 ندبة أن ( 10)
 % يؾفقؾن بذجة عمى نفذ الدبب.  20وجؾد ميكخوبات في مياه شخب الذبكة العامة بيشسا ندبة  

 

  

    وجؾد ميكخوبات في مياه الذبكة العامة (:10شكل )              قمق السؾاطشؾن مؽ تمؾث السياه (:9شكل )    

           

 التحاليل الكيميائية والفيزيائية والجرثوميةنتائج  2.4
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(. حيث 1إن الجراسة التحميمية لسياه الذخب لكافة العيشات السذسؾلة بالجراسة تؼ تؾضيحيا مؽ خالل الججول رقؼ )
لمسؾاصفات و السعاييخ  الميبيرادرة عؽ السخكد الؾطشي بسؾاصفات مياه الذخب السعبأة ال تؼ مقارنة الشتائج

 : اآلتيالقياسية  ومؾاصفات مشغسة الرحة العالسية لسياه الذخب السعبأة، حيث لؾحظ 
. أما 7.1 – 4.8الييجروجيشي والحي تخاوح في العيشات السحمية  األسنتائج قياس  الهيدروجيني: األس . أ

و بسقارنة الشتائج بالسؾاصفات الميبية و   6.7الييجروجيشي  األسبالشدبة لمعيشة السدتؾردة فأن ندبة 
نجج أن ستة أنؾاع مؽ  8.5و  6.5مؾاصفة مشغسة الرحة العالسية التي تحجد الخقؼ الييجروجيشي بيؽ 

الخقؼ الييجروجيشي السجون  أقل مؽو   السؾصى بو في السؾاصفات األدنىالعيشات السحمية تحت الحج 
أعمى مؽ الخقؼ  ( وىؾ6.7) ليا  بالشدبة لمعيشة السدتؾردة نجج الخقؼ الييجروجيشي أما. هالسيا قشيشاتعمى 

 .[4]ضسؽ السؾاصفات القياسية السظمؾبة وتغل  لعيشات السحميةألغمب  ا الييجروجيشي
جدء في  29 – 6الكمية الحائبة في العيشات السحمية تخاوحت بيؽ  األمالحأن ندبة الذائبة :  األمالح . ب

 األمالحالسميؾن, وىى ندب متجنية مقارنة بالسؾاصفات الميبية لمسياه السعبأة أو حتى مقارنتيا بشدب 
وىى أكبخ مميجخام/لتخ  58األمالح بمغت ندبة  أنالسجونة عمى القشيشات. أما العيشة السدتؾردة نالحظ 

 السجونة عمى القشيشة. األمالحلمسياه السعبأة السحمية ولكؽ مخالفة لشدبة  ألمالحامؽ ندب 
 جدء في السميؾن لمعيشات السحمية والسدتؾردة, 26 – 0ندب تخكيد الكبخيتات تتخاوح بيؽ أن  الكبريتات: . ت

لسدسؾح بو جسيع العيشات كانت ضسؽ الحج  ا أنوبسقارنتيا بالسؾاصفة الميبية والسؾاصفة العالسية نجج 
 طبقا لمسؾاصفة.

جدء في السميؾن , بيشسا تخكيد  38 – 0تخكيد الكمؾريج في العيشات السحمية بيؽ تخاوحت قيؼ  يد :االكلور  . ث
جدء في السميؾن. جسيع العيشات السحمية ضسؽ الحج السدسؾح بو  253الكمؾريج في العيشة السدتؾردة بمغ 
بالشدبة لمعيشة السدتؾردة فقج كانت اعمي مؽ الحج السدسؾح بو في  أمافي السؾاصفات القياسية الميبية 

 السؾاصفات القياسية الميبية.  
جدء في السميؾن,  أما بالشدبة  8.5 – 1.7تفاوت تخكيد الشتخات في العيشات السحمية مؽ  النترات : . ج

اصفة القياسية الميبية و جدء في السميؾن وبسقارنة التخاكيد بالسؾ  9.3لمعيشة السدتؾردة تخاوح تخكيدىا 
السدسؾح بو  األعمىجسيع العيشات السحمية  و السدتؾردة لؼ تتجاوز التخكيد  أنالسؾاصفة العالسية نجج 

 في السؾاصفة الميبية.
 9.37الى  0.641( تخاوح تخكيد الكالديؾم في العيشات السحمية مؽ 6.4مؽ الججول )الكالديوم :  . ح

جدء في السميؾن. يتزح  56.025لكالديؾم  في العيشة السدتؾردة كان جدء في السميؾن, بيشسا تخكيد ا
 ان أغمب العيشات ذات تخكيد مشخفض مؽ الكالديؾم مقارنة بعيشة السياه السدتؾردة.

جدء في  151.56الى  10.63تخكيد السغشيديؾم تخاوحت في العيشات السحمية بيؽ المغنيديوم :  . خ
, أما العيشة  9ة متقاربة في ندب السغشيديؾم عجا العيشة رقؼ السميؾن. يتزح أن كل العيشات السحمي
 جدء في السميؾن.   1.735السدتؾردة كان تخكيد السغشيديؾم فييا 

جدء في  22.53الى  0.64تحتؾى العيشات السحمية عمى تخاكيد مؽ الرؾديؾم تتخاوح بيؽ الروديوم :  . د
والسؾاصفة العالسية نجج أن جسيع العيشات لؼ تتجاوز الحج وبالسقارنة بالسؾاصفة القياسية الميبية  السميؾن.

 جدء في السميؾن(. 100السدسؾح بو في السؾاصفة   )
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جدء في السميؾن, وبالشدبة  0.79الى  0تخكيد البؾتاسيؾم في العيشات السحمية تخاوح بيؽ البوتاسيوم :  . ذ
التخاكيد الستحرل عمييا  بالسؾاصفة جدء في السميؾن. وبسقارنة  0.092لمعيشة السدتؾردة كان تخكيدىا 

جدء في  12القياسية الميبية نجج أن جسيع العيشات السحمية والسدتؾردة لؼ تتجاوز الحج السدسؾح بو وىؾ 
  السميؾن.

 التحاليل الكيسيائية والفيديائية والجخثؾميةنتائج (: 1ججول )

رقم 
 العينة

  
 المنذأ  

 

االس 
 الهيدروجيني

 

االمالح 
 TDS الذائبة

 

 
 الكبريتات 

 

 
 يد االكلور 

 

 
 النترات 

 

 
 الكالديوم

 
 المغنيديوم

 
 الروديوم

 

 
 البوتاسيوم 

 

 
 البيكربونات

 
1 

 
  -ليبيا 

 العجيالت
4.8 20 26 34.6 7.9 9.057 10.73 10.83 0.79 4 

 - ليبيا 2
 طرابلس

 3.5 0.053 3.53 60.64 1.603 5.9 6.8 2اقل مؽ  6 5.2

 -ليبيا   3
 طرابلس

7.1 19 10 27 2.3 5.53 17.57 7.31 0.077 4 

   -ليبيا  4
 طرابلس

6.7 7 3 8.6 4.7 1.603 60.73 3.45 0.018 4.5 

   -ليبيا  5
 صرمان

6.5 7 2 2 8.5 1.202 80.85 12.1 0.055 3 

   -ليبيا  6
 صرمان

5.7 22 26 38 1.7 9.37 10.36 8.45 0.054 3 

   -ليبيا  7
 طرابلس

 3 0.094 22.53 33.69 2.88 8.2 10 2 اقل مؽ 29 5.9

   -ليبيا  8
 طرابلس

 3.5 0.031 4.37 67.38 1.44 6.9 7  2اقل مؽ  7 5.9

-ليبيا  9  
 زوارة

 11 0.00 0.64 151.65 0.641 2.5 0  2اقل مؽ  10 6.2

 42 0.092 0.45 1.735 56.025 9.3 253 25 58 6.7 ايظاليا 11

 
جدء في السميؾن. اما العيشة  11الى  3تخكيد البيكخبؾنات في العيشات السحمية تخاوح بيؽ  بيكربونات : . ر

جدء في السميؾن وعشج مقارنة الشتائج بالسؾاصفة الميبية والعالسية يتزح  42السدتؾردة فقج كان تخكيدىا 
مالحغة أن جسيع  السدسؾح بو لمسؾاصفة الميبية والعالسية . مع األعمىأن كل العيشات تقع ضسؽ الحج 

 العيشات السحمية والسدتؾردة ذات تخكيد مشخفض مؽ البيكخبؾنات.
خالية مؽ  لعيشات السحمية والسدتؾردةتؾضح االختبارات السيكخوبية ان جسيع ا التحليل الجرثومي: . ز

( Escherichia coliالتمؾث السيكخوبي الستسثل في تحميل  نؾعيؽ مؽ البكتيخيا وىي بكتيخيا إكؾالى )
( التي تؼ الكذف عشيا باستخجام السيجيا الجاىدة و الجافة    Coliformsوبكتيخيا الكؾليفؾرم )

.(Compact Dry .وىؾ مظابق لمسؾاصفة القياسية الميبية و العالسية  ) 
 

 اتاالستنتاج .5
  %76  ندبة %،75بشدبة مجتسع الجراسة يدتخجم السياه السعبأة  أغمبية أن ت نتائج االستبيانوضح . أ

 .تفزل السياه السعبأة محميا
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بعجم وجؾد رقابة عمي نؾعية السياه السعبأة التي تباع مجتسع الجراسة  مؽ% 58 ندبة حؾالي يعتقج . ب
 .أن أسباب استخجام السياه السعبأة ناتج عؽ القمق مؽ مذكمة خمط مياه الذبكة العامةو  باألسؾاق

صشف( مدتؾرد  1أصشاف( ليبية و ) 9حققت أصشاف مياه الذخب السعبأة السشتجة محميا فى ليبيا ) . ت
تزسشتيا ىحه الجراسة مدتؾى مقبؾلة مؽ الجؾدة في جسيع السعاييخ الكيسيائية و البيؾلؾجية السقاسة  التي

 . مؽ حيث الحج السدسؾح بو في السؾاصفة الميبية و العالسية
السدسؾح بيا . فى حيؽ كانت  األدنىمحمية تحت الحج  أصشاف 6جيشي كانت لـ ندب الخقؼ الييجرو  . ث

العيشة السدتؾردة ضسؽ الحجود العميا السدسؾح بيا . أما فيسا يخص الحجود الجنيا فيى غيخ مجرجة 
 .بالسؾاصفات الميبية ومشغسة الرحة العالسية

فى السعاييخ التالية :الخقؼ  جؾدة مياه االصشاف السحمية تختمف عؽ جؾدة  الرشف السدتؾرد . ج
الييجروجيشي, السؾاد الرمبة الحائبة, الكبخيتات, الكمؾريجات , كسا تكذف القياسات عؽ انخفاض في 

 .الخقؼ الييجروجيشي , البؾتاسيؾم مقارنة بالرشف السدتؾرد
الحائبة  احتؾت مياه االصشاف السحمية عمى مدتؾيات مشخفزة مؽ االس الييجروجيشي و االمالح الكمية . ح

 .و الكبخيتات و الشتخات و مختمفة إحرائيا مقارنة بسياه الرشف السدتؾرد
تحاليل جسيع العيشات السجروسة لؼ تظابق السعاييخ السؾجؾدة والسجونة عمي العبؾات وىحا يجل عمي عجم  . خ

 صحة وصجق الذخكات السرشعة لمسياه الذخب السعبأة .
 

 التـوصيـات .6

 الشقاط التالية :يسكؽ إيجاز التؾصيات في 

يجب تؾعية السؾاطشيؽ أكثخ مؽ جانب السياه السعبأة وأىسيتيا وطخق استيالكيا وكيفية التعبئة و ماىي  . أ
 الخرائص الخئيدية ليحه السياه .

السدسؾعة  و السخئية اإلعالمالقانؾنية بحق السخالفيؽ وتححيخ السدتيمػ عبخ وسائل  اإلجخاءاتاتخاذ  . ب
 . الغيخ الرالحة لالستيالك البذخى  والسقخوءة عؽ السشتجات

تبايؽ قيؼ السعاييخ السحكؾرة عمى العبؾات بالقيؼ السقاسو لحا فإنو يؾصى بأن تذجد الجييات السخترة  . ت
الخقابة والستابعة عمي جسيع مخافق مرانع السياه السعبأة وتخديؽ معالجة و التعبئة ومرادر مياىيا 

 فشية الالزمة.لمتأكج مؽ مظابقتيا لمذخوط الرحية وال
إجخاء اختبارات دورية لمسياه الشاتجة مؽ مرانع التعبئة وعمى العبؾات السحمية والسدتؾردة السباعة فى  . ث

 السحمية لمتأكج مؽ مظابقتيا . األسؾاق
إلدام مرانع السياه السعبأة بحكخ السعمؾمات التالية عمى عبؾات السياه : مرجر السياه السعبأة ونؾعية  . ج

( لسياه 10تخجمة و السدتؾيات السدسؾح بيا طبقي السؾاصفات القياسية الميبية رقؼ )السعالجة السد
 .الذخب السعبأة لسعاييخ الجؾدة السحكؾرة عمى العبؾة

 .ضخورة تحجيج الحجود الجنيا السدسؾح بيا لخرائص السياه السعبأة مؽ جيات االختراص . ح
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جسيع أصشاف السياه السعبأة الستؾفخة في إنذاء مؾقع في شبكة االنتخنت يتزسؽ قاعجة معمؾمات عؽ  . خ
السحمية ونتائج اختبارات الجؾدة الجورية التي تجخييا الجيات السخترة وأية تححيخات أو  األسؾاق

 السختمفة .   األصشافمعمؾمات عؽ جؾدة 

 عــــــــــــالمراج

[1] World Health Organization (1989) Guide line for drinking water quality. Volume 
2. Geneva. 
[2] Lechellier, M.W., Seidler, R.J. and Evans, T.M (1980)Enumeration and 
characterization of stander Plate Count Bacteria in Chlorinated and Raw water 
Supplies:40,922-930. 

الفيدياوية والكيساوية لسياه محظة إسالة ناحية جخف .دراسة بعض الرفات (2003)اثيخسايب ناجي العداوي،[3] 
 العخاق.رسالة ماجدتيخ.كمية العمؾم/جامعة بابل -الرخخ في محافغة بابل

[4] World health organizations (WHO),(2008):" Guidelines for drinking water quality, 
Second addendum to 3rd edition, Recommendations,Vol.1, Geneva 
[5]  European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Dietary Reference Values 
for Water EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies Parma, Italy. 
EFSA Journal 2010; 8(3): 1459. 
[6]  Hu Z, Morton LW, Mahler RL; Bottled water: United States consumers and their 
perceptions of water quality. International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 2011;8:565–578. 

 الجدء :والسياه لمتخبة السجيخية األحياء عمؼ .( 1991 ). سمسان شحى والعداوي، كاعؼ طالب السفخجي، [7] 
  459 .بغجاد والشذخ، لمظباعة .الحكسة دار بغجاد، جامعة العمسي، والبحث العالي التعميؼ وزارة . العسمي


