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في مياه آبار بعض المناطق  تقدير مدى التلوث بعنصري الكادميوم والرصاص
 بمدينة العجيالت

علي البيالسنوسي احمد        

 جامعة صبراتة الحركي، والتأهيلكلية التربية البدنية 

 المستخلص

استهدفت هذه الدراسة تقدير تلوث مياه الشرب بعنصري الكادميوم والرصاص في بعض اآلبار 
 100حيث تم جمع  أحد المدن الليبية الواقعة غربي مدينة طرابلس، مدينة العجيالت بمناطق من

وهي الغالمية، غوط الديس، الدورانية، جنان عطية، سانية خملج، في كل منطقة  آبار 10 منعينة 
التي  التحاليلاالفران، الَحمام السياحي، الزرامقة، الولي أبوعجيلة ووسط المدينة. وقد بينت نتائج 

( Atomic Absorption Spectrometerاسُتخدم فيها جهاز مطياف االمتصاص الذري )
جامعة صبراتة، بأن المياه قيد الدراسة خالية من عنصر  ،البيئية بكلية الهندسة بمعامل قسم الهندسة

الكادميوم. وقد بينت النتائج أيضًا بأن تركيز عنصر الرصاص في المناطق قيد الدراسة كان 
جزء  0.35و 0.33، 0.29، 0.30، 0.20، 0.13، 0.17، 0.15، 0.12، 0.12بمتوسط 

حسب المناطق على التوالي. أظهرت النتائج  ،part per billion(ppb) (ج ف ب) في البليون 
بأن و ، ≥P)0.05 (عند مستوى معنوية (One Way ANOVA)باستخدام التحليل اإلحصائي 

من الرصاص وجدت في آبار منطقتي الولي أبوعجيلة ووسط المدينة )السوق(. كما  تركيزاتأعلى 
في الحدود كانت عنصري الرصاص والكادميوم تبين من خالل النتائج المتحصل عليها بأن تركيز 

الصادرة عن  10المسموح بها حسب المواصفة القياسية الليبية الخاصة بمياه الشرب م.ق.ل.
، وكذلك حسب دليل جودة مياه الشرب 2016ات والمعايير القياسية لسنة المركز الوطني للمواصف

لسنة  (World Health Organization, WHOالعالمية )الصادر عن منظمة الصحة 
(2004.) 

 : جودة المياه، المياه الجوفية، التلوث بالعناصر الثقيلة، العجيالت.الكلمات الدالة
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 المقـــدمة

تتسبب بعض النشاطات الزراعية والصناعية في تلوث المياه الجوفية والتي بدورها تتسبب في 
 2015العديد من التغيرات في الصفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه الجوفية )الدهان، 

(Vaishaly et al., 2015; تؤدي األنشطة الزراعية كاستعمال المبيدات الحشرية واألسمدة .
وعمليات غسيل التربة إلى ظهور العديد من الملوثات مثل المبيدات السامة واألمالح الذائبة غير 
 Karak et al., 2010; Dung et al., 2013; Dallinger)المرغوب فيها والعناصر الثقيلة 
et al., 1987). كما أن األنشطة البشرية قد   تؤدي في بعض األحيان إلى تلوث المياه الجوفية، 

شبكات الصرف الصحينتيجة تسرب الفضالت العضوية من  أو خزانات التجميع األرضية خاصة  
في المناطق التي ال توجد فيها بنية تحتية للصرف الصحي مثل القرى البعيدة عن وسائل الخدمات 
) الصرف الصحي وشبكات (FAO, 2018 تمثل األنشطة الصناعية المصدر األكثر خطرًا .

لتلوث المياه الجوفية، ويعتمد مدى تأثيرها على نوع الصناعة وطريقة التخلص من المخلفات 
الناتجة عنها. وبطبيعة الحال، معظم المصانع ال تتخلص من فضالتها ومخلفاتها في باطن األرض 

صرف الصحي و التي قد تصل إلى مياهمباشرة، لكنها قد تتخلص منها في مياه شبكة ال أو  األنهار 
ها، ويحدث تسرب للعناصر الثقيلة مثل البحار أو قد تتسرب للمياه الجوفية مما يؤدي إلى تلوث

الرصاص، الزنك، والكروم، إلى الخزان الجوفي وبالتالي يحدث تلوث للمياه الجوفية )خفاق 
(2005وخضير،  . لذلك ذكر كاًل من   Chatham (1999و ،) Rotterdam ( تعريفًا 2002) 

سبب مباشر أو غير مباشر، لتلوث المياه على أنه أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه، ب
يؤثر سلبيًا على الكائنات الحية، أو يجعل المياه غير صالحة لالستخدامات المطلوبة. أن التلوث 
التي يتم تعريفها على إنها بشكل عام عناصر تمتلك خواص  (Heavy Metals) بالمعادن الثقيلة

فيزيائية مثل الفلزات االنتقالية، وبعض أشباه الفلزات، والالنثانيدات، األكتينيدات، والتي تصل 
. وترجع (Toxic metals)كثافتها إلى أكبر من 5 غرام/سم3، ويطلق عليها المعادن السامة 
 Canli)خطورة المعادن الثقيلة إلى عدم قابليتها للتحلل وتسبب أضرار حادة ومزمنة للكائنات الحية 
et al., 1998; Pang, 1995) إن ارتفاع تركيز الرصاص في البيئة المائية يـأتي من األنشطة .

الصناعية والبشرية، ومن أهم مصادر التلوث بالرصاص هي مـصانع البطاريـات واألنابيـب 
المستخدمة في نقل مياه الشرب وإلقاء بعض المخلفات الصناعية أو الرصاص الناتج من عوادم 
السيارات. والتأثيرات السامة التي ُيحدثها الرصاص بجسم اإلنسان تشمل العديد من األجهزة مثل 
الجهاز العصبي والجهاز اإلخراجي والجهاز الدوري للدم، ويمتد التأثير ليشمل األنشطة الكيميائية 
األنيميا، الهزال، فقدان  بالرصاص هو حدوث  ومن أهم أعراض التسمم.الحيوية للكائنات الحية

الشهية وتلون اللثة باللون األزرق والتخلف العقلي عند األطفال عندما تصل مستويات الرصاص 
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في الدم إلـى 0.6 – 0.8 جـزء في المليون )ج ف م(، بينما في الحاالت المتقدمة يؤدى التلوث 
كما يعتبر الكادميوم مـن المعـادن  .(Melegy et al., 2014) بالرصاص إلى الفشل الكلوي 

الثقيلـة شـديدة السـمية، ويحدث التسمم بالكادميوم نتيجة شرب مياه ملوثة بالكادميوم أو تناول أغذية 
أو مشروبات ملوثة بتركيزات كبيرة من هذا المعدن والتي تصل في بعض األحيان إلى 16 
مليغرام/لتر، وتظهـر أعـراض التسـمم بـه بعـد عدة سنوات على شكل تراكمي بكميات كبيرة منه في 
الجسم. ومن أهم أعراض التسمم بالكادميوم والتي تظهر على المرضى هي الغثيان، القيء، آالم 
للكادميوم تأثيرات سامة على الهيكل العظمي بسبب تأثيره  .(Melegy et al., 2014)بالبطن 

على أيض الفوسفور والكالسيوم حيث يحدث انخفاض في امتصاص الكالسيوم والنتيجة هي لين 
 والتي كانت السبب الرئيسي في حدوث الحادثة الشهيرة باليابان التي (Osteomalacia)العظام 
نتيجة لتناولهم  (Itai-itai disease)أصيب فيها أعداد كبيرة من األفراد بمرض  إيتاي إيتاي  
. لذلك هدفت هذه الدراسة معرفة مدى  (Noda & Kitagawa, 1990)أرز ملوث بالكادميوم 

تلوث آبار المياه في بعض المناطق بمدينة العجيالت بعنصري الرصاص والكادميوم، والذي يبين 
 مدى جودة المياه الجوفية من ناحية التلوث بالعناصر المعدنية الثقيلة.

  الطرق المواد و 

  المواد

 بئر( فيمن كل منطقة )عينة من كل  آبار 10بواقع  مياه اآلبارعينة من  100تم تجميع عدد  
وهي على النحو  طرابلس مدينة غربي الواقعة الليبية المدن أحد ،العجيالتبمدينة مناطق البعض 
 السياحي، الزرامقة، وسطالغالمية، غوط الديس، الدورانية، جنان عطية، األفران، الحمام  التالي:

دراستها وتحليل بأخذ العينات مباشرة من اآلبار المراد وذلك . أبوعجيلة خملج والوليالمدينة، سانية 
 .(مكررات 3)عينة كل 

 طريقة هضم العينات   
وتم إجراء  (Polyethylene) يثلينأتم تجميع عينات المياه من اآلبار في عبوات من البولي 

عملية الهضم للعينات بمعامل المعهد العالي لشؤون المياه بالعجيالت، باستخدام حامض النيتريك 
. كما تم تقدير مستويات تركيز عنصري APHA, 1985) الطريقة المعتمدة من ) المركز حسب

دام جهاز باستخ صبراتة جامعة الهندسة بكلية البيئية الهندسة قسم بمعامل الكادميوم و الرصاص
)Atomic Absorption Perkin Elmer, 2380, U.S.A ,مطياف االمتصاص الذري 

spectrometer).  
 التحليل اإلحصائي



 
 للغذاء والتغذيةاألول خاص بالمؤتمر الدولي عدد  2020ألبي  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Published Online December 2020                16                   13-1:23(: 1المجلة الليبية للغذاء والتغذية )

16 

وقد تم تحليل البيانات باستخدام واالنحراف المعياري،  البيانات بالدراسة تمثل الوسط الحسابي
 α (p≤ 0.05)عند مستوى معنوي لقيمة ألفا  (One way ANOVA)تحليل التباين االحادي 

للفرق  )s New Multiple Range Test’Duncan) 1955, Duncanدانكن  اختبارإجراء تم 
 Excel Microsoft office) 2007ميكروسوفت أوفيس بين المتوسطات باستخدام أكسل

2007 .) 

 النتائج والمناقشة 

 الدراسة بآبار المياه حسب مناطق الرصاصتركيز أواًل: 

من  ن مستوى الرصاص في عينات اآلبار بمنطقة الغالمية كانت متقاربة جداً أ( 1يبين الجدول )
جزء  0.13 قيمة لتركيز الرصاصأعلى  تحيث بلغ خالل النظر إلى أعلى و أقل قيمة سجلت،

ج ف  0.11 لتركيز الرصاص قيمةوأقل  ، ،part per billion(ppb) (ج ف ب) في البليون 
ج  0.12 لتركيز الرصاص في عينات مياه الشرب بهذه المنطقة بلغ الحسابيوأن المتوسط ، ب

 (p≤0.05ثبتت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى المعنويةأ ،ف ب
( بين عينات المياه المدروسة في هذه المنطقة. كما أوضحت النتائج المتحصل عليها بأن نسبة 

 م2016لسنة  10اص في الحدود المسموح بها حسب المواصفات القياسية الليبية رقم تركيز الرص
وكذلك حسب المواصفة القياسية لجودة مياه الشرب الصادرة عن منظمة  ،الخاصة بمياه الشرب

 بأن( 1) بالجدول مبين وكما هو النتائج أوضحت كما. 2004لسنة  (WHO) الصحة العالمية
 حسب بها المسموح الحدود في كانت الديس غوط بمنطقة اآلبار مياه في الرصاص تركيز مستوى 

، ج ف ب 0.12 بلغ تركيز وأقل، ج ف ب 0.13تركيز أعلى بلغ حيث الليبية القياسية المواصفة
 معنوية فروقات وجود عدم اإلحصائي التحليل نتائج وضحتأ .ج ف ب 0.12بلغ  عام بمتوسط

(p≤0.05 )عينات في جداً  متقارب الرصاص تركيز كان حيث الديس غوط بمنطقة العينات بين 
وتبين نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى  .اآلبار هذه بين المياه

 بين تركيز الرصاص في آبار المياه بمناطق الغالمية وغوط الديس. p≤0.05) المعنوية )
عينات  في الرصاص عنصر تركيز أن تبين والتي( 1) الجدول في الموضحة النتائج خالل ومن

للرصاص بمياه آبار  تركيز أعلى بلغ حيث ،لبعضها متقاربة كانت المياه بآبار منطقة الدوارنية،
  بلغ عام بمتوسط أي، ج ف ب 0.14 تركيز أقل بلغ بينما ،، ج ف ب 0.16 المنطقة هذه

 لسنة الشرب لمياه 10 رقم الليبية القياسية بالمواصفة النتائج هذه مقارنة وعند. ،ج ف ب 0.15
م 2004 لسنة العالمية الصحة منظمة عن الصادرة الشرب لمياه الجودة مواصفات وكذلك ،م2016

 هاتين ضمن بها المسموح الحدود نطاق في المنطقة هذه آبار في اتالتركيز  جميع بأن تبين والتي
لتركيز عنصر الرصاص، تبين  ة( الموضح1. من خالل عرض النتائج في الجدول )المواصفتين
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 0.16ن أقل تركيز كا ب، وأنج ف  0.18للرصاص بمنطقة جنان عطية بلغ أعلى تركيز  أن
هذه التركيزات في الحدود المسموح بها بالمواصفات  ب،ج ف  0.17حسابي بلغ  ب، بمتوسطج ف 

ة مياه الشرب ( وكذلك المواصفة الخاصة بجود2016، 10القياسية الليبية لمياه الشرب )رقم 
وجود كما تبين نتائج التحليل اإلحصائي بعدم  (.2004الصادرة عن منظمة الصحة العالمية )

بين تركيز الرصاص في آبار المياه بمنطقة  p≤0.05)) معنوية عند مستوى الداللة فروقات
منطقة ، في حين وجدت فروقات معنوية بين تركيز الرصاص في آبار المياه بوجنان عطيةالدوارنية 

أما عن مستويات الرصاص في آبار المياه  جنان عطية وأبار المياه بمنطقة غوط الديس والغالمية.
 قيمة أقل بلغت بينما ب،ج ف  0.14 الرصاص لتركيز قيمة أعلى بلغتبمنطقة خملج، فقد 

 المتحصل النتائج أوضحت كما .ج ف ب 0.13غ بل العام التركيز متوسط وأن ،ج ف ب 0.11
 الليبية القياسية المواصفات حسب بها المسموح الحدود في الرصاص تركيز متوسط بأن عليها

 نتائج تبين. السابقة المناقشات في إليهما المشار العالمية الصحة منظمة عن الصادرة والموصفة
تركيز الرصاص في كاًل  بين معنوية فروقات وجود عدم( 1) جدول في المبينة اإلحصائي التحليل

 الجدول في المدونة النتائج عرض خالل من. خملج وسانيةمن الغالمية، غوط الديس، الدوارنية 
 تبين كما جدًا، متقارب بمنطقة اآلفران باراآل مياه في الرصاص عنصر بأن يوضح والذي( 1)

 التحليل في إليه المشار المعنوية مستوى  عند معنوية اختالفات وجود عدم اإلحصائي التحليل نتائج
 بمتوسط ج ف ب 0.19 كان تركيز أقل وأن ج ف ب 0.21 تركيز أعلى كان حيث اإلحصائي،

 الليبية القياسية بالمواصفات بها المسموح الحدود في التركيزات وهذه ب،ج ف  0.20 بلغ حسابي
 منظمة عن الصادرة الشرب مياه بجودة الخاصة والمواصفة م،2016 لسنة 10رقم  الشرب لمياه

كما تبين نتائج التحليل اإلحصائي بوجود فروقات معنوية بين  .2004 لسنة العالمية الصحة
متوسط تركيز الرصاص في آبار المياه بمنطقة اآلفران وكاًل من مياه اآلبار في منطقة الغالمية، 

لم تشير إلى وجود ، في حين أن نتائج التحليل اإلحصائي وسانية خملجغوط الديس، الدوارنية 
فروقات معنوية بين تركيز الرصاص في مياه اآلبار بمنطقة اآلفران ومنطقة جنان عطية. أما عن 

 النتائج أوضحت فقد جودة المياه و مدى تلوثها بالرصاص في مياه اآلبار بمنطقة الحمام السياحي،
 فروقات توجد وال ،اربةمتق كانت قد المنطقة هذه في المدروسة العينات في الرصاص تراكيز بأن

 العنصر هذا لتركيز قيمة أعلى كانت حيث ،في مياه هذه المنطقة العينات بين معنوية داللة ذات
حسابي  بمتوسط أي ج ف ب 0.29 العنصر هذال قيمة أقل بلغت بينما ، ج ف ب 0.31 هي
 الليبية القياسية المواصفة في بها المسموح الحدود ضمن القيم هذه تعتبر و ، ج ف ب 0.30 بلغ

 الصحة منظمة عن الصادر الشرب مياه جودة دليل كذلك و م،2016 لسنة 10 رقم الشرب لمياه
 لقرب نتيجة يعلل ربما وهذا التركيز في بسيط ارتفاع وجود رغم ،م2004 سنة في الصادر العالمية

 الرصاص لتركيز قيمة أعلى بلغت .بالمنطقة الصناعية النشاطات من وكذلك الطريق من اآلبار هذه
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 متوسط وأن  ، ج ف ب 0.28 كانت قيمة وأقل ج ف ب 0.30ة في مياه اآلبار بمنطقة الزرامق
 بين معنوية فروقات توجد ال بأنه اإلحصائي التحليل نتائج وتبين ، ج ف ب 0.29 كان التركيز
 .p≤0.05)) وهو ليهإ المشار المعنوية مستوى  عند الزرامقة منطقة آبار في المدروسة العينات

مياه اآلبار بهذه  في الرصاص لتركيز الحسابي المتوسط بأن عليها المتحصل النتائج أوضحت كما
 لسنة 10رقم  الشرب لمياه الليبية القياسية المواصفات حسب بها المسموح الحدودالمنطقة كان في 

 م.2004 لسنة( WHO) العالمية الصحة منظمة عن الصادر الشرب مياه جودة ودليل ،م2016
( وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين 1وتبين نتائج التحليل اإلحصائي المدونة في الجدول )

مياه اآلبار في كاًل من منطقة اآلفران، سانية ي مياه اآلبار بمنطقة الزرامقة و تركيز الرصاص ف
التحليل اإلحصائي خملج، جنان عطية، الدوارنية، غوط الديس، والغالمية. في حين تشير نتائج 

لعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين مياه اآلبار في منطقة الزرامقة ومنطقة الحمام 
 السياحي.

 
 آبار مياه في ppb) ب( ))ج ف  بالجزء في البليون  الرصاص تركيز ياتمستو  (:1جدول )

 مناطق الدراسة

 ر.م
 أسم المنطقة

 )اآلبار(
أقل قيمة 
 للرصاص

أعلى قيمة 
 للرصاص

المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري 

 للرصاص

المتوسط 
الحسابي 
 للكادميوم

 0.12a N.d±0.009ِ 0.13 0.11 الغالمية 1
 0.12a N.d±0.006 0.13 0.12 غوط الديس 2
 0.15ab N.d±0.008 0.16 0.14 الدوارنية 3
 0.17bc N.d±0.008 0.18 0.16 جنان عطية 4
 0.13a N.d±0.008 0.14 0.12 سانية خملج 5
 0.20c N.d±0.007 0.21 0.19 اآلفران 6
 0.30de N.d±0.008 0.31 0.29 الحمام السياحي 7
 0.29d N.d±0.007 0.30 0.28 الزرامقة 8
 0.33f N.d±0.008 0.34 0.32 وسط المدينة 9

 f0.35±60.00 N.d 0.36 0.34 الولي أبوعجيلة 10
أقل من  p≤0.05) ) ،Nd: not detectedفروق معنوية عند مستوى الداللةالحروف المتشابهة تمثل عدم وجود 

  حساسية الطريقة

ما يعرف بالسوق فقد بلغ أعلى تركيز لمستويات ياه اآلبار بمنطقة وسط المدينة و أما عن م 
 الحسابي لتركيز هذا متوسطال وأن ،ج ف ب 0.32 كان تركيز وأقل ج ف ب 0.34 الرصاص
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 منطقة آبار في المدروسة العينات بين معنوية فروقات توجد ال وأنه ف بج 0.33 بلغ العنصر
 المسموح الحدود في الرصاص تركيز مستوى  بأن عليها المتحصل النتائج أوضحت كما. السوق 

 مياه جودة دليل حسب وأيضاً  ،آنفاً  أليها المشار الشرب لمياه الليبية القياسية المواصفات حسب بها
المبينة في الجدول . تبين النتائج المتحصل عليها و العالمية الصحة منظمة عن الصادر الشرب

الرصاص في مياه اآلبار بمنطقة وسط المدينة  ( بوجود فروقات ذات داللة إحصائية بين تركيز1)
بين كاًل من مياه اآلبار في منطقة الزرامقة، الحمام السياحي، اآلفران، سانية خملج، جنان عطية، و 

 المنطقة هذهمياه اآلبار ب في الرصاص مستوياتأن ارتفاع  غوط الديس، والغالمية. الدوارنية،
  .المنطقة بهذه الصناعي النشاط لكثرةربما يعزى  الدراسة مناطق بمياه اآلبار في باقي مقارنة

 بلغ حيث ،أن تركيز عنصر الرصاص في مياه اآلبار بمنطقة الولي أبوعجيلة كانت هي األعلى
ج  0.35 بلغ حسابي بمتوسطب ج ف  0.34 تركيز أقل كان بينما بج ف  0.36 تركيز أعلى

 الحدود في أنها إال الدراسة مناطق مياه آبار ببقية مقارنة ارتفاعها من بالرغم التركيزات هذه. ف ب
 نطاق في وكذلك سابقاً  إليها المشار الشرب لمياه الليبية القياسية المواصفة حسب بها المسموح

 م2004 سنة عنها الصادر الدليل في العالمية الصحة منظمةالتي أقرتها  بها المسموح الحدود
 المنطقة هذه في الرصاص عنصر مستويات ارتفاع يعزى و  الشرب، مياه جودة يخص فيما

  . عبدالمُ  الطريق من اآلبار هذه لقرب وكذلك الصناعية للنشاطات
بالرغم من أن نتائج تحليل تركيز عنصر الرصاص كانت في الحدود المسموح بها حسب المواصفة 

م الصادرة عن المركز الوطني للمواصفات 2016لسنة  10القياسية الليبية لمياه الشرب رقم 
والمعايير القياسية، وكذلك عن دليل جودة مياه الشرب الصادر عن منظمة الصحة العالمية لسنة 

( والتي تبين بأن هناك فروقات معنوية عند 1من خالل النتائج المبينة في الجدول ) ،2004
( بين بعض مياه اآلبار بمناطق الدراسة، حيث سجل أعلى تركيز (p≤0.05مستوى الداللة 

، بينما سجل أقل تركيز بمنطقتي بج ف  0.35 بلغ والذيللرصاص بمنطقة الولي أبوعجيلة 
 بعيدتان عن األنشطة الصناعية، حيث بلغ متوسط تركيز الرصاص بهما الغالمية وغوط الديس ال

( تركيز عنصر الرصاص في مياه اآلبار بمناطق الدراسة مقارنة 1. ويبين الشكل )ج ف ب 0.12
رة عن المركز الوطني للمواصفات الصادم و 2016لسنة  10سية الليبية رقم بالمواصفة القيا

  المعايير الليبية.و 

بمناطق الدراسة  المياه آبار تركيز عنصر الرصاص في بين الفروقات هذه لوجود السبب يرجح
 .متباينة صناعية نشاطات ذات ولكونها إلى قرب بعضها من الطرق الُمعبدة
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مقارنة مستويات الرصاص في آبار مناطق الدراسة بالحد المسموح به في المواصفة  (:1شكل )

 م2016لسنة  10 رقم القياسية الليبية لمياه الشرب

 بمياه اآلبار حسب مناطق الدراسة. الكادميومتركيز ثانيًا: 

أوضحت العديد من الدراسات خطورة عنصر الكادميوم، والذي يعد مـن المعـادن الثقيلـة الشـديدة 
السـمية، ويحدث التسمم بالكادميوم نتيجة شرب مياه ملوثة بالكادميوم أو تناول أغذية أو مشروبات 

 Melegy)لتر/غرامملي 16بتركيزات كبيرة من هذا المعدن والتي تصل في بعض األحيان إلى ملوثة 
et al., 2014 لذلك تسعى المنظمات والهيئات الرقابية في معظم دول العالم لتتبع مدى تلوث ،)

ر المياه بالعناصر المعدنية ومنها الكادميوم، و في هذه الدراسة تم الكشف عن مدى تلوث مياه اآلبا
 منبمناطق العجيالت قيد الدراسة، حيث أثبتت التحاليل الكيميائية بأن جميع العينات قيد الدراسة 

حسب النتائج المتحصل عليها من  مياه اآلبار بهذه المناطق كانت خالية من عنصر الكادميوم
جهاز مطياف االمتصاص الذري، أو قد تكون تحت مستوى تحسس الجهاز. ويرجع ذلك إلى بعد 

 (التي ذكرها األخرى  البشرية الكبيرة وكذلك النشاطات ذه اآلبار عن مناطق النشاطات الصناعيةه
Vaishaly et al. 2015) والتي قد تؤدي لتلوث المياه بهذا العنصر. وقد يرجع ذلك إلى بعد ،

 (.2005التي أشار لها عبد علي وثعبان )مصادر التلوث هذه اآلبار عن 

 الخالصة

المتحصل عليها بأن آبار المياه الجوفية بمناطق الدراسة بمدينة العجيالت خالية من بينت النتائج 
عنصر الكادميوم، بينما وجدت مستويات متفاوتة من عنصر الرصاص في آبار المياه الجوفية 

بعض المناطق  مياه اآلبار في بمناطق الدراسة ،إال أنه وعلى الرغم من وجود فروقات معنوية بين
يعها في الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية الليبية الخاصة بمياه الشرب و إال أن جم

والتي تنص على أن م،  2016الصادرة عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية لسنة 

0

5

مية
لغال

ا
س

لدي
ط ا

غو

نية
ورا

الد

طية
 ع

نان
ج

ملج
ة خ

ساني

ران
االف

حي
سيا

م ال
حما

ال

مقة
لزرا

ا

ينة
لمد

ط ا
وس

يلة
عج

أبو
ي 

لول
ا

فة 
اص

مو
ال

…

0.120.120.150.170.130.20.30.290.330.35

5

ات
توي

مس
ص

صا
الر

pp
b 

آبار المياه بمناطق الدراسة



 
 للغذاء والتغذيةاألول خاص بالمؤتمر الدولي عدد  2020ألبي  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Published Online December 2020                21                   13-1:23(: 1المجلة الليبية للغذاء والتغذية )

21 

، وكذلك حسب دليل جودة مياه الشرب ج ف ب 5أعلى مستوى مسموح به من الرصاص هو
. تظل مراقبة المياه من وقت آلخر موضوع م2004العالمية لسنة الصادر عن منظمة الصحة 

مهم ويجب متابعته خاصة في المناطق ذات النشاط الصناعي والبشري، وهذا ناتج من أن 
المستويات المرتفعة من الرصاص وجدت في آبار المياه بالمناطق التي تشهد نشاط صناعي 
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Estimating of Pollution by Elements of Cadmium and Lead 

in Water Wells in Some Areas of Al-Ajailat City  

Sanussi Ahmed Ali Albie 

Faculty of Physical Education and Motor Rehabilitation, University of 

Sabratha 

Abstract 

This study aimed to estimate drinking water contamination with the elements of 

cadmium and lead in water wells in some areas of Al-Ajailat city, where 100 samples 

were collected from10 wells in ten areas which were: Al-Ghulmiah, Ghout Al-Dis, Al-

Duraniyah, Jnan Atiya, Saniyet Khumilaj, Al-Afran, Al-Hamam Alsiyahe, Al 

Zarmagah, ,Al Wali Abu Ajila and downtown areas. The results of the analysis in which 

the spectral absorption device (Atomic Absorption) was used in the laboratories of the 

Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, University of 

Sabratha, showed that the water samples from all walls under study areas were free of 

cadmium. The results also showed that the lead element concentration in the areas 

under study was an average of: 0.12, 0.12, 0.15, 0.17, 0.13, 0.20, 0.30, 0.29, 0.33 and 

0.35 ppb depending on the regions respectively. The results showed that using the 

statistical analysis (ANOVA One way) at a significant level (P≤0.05), that the highest 

concentrations were found in the wells of the Al Wali Abu Ajila and downtown areas 

(Alsuwg( As shown through the results obtained They should concentrate the elements 

of cadmium and lead within the permissible limits according to the Libyan standard 

specification No. 10 for drinking water issued by the National Center for 

Standardization and Standards for the year (2016). Also, according to the WHO 

drinking water quality specification. 

Key words: quality of water, Groundwater, heavy metals contamination, Al-Ajailat. 
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