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  شكر و تقدير
  

أتقدم بأسمى آيات العرفان إلى ك�ل م�ن س�اھم مع�ي ف�ي انج�از ھ�ذا البح�ث و ل�و 

ال�ذي نھل�ت م�ن   حس�ين مس�عود أبومدين�ةبكلمة طيبة وأخص بال�ذكر ال�دكتور 

علم��ه ول��م يبخ��ل عل��ي بالتوجي��ه وا>رش��اد و النص��يحة وال��ذي ب��ذل الكثي��ر ف��ي 

 ف��ي عم��ره إظھ��ار ھ��ذا الجھ��د إل��ى حي��ز الوج��ود فج��زاه هللا أل��ف خي��ر وأم��د هللا

  .وبارك له فيه

كما L يسعني إL أن أشكر كل أساتذتي بقسم الجغرافيا باIكاديمي�ة الليبي�ة ال�ذين 

أس��دوا ل��ي النص��ح والمــ��ـشورة وإل��ـى ال��دكتور المخت��ار أحم��د، واIس��تاذ عب��د 

  ... العزيز عبد المولى اللذان تكرم بمراجعة البحث لغويا

ى ا>خ�وة بمرك�ز اIحي�اء البحري�ة بت�اجوراء، كما L يفوتني أن أتقدم بالش�كر إل�

وأخ��ص بال��ذكر اIس��تاذة فاطم��ة التريك��ي، و اIس��تاذ عب��د الك��ريم ب��ن عيس��ى، 

واIخ���وة ف���ي  مجم���ع مليت���ة الص���ناعي، وأخ���ص بال���ذكر اIخ المھن���دس خال���د 

الكيZني الذين قدموا لي المس�اعدة ف�ي عملي�ة تحلي�ل العين�ات، وك�ذلك الع�املون 

لبح��ري وأخ��ص بال��ذكر اIخ جم��ال خلي��ل، و الك��ابتن محم��ود بمين��اء ط��رابلس ا

ألمسZتي، و المھندس فوزي عريبي، وك�ذلك اIخ�وة ف�ي الش�ركة العام�ة للمي�اه 

  .  والصرف الصحي وأخص بالذكر المھندس اشرف كريم

وL يسعني ختاما إL أن اطلب من العلي القدير أن يوفقني وإياھم ويسدد خط�اي 

  ...لمن أراد السير في طريق طلب العلم  وخطاھم ويجعلھم ذخرا

  

  و ما توفيقي أال باهللا عليه توكلت واليه انيب
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 المقدمة

نتيجـة للتقـدم البشـري ال العصـريعتبر التلوث ظاهرة من الظاهرات التي برزت في هذا     
بب فـــي اإلفـــراط فـــي اســـتغالل َســـ والـــذي بـــدوره حاليـــًا،والنمـــو الســـكاني الـــذي يشـــهده العـــالم 

 وتعـــددًا وتنوعـــًا فـــي وصـــورها،ادة اســـتهالك الطاقـــة بجميـــع أنواعهـــا ـــــوزي الطبيعيـــة،المـــوارد 
  .مصادر التلوث

،  )1(ير مباشـرة باإلضـرار بالبيئـةـف التلوث بأنه قيام اإلنسان بطريقة مباشرة أو غويعرٌ     
وه يــة لتكــاثر الحشـــرات فضــًال عــن أنهــا تَشـــوبالتــالي تكــون هــذه البيئــة المتضـــررة بيئــة مثال

 .)2(المظهر العام وتبعث في النفس صورة قاتمة
المنافذ الرئيسة التي  منباعتبارها  للدولة،أحد المرافق الحيوية المهمة من تعد الموانئ    

فاالهتمام البشرية، منفذ للسياحة والحركة  هيو  والخارجية،تمر من خاللها التجارة الداخلية 
ن خدمة، تعكس ـم هلموانئ والمحافظة عليها وتنظيم إدارتها وحسن كفاءتها بما تقدمبا

تعتبر حلقة  ي للدولة، كما أن هذه الموانئــمدى التطور االقتصادي واالجتماعي والسياح
 اً وتقدم اً تطور ، حيث إن هذه الوسائل تشهد "والبحري –البري " وصل بين وسائل النقل

األمر الذي  ،انخفاض معدل ما تصدره من ملوثاتلحجم والسرعة و في التقنية وا اً مستمر 
والمحافظة عليها من التدهور البيئي بها يجعل من الضروري تطوير الموانئ والنهوض 

 . حتى تتالءم مع باقي وسائل التطور وخصوصًا وسائل النقل ،والتلوث وتحسين كفاءتها

سهيالت للسفن على أرصفتها، ومن بين تقوم الموانئ بتقديم الكثير من الخدمات والت   
فن، ـن الســهذه التسهيالت بعض اإلجراءات للتخلص من نفايتها وفضالتها الناتجة م

كن مخصصة لجمع هذه الفضالت سواًء كانت سائلة أو صلبة، اوذلك من خالل توفير أم
 لتخلص منلهذه الطرق تعد الرمي والدفن، و بيتم التخلص منها في بعض األحيان  و

الموانئ و األضرار التلوث داخل  ضارة بالبيئة، و لذلك فإن دراسة مصادرالنفايات 
الناتجة عنها وطرق مكافحتها و التخلص منها من الموضوعات التي تعنى بدراستها 

حيث يشكل التلوث بالزيوت والمواد الضارة األخرى خطرًا كبيرًا على بيئة   و  ،جغرافية البيئة
ذا التلوث، وذلك ــن حدوث هـفي طريقة تحد م فكيررورة التـلى ضالموانئ، مما يؤدي إ

                                                 
 .8م ، ص1999ئي و التنمية ا#قتصادية ، الدار المصرية  اللبنانية ،الطبعة الثانية، القاھرة منى قاسم ، التلوث البي  -  1
الطبعة ا;ولى،  عامر محمود طراف ، أخطار البيئة والنظام الدولي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،  -  2

 .121م ،ص 1989بيروت 



2 
 

ائع والركاب، ومشغلي ورش إصالح السفن ـفة البضــادات تعليمية لمشغلي أرصــبتقديم إرش
ومشغلي سفن الصيد والنزهة، تعاونًا في اعتماد وتطوير المعايير لمنع التلوث الذي تحدثه 

على الجهات المسببة  وبموجب ذلك تفرض غراماتالسفن والمناطق المجاورة للميناء، 
لحدوث التلوث، وتقدر هذه الغرامات بقدر الخسائر الناتجة عن هذا التلوث وذلك 

 .)3(باستخدام التقنيات المتاحة
وهي المخلفات النفطية  ،مصادر رئيسة ثالثةيمكن حصر مصادر التلوث البحري في    

ة، ويعاني ميناء طرابلس من تلوث مياهه والمخلفات الصلب ،ومخلفات الصرف الصحي
بهذه المصادر، وما يدعو إلى الدهشة أن هذا التلوث يحدث في وضح النهار، رغم وجود 
القوانين والتشريعات الليبية، ووجود مكتب للتفتيش البحري بإدارة الميناء، إال أن ضعف 

ء، وتقاعس الجهات إمكانيات هذا المكتب، وكون أرصفة الصيد ال تتبع إداريًا المينا
هلون رمي مخلفاتهم في مياه البحر سن يستيالقضائية عن أداء دورها، جعل الصياد

بعضًا من  جعلت إمدادها بالوقود وعملياتحركة السفن بميناء طرابلس  ما إنمباشرة، ك
تحدث تلوثًا نفطيًا داخل حوض الميناء بسبب تسرب الزيوت   السفن المترددة على الميناء

غير أن السبب الرئيسي  من محركاتها أو أثناء عملية تزويد السفن بالوقود، والوقود
داخل تغيير الزيوت ب التي تقومالواضح للتلوث داخل الميناء هو الجرافات وقوارب الصيد 

، وكذلك التلوث بمخلفات الصرف الصحي، حيث تطرح شبكة طرابلس حوض الميناء
 اتها في البحر، وبذلك يعد شاطئمن كمية مخلف %60 للصرف الصحي ما نسبته

 .)4(من أكثر الشواطئ الليبية تلوثًا بمياه الصرف الصحي طرابلس
األمر من حجم حركة الصادرات والواردات تمر عبر الموانئ، % 90إن أكثر من    

 ضرورة تطويرها والرفع من مستوى الخدمات بها بما يتالءم مع التحوالت الذي يفرض
والصادرة عن د، وحتى تتمكن من استيعاب حجم السلع والمواد الواردة في البال االقتصادية

، وهي بأمس الحاجة العتماد طرق علمية للتخلص من هذه النفايات )5(طريق هذه المواني
 . والفضالت التي تطرحها السفن على األرصفة أو داخل مياه الموانئ

                                                 
شھرين عن مركز بحوث ا;حياء البحرية بتاجوراء، السنة الثالثة ، العدد مجلة آفاق ،مجلة فصلية تصدر كل  - 3

 .17م، ص2004ا;ول،يناير،
ا;ول ،  ميناء طرابلس الغرب، دار الشعب للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة ةحسين مسعود أبومدينة، جغرافي -  4

  .277- 272م،ص2005مصراتة ،
، سعد القزيري، منشورات مركز ةلبحري، كتاب الساحل الليبي، تحرير الھادي أبو لقمبلقاسم العزابي، الموانئ والنقل ا- 5

 .229م، ص1997البحوث و ا#ستشارات، جامعة قاريونس، بنغازي
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حري بميناء طرابلس كأحد فروع وبناء على ما سبق فإن هذه الدراسة تتناول التلوث الب   
مخلفات التي توجد والالملوثات الرئيسة مشكلة الجغرافية البيئية، وستحاول التعرف على 

في الميناء من ملوثات نفطية أو ملوثات صرف صحي ومخلفات صلبة وكيفية التغلب 
  .ى هذه المشاكلعل
  

 

  ،،واهللا ولي التوفيق
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 : لدراسة مشكلة ا

 ،في حركة نقل البضائع الصادرة والواردة هاميقوم ميناء طرابلس البحري بدور 
والتطور واستعماله  بالنمومنذ نشأته طرابلس تميز ميناء قد ، و الركاب وكذلك نقل

مما ساهم في  ،ن المرافق داخل الميناء تعددت فيها اإلنشاءاتكما أ، ألغراض مختلفة
لذي جعلها عرضة للتلوث بالمواد السائلة المتمثلة في المواد األمر ا ،زيادة الخدمات

وهذه الظواهر تستدعي طرح  الصلبة،كذلك التلوث بالمواد النفطية والصرف الصحي و 
 : عدة أسئلة حيالها

   ؟ هل لمخلفات السفن ومراكب الصيد والجرافات دور في زيادة التلوث داخل الميناء -1
عية السفن والجرافات القديمة، وكذلك آلية التزود بالوقود إلى أي حد يمكن اعتبار نو  -2

 من التلوث البحري الحاصل في ميناء طرابلس البحري ؟ قدرٍ  نوتغيير الزيوت مسئولة ع

 هل للكثافة السكانية وزيادة مخلفات مياه الصرف الصحي دور في زيادة التلوث ؟ -3

نواعها ومدى خطورتها تختلف في أخطيرة، وهل جميع المخلفات تعتبر هل  -4
 ومساهمتها في تلوث البيئة داخل الميناء ؟

كيف يمكن تحديد الطرق المثلى للتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة ومعالجة هذه  -5
 المشاكل ؟

  المخلفات ؟تراكم هذه  الناتجة عنما هي اآلثار  -6
إلى إهمال الجهات هل يمكن إرجاع الالمباالة في إلقاء النفايات بجميع أنواعها  -7

 محاسبة المتسببين في التلوث ؟عدم القضائية و 

 : ةهمياأل

البحث في كونه محاولة علمية لدراسة مشكلة تلوث البيئة هذا تكمن أهمية  
  : أهمها، وبذلك تتجسد أهمية الدراسة في عدة نقاط البحرية

ة ومياه الصرف تقَدم معلومات وبيانات حول تلوث ميناء طرابلس بالمخلفات النفطي -1
  .الصحي والمخلفات الصلبة 

تقَدم صورة واضحة عن حالة التلوث بميناء طرابلس بصورة خاصة  ومساهمة هذا  -2
 . الميناء في تلوث البيئة البحرية بصفة عامة

قترح مجموعة من الحلول التي تساهم في تقديم أفضل األساليب الستخدام الميناء، ت -3
 . التلوثوالمحافظة عليه من آثار 

به في معالجة  سترشدُ تأمل هذه الدراسة في أن تكون النتائج والتوصيات عامًال مهمًا يُ  -4
 . المشاكل البيئية المتعلقة بالميناء
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على كل أوجه التلوث في  تحاول الوقوف ولمسح بيئي،  اً نتاج تعد هذه الدراسة -5
معلومات حديثة غير منشورة من  الميناء وأسبابه وتقدم بعض الحلول، وبالتالي فإنها توفر

 . نقطة انطالق لدراسات أخرى الحقةتمثل هذه الدراسة  فإنقبل، وعليه 

 :هدافاأل

، وتقصي ابلس البحري دراسة جغرافية بيئيةيهدف هذا البحث لدراسة ميناء طر  
المتمثلة  الحقائق من خالل التحليالت والزيارات الميدانية، ومعرفة مدى تركز الملوثات،

المخلفات النفطية ومياه الصرف الصحي، والمخلفات الصلبة، ومعرفة العوامل التي ب
حلول، ويمكن تلخيص التساهم في زيادة تفاقم هذه المشكلة، ثم المساهمة في وضع 

 :أهداف الدراسة في النقاط التالية 
  .ف على ظاهرة التلوث داخل الميناء وآثارها البيئيةالتعرُ  -1
 . مة عن تلوث حوض الميناء توضيح األخطار الناج -2

توضيح الدور الذي تلعبه الملوثات النفطية ومياه الصرف الصحي في تلوث مياه  -3
 . حوض الميناء

معرفة الطرق واألساليب المتبعة في جمع المخلفات ونقلها ومعالجتها وكيفية  -4
 .التخلص منها

  .الملوثاتوتصنيف هذه  التلوث،الكشف عن أسباب  -5
  .ي البيئي العام رفع مستوي الوع -6

 : أسباب اختيار الموضوع

 : مايلي ختيار الموضوعالتي أدت إلي إ األسباببين من  

 وانيإلى دراسة موضوعات الجغرافية البيئية ومعرفة مظاهر التلوث، داخل الم الميل -1
  .أسبابها محاولة أيجادو 
  .المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل التلوث -2
ولم  ،لس من الناحية االقتصادية والتبادل التجاري وحركة مواصالتهميناء طراب ةسادر  -3

يتطرق أحد الباحثين بشكل مفصل لدراسة الميناء من الناحية البيئية والتلوث الموجود 
  .إلى دراسة هذا الموضوع كان دافعاً  ، األمر الذيهداخل

 : مجاالت الدراسة 

حيث تكون الدراسة فيه أدق تم اختيار ميناء طرابلس البحري كمنطقة دراسة،  
وأوضح، ويمكن الوصول إلى نتائج دقيقة وتوصيات تخدم منطقة الدراسة، حيث يعد 
ميناء طرابلس البحري من أكبر الموانئ في ليبيا، وكذلك يقع هذا الميناء في العاصمة، 
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 :، وتتمثل حدود الدراسة في ثالث مجاالت هيوبالتالي فهو أكثرها عرضة للتلوث
  :جال الجغرافيالم - 1

من الجنوب  همدينة طرابلس أكبر مدن ليبيا، حيث يحد على ساحليقع الميناء  
  .المتوسططريق معبد يعرف بطريق الشط، أما عن باقي الجهات فيحده البحر 

 الليبيةمن الحدود  اً في شمال غرب ليبيا على بعد مائة وسبعون كيلومتر  ويتمركز   
 من حدود خليج سرت الغربية، وتبلغ مساحة اتعشرة كيلومتر التونسية، وعلى بعد مائتان و 

خمسة عشر مترًا وال يقل  عمقه يتجاوزوال  ،اً مربع اً متر  5893750 الميناء حوالي حوض
  .)6(عن سبعة أمتار

 :المجال الفلكي  -2

ينحصر موقع الميناء في المنطقة المحصورة بين دائرتي عرض فأما فلكيًا  
  .)7(ق 13.13.24و 13.10.24 ، وبين خطي طولش 32.55.18و 32.53.42

  :المجال الزمني  -3

  .م2010م، وحتى نهاية سنة 2000تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة من سنة  
  :المجال البشري  4 -

والهواة الذين يستخدمون  نيتمثل مجتمع الدراسة في أصحاب قوارب الصيد والصيادي
ماك، وكذلك بعض الموظفين داخل الميناء، حيث يتم جمع حوض الميناء في صيد األس

البيانات من هؤال المستخدمين لمنطق الدراسة، حيث تم توزيع استبيان خاص بأصحاب 
قوارب الصيد و الهواة بلغ عشرين استبيانًا، وكذلك استبيان خاص بالموظفين وبلغ عشرة 

 . استبيانات

 :الفرضيات 

 :حو التاليجاءت فرضيات الدراسة على الن 
تعتبر المخلفات الناتجة عن السفن بجميع أنواعها من أهم وأبرز مصادر التلوث  -1

  . داخل الميناء
طرابلس بالقرب من الميناء  إن تصريف مياه الصرف الصحي الناتجة عن مدينة -2

ًا رها كمية وتأثير ــالميناء وأكثحوض األسباب الكامنة وراء تلوث مياه  رزــــــأبمن  يعتبر
 . الميناء ى البيئة الطبيعية بمياهـــعل

                         في تلوث مياه الميناء  لمفتوحة القريبة من الميناء دور كبيركان للمقاهي والمناطق ا -3

                                                 
 .18، جغرافيا ميناء طرابلس الغرب ، مرجع سابق ، ص ةأبو مدينحسين مسعود  -  6
  .18،25المرجع السابق، ص  -  7
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 .بأنواع مختلفة من النفايات وخصوصًا الصلبة
البيئي  قها، وقلة الوعيـــــــعدم التشدد في تطبيإال أن ية ـــيئــسن القوانين الببالرغم من  -4

 . بالميناء لدى المواطنين والعاملين داخل الميناء كانت سببًا رئيسيًا في ظهور التلوث

إن عدم اقتناء الوسائل الحديثة في تزويد السفن بالوقود والزيوت، ووسائل جمع  -5
  . ميناءالنفايات بجميع أنواعها ومعالجتها كان أحد أسباب زيادة التلوث في مياه ال

 : المنهجية المتبعة في الدراسة

الطرق التي يسلكها الباحث من أجل الكشف عن الحقيقة (  يقصد بالمنهج هنا 
معتمدًا على قواعد عامة تهيمن على سير الفعل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة 

مناهج  لطبيعة علم الجغرافيا و الموضوعات التي يعالجها فقد تعددت ، ونظراً ))8(معلومة
 :يهثالثة وفي هذه الدراسة تتبع وقد اتبعت البحث، 

 :الوصفي  لمنهجا1 -

ُيعتمد في تحليل بيانات هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يستخدم عادة في    
تحليل بيانات الدراسات الميدانية، فالمنهج الوصفي يهتم بدراسة األوضاع الراهنة للظواهر 

ها و العوامل المؤثرة فيها، ويقوم برصد الظاهرة بدقة من من حيث خصائصها وعالقات
أجل التعرف عليها من حيث المضمون و الوصول إلي نتائج وتعميمات تساعد في فهم 

 .الواقع وتطويره
 : التحليلي الكمي منهجال2-

يستخدم بعض المعايير اإلحصائية التي تساعد على قياس درجة و حدة التلوث و  
ي شكل نسب مئوية، وترجمتها إلى جداول وأشكال بيانية، ثم التوصل وتحليل البيانات ف

  .، واالستعانة في التحليل بالحاسب اآلليإليها
  :المنهج الموضوعي -3

فيها والعالقة المتبادلة مع  ةيهدف إلى التعرف على أبعاد المشكلة والعوامل المؤثر   
 .عناصر البيئة

 : في البحث األدوات المستخدمة

 هيفهر، واظالفي هذه الدراسة، للوصول إلى حقيقة  أستخدمتاألدوات أما عن  
  :كما يأتيمتعددة، و 

  
 

                                                 
 .24م، ص1993د عياد أمقيلي، مدخل الى الباحث الجغرافي، مكتبة الف\ح، الكويتجمعة رجب طنطيش، أمحم -  8
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 : الدراسة المكتبية-1

طالع على المراجع والدوريات الخاصة بموضوع الدراسة، باإلضافة إلى الشملت ا 
الدراسات والتقارير والرسائل الصادرة عن بعض الجهات التي تخص هذا الموضوع، 

 . التي توضح األنشطة داخل الميناء والخرائط

 .اآلتيشملت و  :الدراسة الميدانية2-
 :الميدانيةالمقابالت الشخصية والزيارات  -أ 

 والمسئولينمقابالت شخصية مع بعض المسئولين في إدارة الميناء  وتشمل إجراء 
ء الهدف الصرف الصحي، باإلضافة إلى زيارات ميدانية للمينا و مياهلل في الشركة العامة

 . منها إغناء البحث بالمعلومات العلمية

 :االستبياناستمارة  -ب 

قد و  الدراسة، وهي عبارة عن نموذج يضم العديد من المحاور التي تخص جوانب 
نوعان من  ت، إذ ُصممتم األخذ في االعتبار الدقة وسهولة األسلوب في طرح األسئلة

دراسة الميناء، وبلغ عدد نسخ االستبيان االستبيان تحتويان على أسئلة عديدة تتعلق ب
عشرون نسخة وزعت على أصحاب القوارب وهواة الصيد، وتتألف االستمارة من أربعة و 

سؤاًال، وكذلك تم توزيع عشر استمارات استبيان على موظفي الميناء،  أثناء وثالثين
يغها من استمارات وتتألف من عشرين سؤاًال، وبعد ذلك تم تحليل البيانات واألرقام بعد تفر 

االستبيان وعلى ضوئها تم تفسير الظواهر الموجودة في منطقة الدراسة إلى استنتاجات 
  .ونتائج و توصيات لموضوع البحث

 : تحاليل المعمليةال–ج 

وتتعلق بطرق تحليل العينات المأخوذة من مياه الميناء و التي تم تحليلها في   
سبة تركيز الملوثات النفطية ومياه الصرف المراكز الخاصة بذلك ،وتوضيح مدى ن

 . الصحي وتمثيل هذه النتائج باستخدام الرسومات البيانية

 : الدراسات السابقة

 عام، هناك الكثير من البحوث والدراسات التي تتناول موضوع تلوث المياه بشكل 
 البحر المتوسط، ويعتبر موضوع مياه وتلوث مياه البحار بشكل خاص، وخاصة تلوث

التلوث بالنفايات السائلة أو الصلبة من المواضيع الهامة لما لهذه المخلفات من جوانب 
بعض الدراسات التي تناولت موضوع تلوث  يليسلبية على صحة اإلنسان والبيئة، وفيما 

   .مياه البحار
عن تلوث مياه البحر في النطاق الساحلي إلقليم سهل   أحمد قريرة النقراطدراسة  -1
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، حيث تناولت هذه الدراسة تعريف التلوث البحري بصفة عامة )9(م1999ة سنة الجفار 
وتلوث البحر المتوسط في منطقة سهل الجفارة بصفة خاصة، وأوضحت نسبة المواد 
النفطية المطروحة بالبيئة البحرية من مصفاة تكرير النفط بالزاوية، كما ترتفع نسبة المواد 

ية في أحواض الموانئ الكبيرة كحوض ميناء طرابلس النفطية المطروحة بالبيئة البحر 
وبعض المرافئ المخصصة للصيد البحري ،كما أوضحت الدراسة تلوث مياه البحر بمياه 
الصرف الصحي التي تعد من أخطر الملوثات التي تطرح بالبيئة البحرية، والسيما أن 

أدى إلى ارتفاع نسبة هذه الملوثات تطرح مباشرة بمياه البحر دون معالجة السبب الذي 
أضرارها، كما ركزت الدراسة على تحديد مصادر الملوثات بمياه الصرف الصحي وكذلك 

  . التأثيرات التي تعرضت لها البيئة 
مؤشرات التلوث بالقطران ومياه الصرف  عن عبد العظيم سالم امعيتيقدراسة  -2

ت هذه الدراسة تحليل وتناول )10(م2004الصحي وتوزيعها الجغرافي في شواطئ مصراتة 
مدى وجود مؤشرات للتلوث سواء كان بالقطران أو بمياه الصرف الصحي وتوزيعها على 

في نشر  ت هذه الدراسة إلى أن هناك تأثير واضحشواطئ مدينة مصراتة، حيث توصل
الملوثات في شواطئ منطقة الدراسة كونها ناتجة من النشاط البشري ،كما ارتبط تركيز 

دى تركز األنشطة االقتصادية المختلفة وأوضحت الدراسة مستوى مؤشرات الملوثات بم
  .التلوث

وتضمن هذه الدراسة التقييم البيئي للتلوث بالنفط في  عزالدين محمود الصابريدراسة  -3
، وتهدف هذه الدراسة إلي تقييم التلوث في خليج سرت بمواقع مستهدفة )11(ميناء البريقة

نفطي ،وقد دلت النتائج على أن متوسط تركيز الهيدروكربونات بمنطقة ميناء البريقة ال
الكلية المقاسة تشكل نسبة عالية، ويتضح من هذه النتائج أن هناك تباين في القيم 
المسجلة وبمقارنة هذه القيم مع ما هو منتشر في مناطق أخرى من الساحل الليبي فإن 

البحرية و أن التلوث في ازدياد مستمر نسبها عالية، مما يشير إلى احتمال تدهور البيئية 
  . بمنطقة الدراسة من الساحل الليبي

استخدام بعض األصداف البحرية بوصفها مؤشرًا  دراسة أحمد محمد مفتاحدراسة  -4

                                                 
 رغي(دراسة جغرافية ،رسالة ماجستير  النطاق الساحلي إلقليم سهل جفارة، يتلوث مياه البحر ف أحمد قريرة النفراط، -  9

 .م 1999قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة قاريونس، بنغازي)منشورة
معيتيق، مؤشرات التلوث بالقطران ومياه الصرف الصحي وتوزيعهما الجغرافي في شواطئ مصراتة، سالم  عظيمعبد ال-  10

  .م2004قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة المرقب ) غير منشورة(رسالة ماجستير 
األكاديمية ) غير منشورة (ير، التقييم البيئي للتلوث بالنفط في ميناء البريقة، رسالة ماجست عزالدين محمود الصابري -  11

  .م2008سكندريةالبحري اال لالعربية والتكنولوجية والنق
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، حيث استخدمت هذه الدراسة )12(م2005للتلوث البحري في شاطئ مدينة بنغازي 
وأخذت عينات  ،بحري في هذه المنطقة المتعريات القاعية في االستدالل على وجود تلوث

تآكل المادة الكلسية لمن شاطئ مدينة بنغازي ، وكانت النتائج بأن أصدافها قد تعرضت 
والسبب في ذلك هو التغير في كيميائية المياه ، هذا مع وجود العديد من المشاكل 

  .المترتبة على التغير الحادث في المياه
، )13(م2005ن كتابِه جغرافية ميناء طرابلس الغرب ع حسين مسعود أبومدينةدراسة  -5

الذي خصص فيه الباحث فصل عن المشاكل التي يعاني منها الميناء ومن بينها التلوث 
البحري حيث أوضح  الباحث أن الميناء يعاني من ثالثة أنواع من الملوثات وهي ملوثات 

الميناء بوظيفة إمدادها بالمخلفات النفطية التي تكون بسبب كثرة حركة السفن وقيام 
بالوقود، حيث أوضح أن السفن المترددة على الميناء قد تحدث تلوثا نفطيا طفيفا داخل 
الميناء ،وكذلك أن تلوثًا بمخلفات مياه الصرف الصحي يحدث، و أوضح أنه يوجد أحد 

ضح عشر مخرجًا لمياه الصرف الصحي تطرح مخلفاتها داخل حوض الميناء، وكذلك أو 
بالمخلفات الصلبة نتيجة لكثرة المقاهي و المطاعم على طول األرصفة  ك تلوثأن هنا

الجنوبية للميناء والتي تمثل مكانًا للتنزه بالمدينة، فالكثير من المترددين على تلك المقاهي 
 .   يلقون بالعبوات البالستيكية والمعدنية والورقية الفارغة في مياه حوض الميناء

مشكلة التلوث في البحر بعنوان  وفريق العلوم المتكاملة جيلذا زخيا دراسة -6
وتناولت هذه الدراسة تعريف التلوث البحري بصفة عامة وتلوث ، )14(م1998المتوسط،

البحر المتوسط بصفة خاصة ، وكذلك بقايا الهيدروكربونات في مياه البحر بفعل النشاط 
وفي شآت الستقبال مياه الصابوره، الصناعي، كما أشارت الدراسة إلى المرافئ المجهزة بمن

أعطت هذه الدراسة تصورًا عن الملوثات العضوية الناجمة عن الفضالت وأثرها  ليبيا
 . السلبي على البيئة البحرية

 ،)15(م1997في كتاب الساحل الليبي -الهادي أبو لقمة وسعد خليل القزيري راسةد -7
فولوجية للساحل وأثر مور المظاهر الجيو  ، وكذلكيبياوتضمن هذا الكتاب التاريخ البحري لل

النقل البحري على الساحل الليبي واألحياء البحرية في البحر المتوسط حيث أشارت 

                                                 
، استخدام األصداف البحرية كمؤشرات للتلوث البحري بشواطي بنغازي، مجلة البيئة،العدد الخامس  حمد محمد مفتاحأ -  12

 م2005عشر،
طباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مصراتة ميناء طرابلس الغرب ، دار الشعب لل بومدينةأحسين مسعود    -  13

  .م2005
 يا، وفريق العلوم المتكاملة ، مشكلة التلوث في البحر المتوسط، معهد اإلنماء العربي، الطبعة األول، حجيلذا ز  -  14

  .م1998بيروت
 .م1997ة قاريونس ،بنغازي،الساحل الليبي، منشورات مركز البحوث واالستشارات ،جامع ، سعد القزيريالھادي أبولقمة -  15
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الدراسة إلى التلوث البحري في الساحل الليبي واألخطار البيئية الناجمة عن التلوث بالنفط 
 . ريةومياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية وأثرها على البيئة البح

التلوث البحري وعالقته بالتلوث النفطي  تناولت أبو القاسم محمد العزابيدراسة  -8
وتضمنت هذه الدراسة نبذة مختصرة عن البحر المتوسط ومناطق إنتاج  ،)16(م1992

وتصدير النفط به وتأثير الموانئ والنقل البحري على الساحل الليبي، وقد توصل الباحث 
تجهيز  ،اية البحر المتوسط من أخطار التلوث النفطي منهامن أجل حم حلولإلى عدة 

  .الموانئ بوسائل لمعالجة مياه الصابورة وأخذ العينات ليسهل تحديد مصادر التلوث
في  علي عبد الكريم عليو  إمحمد عياد أمقيليو  الصديق محمد العاقلدراسة  -9

يئة الطبيعية مصادرها تلوث الب التي أوضحت، )17(م1990كتاب تلوث البيئة الطبيعية 
وأسبابها ونتائجها ومن بين هذه الموضوعات تلوث البحار و المحيطات، حيث خصص 
فصال كامال لهذا الموضوع، حيث تناول في البداية األقاليم الجغرافية من حيث التوزيع، 
وكذلك تلوث المياه، مع ذكر مصادر و أنوع هذه الملوثات، ومن ثم طرق حماية الثروة 

ية، وكذلك التركيز على دور اإلنسان في تغير طبيعة البحار و المحيطات، إضافة المائ
 ثإلي ذكر مصادر الملوثات و أنواعها التي تدخل إلي مياه البحر، مع التركيز على التلو 

النفطي و الكميات الداخلة إلي البحار ومصادرها و اآلثار السيئة الناتجة عن وجود هذه 
  .الملوثات الخطيرة

 :مفاهيم والمصطلحات ال

  :Portالميناء  -

هو عبارة عن مساحة مائية تذهب إليها السفن لتفريغ حموالتها من البضائع والركاب، 
  .)18(باإلضافة إلي كل مستلزمات الشحن  من أرصفة وآالت ومخازن

ر تستخدم كلمة ميناء لإلشارة إلى الموانئ البحرية أو الجوية ولكنها في الغالب تشي: لغويًا 
  .)19(ى المرفأإلى الموانئ البحرية والتي تسمَ 

  :Hardourالمرفأ  -

عبارة عن مساحة مائية ذات عمق مناسب تتسم مياهها بالهدوء الذي يكفل دخول السفن 

                                                 
روة ثبالتلوث النفطي، الندوة العلمية حول مكافحة التلوث وحماية ال ، التلوث البحري وع\قته بوالقاسم محمد العزابيأ-  16

 .م1992البحرية في البحر المتوسط، مركز بحوث ا;حياء البحرية، تاجوراء
، ، تلوث البيئة الطبيعية ، منشورات الجامعة المفتوحة ، الصديق محمد العاقل، أمحمد أمقلي، علي عبد الكريم - 17

  م1990طرابلس
حسين مسعود أبومدينة، الموانئ الليبية دراسة في الجغرافيا  ا#قتصادية ،  منشورات جامعة السابع من أكتوبر،الطبعة  -  18

  .132م ،ص2008الثانية 
 ، م2003ا#سكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، اbداب، كلية  محمد خميس الزوكة ، جغرافية المياه ، جامعة ا#سكندرية -  19
 ..76ص
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  .)20(ومغادرتها في آمان تام، وذلك بفضل الحماية التي توفرها الظروف الطبيعية
  : Hinterlandالظهير -

  .)21(خلف الميناء هي تعني المنطقة الواقعة

  :Forelandالنظير  -

هو منطقة اليابس المواجهة للميناء عبر الماء أو تلك المناطق من اليابس التي تتصل 
  .)22(بالميناء بواسطة السفن

 : The Surrounbihy aveaالصقيب -

  .)23(هو المنطقة المحيطة بالميناء وتشمل توسعات تؤمن مستقبل الميناء
 :Marine Environment :البيئة البحرية -

هو الوسط الذي تعيش فيه الكائنات الحية النباتية والحيوانية البحرية حيث تتفاعل مع 
 .)24(بعضها البعض مكونة نظام بيئي دقيق

 :Marine Environmental Pollution  تلوث البيئة البحرية -

ها أو يحتمل أن هو إدخال اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمواد أو طاقة تنجم عن 
ينجم عنها آثار مؤذية مثل اإلضرار بالمواد الحية واألحياء البحرية وتعريض الصحة 

 .)25(البشرية لألخطار
  : Components  of  the  Ecosystemمكونات النظام البيئي -

هي عبارة عن وحدة تنظيمية في حيز معين تحتوى على عناصر حية وغير حية تتفاعل 
  .)26(لى تبادل للمواد بين عناصرهامع بعضها وتؤدى إ

 : Ecosystem م البيئياالنظ -

وهو عبارة عن وحدة بيئية متكاملة تتكون من كائنات حية متواجدة في مكان معين تتفاعل 
  .)27(مع بعضها البعض وفق نظام بيئي دقيق ومتوازن

    Biodegradable Pollutants:ملوثات متحللة -

الصرف الصحي تعمل على استنزاف األكسجين الذائب  هي ملوثات عضوية توجد بمياه
 .)28(في الماء فتغير من خواصه

                                                 
 .132حسين مسعود أبومدينة، الموانئ الليبية، مرجع سابق،ص -  20
 .132المرجع نفسه، ص -  21
  .202- 187المرجع سابق، ص -  22
  .3م،ص2003 الشركة ا#شتراكية للموانئ، التقرير الخاص بأعمال الميناء، مكتب التوثيق و المعلومات -  23
  10م،ص2003، ،ايتراك للنشر والطباعة، القاھرة ،يمصطفى كمال محمد، الموسوعة الثقافية للوعي البيئ -  -  24
 .10المرجع نفسه، ص -  25
عليا حاتوغ بوران، ومحمد حمدان أبودية، علم البيئة، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، -  26

 .21م،ص1996ا;ردن
 .11فسه، ص المرجع ن -  27
 .10م،ص1989بشير فارس  وآخرون، معايير الصرف الصحي بالجماھيرية، مجلة البحوث الھندسية، العد ا;ول -  28
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    Non- Biodegradable:ملوثات غير متحللة -

يعرف هذا النوع من الملوثات بالمعادن الثقيلة التي تبقى متواجدة في الماء وقد تنتقل إلى 
  .)29(اإلنسان والحيوان وتؤثر عليه عن طريق السلسلة الغذائية

  Pollutants   :   Solidملوثات صلبة   -

وهي عبارة عن مواد صلبة تدخل البيئة بكميات كبيرة وتحدث اضطرابات في األنظمة 
  .)30( البيئية المختلفة وتسبب أضرارا

  :Minerals anb Structures معادن و هياكل -

 . )31(تجديدلوتشمل أنواع االجزء المعدنية المستهلكة وغير قابلة ل
   Domestic Waste Water:ة المنزليةمياه العادالم -

هي تلك المياه التي يجري صرفها بعد استخدامها ألغراض منزلية في المساكن والمرافق 
وخالل استخدام المياه ألغراض منزلية تدخل إليها بعض المواد الغريبة مثل  ،العامة

  .)32(الصابون والمنظفات ومختلف المواد الغذائية
  :  Eutrophicationر الغذائيظاهرة االث -

ومعناه تحلل الطحالب عند موتها حيث تحتاج كميات كبيرة من األكسجين، مما يؤدي 
إلى القضاء على الكائنات األخرى بسبب نقص األكسجين، وهذا النقص يؤدي إلى 
انقالب التحلل الهوائي إلى عملية التحلل الالهوائي الذي ينتج عنه غازات سامة وروائح 

  . )33(ةكريه
  : Sludgeالحمأة  -

و يقصد بها المواد الصلبة العضوية وغير العضوية الممزوجة بنسب عالية من المياه 
  .)34(تنتج عن معالجة المياه العادمة في محطات التنقية

  :Pollutantsالملوثات  -

هي مجموعة مواد سواء كانت طبيعية، أو كيميائية، أو كانت كائنات حية دقيقة تلحق 
  .)35(باإلنسان أو تسبب له أمراض الضرر

  :Pddالهيدروكربونات -

هي مركبات عضوية تتكون أساسًا من الكربون والهيدروجين في تركيبات متباينة تختلف 
                                                 

 .10نفس المرجع ،ص -  29
أحمد علوان المنجي، تلوث مدينة المرج بالملوثات الصلبة من وجھة نظر المعلمين، أسبابھا وأنواعھا والحلول المناسبه - 30

  .96م،ص1995ونس العلمية، جامعة قاريونس، العدد الثالث والرابع، بنغازي لھا، مجلة قاري
  .190م،ص2000، ا#ردنلمثني عبد الرزاق العمر، التلوث البيئي، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة ا;و-  31
  .178م ص1996صالح حسين الطيطي، التلوث المائي وأشكاله، مجلة قاريونس العلمية، العدد ا;ول،   -  32
 .75علياء حاتوغ، و محمد حمدان، مرجع سابق الذكر،ص -  33
 تقنية مختبرات كيميائية، كيمياء النفايات الصلبة، اsدارة العامة لتصميم وتطوير المناھج، السعودية) بدون مؤلف ( -  34
  .118ص، )بدون تاريخ(
 .11م،ص1997بعة ا;ولى، محمد سيد أرناؤوط، التلوث البيئي وأثره على صحة اsنسان،أوراق شرقية،الط-  35
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  .)36(في كل منها عدد جزيئات الكربون وعدد جزئيات الهيدروجين
  :Colitis Bacteria بكتيريا القولون -

في  في أمعاء اإلنسان والحيوان، حيث أن وجودهاوهي من الكائنات الدقيقة التعايشية 
على تلوثه بالبراز فإذا فاق عدد البكتيريا القولونية معايير معينة في البحيرة أو  الماء دليل

  .)37(البركة وتدل على التلوث بالمجاري
 : Sampling Methodجمع العينات  -

لعلمي على عينة من وهي طريقة هامة في قياس الكثافة، حيث ُيبني عليها الرأي ا
  .)38(المنطقة المراد مسحها بيئيًا، وتكون النتيجة قريبة من الواقع الميداني

    :Heat Pollutionالتلوث الحراري  -

هو إضافة كميات غير طبيعية وغير مرغوبة من الحرارة إلي الماء، وبخاصة تصريف 
 .)39(إلى األجسام المائية ةويالمياه الساخنة المنبعثة عن توليد الكهرباء أو المفاعالت النو 

 : محتوى الدراسة

مخلفات النفطية ومياه بالتلوث البحري بميناء طرابلس ال بحثال اتناول هذي 
، وقد قسمت الدراسة إلي أربعة فصول تسبقها مقدمة الصرف الصحي والمواد الصلبة

الدراسة يتضمن مشكلة وتعقبها خاتمة، حيث اشتملت المقدمة على اإلطار النظري الذي 
والمنهجية ها وأهميتها وأهدافها وأسباب اختيار هذا الموضوع ومجاالت الدراسة وفرضيات

  .واألدوات المستخدمة والدراسات السابقة والمصطلحات المتعلقة بالدراسة المتبعة
التي تشمل  لميناء طرابلس ةالجغرافية والتنظيميتناول الفصل األول الخصائص و     

للميناء، من حيث الموقع والموضع، والظروف المناخية والبحرية،  الخصائص الجغرافية
وتوزيع السكان بظهير الميناء، وكذلك الخصائص التنظيمية لهيكل الميناء من تجهيزات 

  . برية وبحرية والخدمات التي يقدمها الميناء، إضافة إلي الهيكل العام للميناء
دراسة  إحتوى علىمخلفات النفطية والذي أما الفصل الثاني فتناول تلوث الميناء بال   

وافية عن مفهوم التلوث النفطي وأنواعه وأسبابه والتوزيع الجغرافي للمخلفات النفطية 
 . واآلثار السلبية المترتبة على التلوث بالمخلفات وطرق المكافحة

وتطرق الفصل الثالث إلى دراسة تلوث الميناء بمخلفات الصرف الصحي ومعرفة مصادر 
ن هذا التلوث على األحياء البحرية والتحليل الجغرافي عا التلوث واآلثار البيئية الناجمة هذ

 . لمؤشرات هذا التلوث
                                                 

 ،الطبعة ا;ولصالح محمد الحجار،وآخرون، الدليل الشامل في تلوث الھواء وتكنولوجيات التحكم، دار الفكر العربي،  -  36
 .29م، ص2003القاھر،

  .114علياء حاتوغ، ومحمد حمدان، مرجع سابق،ص -  37
  .117المرجع السابق،ص -  38
 .39م، ص2003لمصطلحات البيئية والتخطيطية، الھيئة العامة للبيئة ، طرابلساحتيوش فرج احتيوش ،وآخرون، ا -  39
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الموجودة في الميناء التى  ،ظاهرة التلوث بالمخلفات الصلبة تناولأما الفصل الرابع    
لتى تطفو في تخلفها ورش الصيانة وقوارب الصيد وبقايا الهياكل المعدنية، والمخلفات ا

 تالتي توصل توثانيا التوصيا ،النتائجأوال  نينتهي البحث بخاتمة تتضمو حوض الميناء، 
   .المالحق وقائمة المراجع ألي دراسة، إضافة إليها ال
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الخصائص الجغرافية و التنظيمية لميناء 

  طرابلس البحري
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   .جغرافية لميناء طرابلس البحريالخصائص ال: أوالً 
تتأثر إقامة المـوانئ شـأنها فـي ذلـك شـأن كـل األنشـطة البشـرية األخـرى بمالمـح البيئـة   

الطبيعيــة، والتــي تلعــب دورًا مهمــًا ال يمكــن إغفالــه فــي توزيــع مواقــع وأمــاكن تحديــد إنشــاء 
ي األماكن التي تتوفر بها الحمايـة الموانئ، فكان في السابق يختار اإلنسان موقع موانئه ف

ــــرؤوس أو األلســــنة األرضــــية، أمــــا اليــــوم  الطبيعيــــة عــــن طريــــق الخلجــــان أو الجــــزر أو ال
باإلنشـاءات الصـناعية إال أن ذلـك " الموقع و الموضـع"فاستطاع التغلب على هذه المشاكل

  .الوقت يكون باهظ الثمن وتكون التكلفة عالية جدًا من الناحية المادية ومن ناحية 
وفيما يلي عرض ألهم الخصائص الجغرافية التي كانت سـبب اختيـار الموضـع، الـذي     

  .أقيم عليه الميناء

  :الموقع. 1

الموقــع الجغرافــي هــو موقــع المكــان بالنســبة للظــاهرات الجغرافيــة العامــة ، ويــؤثر     
لهامــة ، بصــورة مباشــرة فــي هــذه الظــاهرات ، ويعــد الموقــع أحــد عناصــر جغرافيــة المــدن ا

ويصـــبح أكثــر أهميــة فــي دراســـة المــوانئ ، وذلــك ألهميتــه فــي تطــوير المــوانئ مــن خــالل 
عالقتــه بالعوامــل األخــرى التــي يتســم معظمهــا بعــدم الثبــات ، فموقــع المينــاء يتــأثر بعــاملين 

  : )1(رئيسيين هما
 .العامل الجغرافي الذي يرتبط بالمنطقة المائية المقابلة وتعرف بالنظير   . أ

 .مل االقتصادي الذي يرتبط بالجزء العمراني من األرض ويسمى بالظهيرالعا  . ب
والمـيناء هنا يقع بين النظير والظهير كوسيط بينهما، ويقع ميناء طرابلس البحري على     

الساحل الشمالي الغربي لليبيـا، ويمثـل موقعـًا اسـتراتيجيًا جغرافيـًا مميـزًا علـى سـاحل  مدينـة 
و  °.32.53.42عرض  تيودائر  ق°13.13.24و  °13.10.24طرابلس بين خطي طول 

مــن الحـــدود الليبيــة التونســية، وعلــى  اً ، وعلــى بـــعد مـــائة وســبعون كيلــومتر ش 32.55.18°
  .مصراته يناءوعشرة كيلومترات تقريبًا من م نبعد مائتي

ة مــن ويعــد المينــاء أهــم المنافــذ الرئيســية التــي تمــر مــن خاللهــا البضــائع والســلع الــوارد    
مختلــف بــالد العــالم إلــى المنطقتــين الوســطى والغربيــة، وتــربط المينــاء شــبكة طـــرق حـــديثة 

                                                 
  .66م،ص1977جمال حمدان، جغرافية المدن، عالم الكتب، القاھرة، -  1
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، ويتمتــع مينــاء طــرابلس بموقــع مميــز وذلــك لقربــه مــن خطــوط ليبيــامــدن جميــع تمتــد إلــى 
ه بالموارد الطبيعية ءالمالحة الدولية والموانئ األوروبية، كما أن ظهيرة مميز من حيث غنا

المينـاء ه وجـودة التربـة والمنـاخ المعتـدل واإلنتـاج الزراعـي الـوفير، هـذا ويتوسـط كـوفرة الميـا
أكبر التجمعات السكانية في ليبيا، كما أنه يعتبر عنصر جـذب للعمـالء والمسـتفيدين منـه، 

التركيز على تطوير الميناء ونمـوه حتـى يـتمكن مـن تغطيـة  يوقد كان لهذا الموقع أهمية ف
  ) . 1(، انظر الخريطة رقم  )2(سكانية األخرىاحتياجات التجمعات ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

                                                 
 -292ص مرجع سابق،  ا9قتصادية،الموانئ الليبية دراسة في الجغرافية  مدنية،حسين مسعود أبو  -2

293. 
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  .لليبيا وحوض البحر المتوسط ةموقع الميناء بالنسب) 1( رسم توضيحي
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
األطلس الوطني للجماهيرية العربية الليبية . المساحة ةأمانة التخطيط، مصلح -1:علىمن عمل الباحث استنادًا : المصدر

  .108، صم1977لشعبية االشتراكية، طرابلسا
اFول، ميناء طرابلس الغرب، دار الشعب للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة  ةحسين مسعود أبومدينة، جغرافي - 2

  .19م،ص2005،مصراتة
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  :الموضع. 2

أصـبح مـن الممكـن التغلـب علـى الكثيـر مـن عيـوب الموضـع ، حيـث أمكـن تــوفير      
المــوانئ صــناعيًا بواســطة بنـاء حــواجز لكســر األمــواج، ومــع ذلــك فكلمــا الحمايـة لكثيــر مــن 

كــان المينــاء يتمتــع بخصــائص وصــفات طبيعيــة كلمــا زاد ذلــك مــن قيمــة المينــاء وأهميتــه، 
  :وتتكون البيئة البحرية من ثالثة عناصر هي 

 .الظهير القاري  .أ 
 .الواجهة البحرية  .ب 
  .خط الساحل  .ج 

موقع، أمــا العنصــر الثالــث فإنـه يــرتبط بالموضــع الــذي األول والثــاني بـال بط العنصــرينويـرت
  :بدوره يتجزأ إلي ثالثة عناصر هي 

  .الصقيب أو المنطقة المحيطة   .أ 
 .الواجهة المائية  .ب 
  .خط الساحل أو سيف البحر  .ج 

بالنسبة لخط الساحل فكلما كان متعرجًا زاد هذا مـن قيمـة موضـع المينـاء، وقـد أنشـئ      
ساٍن صخري يعـرف بـرأس زور يمتـد فـي اتجـاه شـمالي شـرقي ميناء طرابلس البحري على ل

جنــوبي غربـــي، وقـــد تقطـــع هـــذا اللســـان إلــى مجموعـــة مـــن الجـــزر المتجـــاورة بفعـــل عوامـــل 
فالموضـــع المثـــالي يتطلـــب منطقــــة " الصـــقيب"أمـــا المنطقـــة المحيطـــة بالمينــــاء  ،)3(التعريـــة

نــة المينــاء بحيــث ال يقيــد متســعة نســبيًا، بحيــث تســمح بإقامــة منشــآت المينــاء، وٕاقامــة مدي
نموهــا فــي المســتقبل، ويالحــظ هنــا أن المنطقــة المحيطــة بمينــاء طــرابلس البحــري قبــل قيــام 
مدينة طرابلس، كانت منطقة سهلية وال توجد بها أية عوائق طبيعية تحـد مـن نمـو المينـاء، 

  .إال أن التوسع العمراني للمدينة عاق توسع الميناء
للمينـــاء فهـــي المنطقـــة التـــي يبـــدأ عنـــدها نطـــاق المســـاحة المائيـــة  أمـــا الواجهـــة األماميـــة   

الصالحة للمالحة ويجب أن تكون هـذه المسـاحة متسـعة بالقـدر الكـافي الـذي يسـمح بحريـة 
المناورة داخل الميناء، وال تكون متسعة أكثر من الالزم بحيث ال تؤثر الريـاح القويـة عـــلى 

لس البحـري ال تعـاني مـن ضـيق فـي المســاحة المــائية السفن، والواجهة المائيـة لمينـاء طـراب
                                                 

بنغازي ،  ية ليبيا البشرية ، منشورات جامعة قاريونس ، الطبعة الثانية ،محمد مبروك المھدوي ، جغراف -3
 . 375م ، ص  1990



غيـر  )4(هأي حوالي سـتة كيلـومترات مربعـ
 7أن األعماق الطبيعية بالميناء غير مناسبة لحركة السفن الكبيرة، إذ ال تتجـاوز األعمـاق 

عميــــق حــــوض المينــــاء وقنــــاة 
توضـــح موضـــع المينـــاء بالنســـبة للمدينـــة وكيـــف 
توضـح أطـوال األرصـفة وأعمـاق ميـاه المينـاء، 

ء ففي الشمال الغربي من موقع الميناء إستولى  فندق كورنتيـا السـياحي علـى متـنفس المينـا
الغربــي مــع امتــداد جســر الطريــق المعبــد للمدينــة القديمــة ليلتقــي بمنطقــة الكــورنيش وحــدائق 
متــر مربـــع مــن األرصـــفة الجنوبيـــة 
للميناء، إضـافة إلـى الـركن الشـرقي الـذي اسـتولت عليـه مجموعـة الجسـور والطـرق الدائريـة 
كـة مـرور السـيارات داخـل المدينـة، وبهـذا أصـبح المينـاء يعـاني مـن 

20 

أي حوالي سـتة كيلـومترات مربعـ"  2م 6131205"إذ تبلغ مساحة حوض الميناء 
أن األعماق الطبيعية بالميناء غير مناسبة لحركة السفن الكبيرة، إذ ال تتجـاوز األعمـاق 

عميــــق حــــوض المينــــاء وقنــــاة أمتـــار، ولهــــذا تــــم التغلــــب علـــى هــــذا العيــــب فــــي الموضـــع بت
توضـــح موضـــع المينـــاء بالنســـبة للمدينـــة وكيـــف  )1(، و الصـــورة الفضـــائية رقـــم 

توضـح أطـوال األرصـفة وأعمـاق ميـاه المينـاء،  )2(تعيق نموه نحـو الجنـوب والخريطـة رقـم 
ففي الشمال الغربي من موقع الميناء إستولى  فندق كورنتيـا السـياحي علـى متـنفس المينـا

الغربــي مــع امتــداد جســر الطريــق المعبــد للمدينــة القديمــة ليلتقــي بمنطقــة الكــورنيش وحــدائق 
متــر مربـــع مــن األرصـــفة الجنوبيـــة 2000زهـــات التــي اســـتولت علــى مســـاحة 

للميناء، إضـافة إلـى الـركن الشـرقي الـذي اسـتولت عليـه مجموعـة الجسـور والطـرق الدائريـة 
كـة مـرور السـيارات داخـل المدينـة، وبهـذا أصـبح المينـاء يعـاني مـن المعبدة التي سهلت حر 

  . )6(عدم القدرة على النمو والتوسع في المستقبل
  .موقع الميناء) 1(صور فضائية 

  .Googhe Earthصورة فضائية من 

                                         
  .ميناء طرابلس البحري، قسم الھندسة المدينة

  .25- 23، جغرافية ميناء طرابلس الغرب، مرجع سابق الذكر،صةحسين مسعود أبو مدين
 .م 2002عام  البحرية،الشئون  طرابلس،

 

إذ تبلغ مساحة حوض الميناء 
أن األعماق الطبيعية بالميناء غير مناسبة لحركة السفن الكبيرة، إذ ال تتجـاوز األعمـاق 

أمتـــار، ولهــــذا تــــم التغلــــب علـــى هــــذا العيــــب فــــي الموضـــع بت
، و الصـــورة الفضـــائية رقـــم )5(الـــدخول

تعيق نموه نحـو الجنـوب والخريطـة رقـم 
ففي الشمال الغربي من موقع الميناء إستولى  فندق كورنتيـا السـياحي علـى متـنفس المينـا

الغربــي مــع امتــداد جســر الطريــق المعبــد للمدينــة القديمــة ليلتقــي بمنطقــة الكــورنيش وحــدائق 
زهـــات التــي اســـتولت علــى مســـاحة األطفــال والمنت

للميناء، إضـافة إلـى الـركن الشـرقي الـذي اسـتولت عليـه مجموعـة الجسـور والطـرق الدائريـة 
المعبدة التي سهلت حر 

عدم القدرة على النمو والتوسع في المستقبل

صورة فضائية من  :المصدر 

  
                                                

ميناء طرابلس البحري، قسم الھندسة المدينة -  4
حسين مسعود أبو مدين -  5
طرابلس،خريطة ميناء  - 6
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  :الظروف البحرية. 3

  :التيارات البحرية. أ

ت مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي عــالم األحيــاء تعــد تحركــات ميــاه البحــار والمحيطــا       
البحريـــة، وبغــــض النــــظر عـــــن حركـــة األمـــواج قـــرب الـــــسطح، وحركـــــات المـــد والجـــزر فـــي 

، وُيعتبـــر نمـــط الـــدورة )7(النــــطاقات الســــاحلية الضـــحلة، فـــإن كتلـــة الميـــاه فـــي حركـــة  دائمـــة
رات السـطحية تتجـه مـن مضـيق الحظ أن التيايالمائية في البحر المتوسط بسيطًا نسبيًا إذ 

جبـــل طـــارق عكـــس عقـــارب الســـاعة وبمحـــاذاة الســـاحل الشـــمالي للقـــارة اإلفريقيـــة، وتنتشـــر 
ـــين  ـــة ب ـــى شـــرق البحـــر المتوســـط فـــي المنطق ـــارات إل شـــماًال فـــي الحـــوض حتـــى تصـــل التي
الســــواحل المصـــــرية والـــــتركية، ثــــم تهــــبط بعــــدها إلــــى أســــفل نتيجــــًة إلرتفــــاع نســــبة الكثافــــة 

 4144ة الناتجة عن التبخر الشديد، وبالرغم من التبخر الهائل الـذي يقـدر بحـوالي والملوح
ميـاه البحـر األســود  يـنخفض، حيـث تعوضــه، إال أن مسـتوى ميــاه البحـر ال اً مكعبـ اُ كيلـومتر 

مــن الميــاه المكتســـبة للبحــر المتوســـط ، % 70والمحــيط األطلـــسي اللـــذين يشــكالن حـــوالي 
  . )8(األنهار نسبة ضئيلة في زيادة حجم مياه البحر المتوسطبينما تشكل مياه األمطار و 

وبســبب زيــادة كميــة الملوثــات التــي تلقــى فــي البحــر بأنواعهــا المختلفــة ممــا يتســبب فــي     
زاد االهتمـام بخصـائص ميـاه البحـر وبـاألخص التـي لهـا  ضعاف التنقيـة الذاتيـة للبحـر، وإ

البحرية ،ويالحـظ أن هنـاك تيـارات بحريـة تـؤثر دور في زيادة وانتشار الملوثات في البيئية 
فيهــا بعــض العوامــل، كدرجــة حــرارة الميــاه وحجــم الكثافــة الكبيــر مقارنــة بمســطحات مائيــة 
أخــرى باإلضــافة إلــى زيــادة الملوحــة الناتجــة عــن التبخــر الــذي ُيحــدث نوعــا مــن التيــارات، 

التـــي تـــدخل إلـــى البحـــر  ، أمـــا التيـــارات الســـطحية)9(وهـــي تيـــارات الحمـــل أو تقليـــب الميـــاه
المتوسط فهي عن طريق مضيق جبل طارق وهي تيارات محيطية تنتشـر فـي شـمال القـارة 
األفريقيـــة وتأخـــذ مســـارها بمحـــاذاة الســـاحل اإلفريقـــي حتـــى تنتهـــي فـــي المســـطحات المائيـــة 
 المقابلة للسواحل المصرية، وذلك نتيجة الرتفاع كثافة المياه في تلك الجهة وزيادة الملوحة

متر  100فيها ومن ثم تصبح هذه التيارات السطحية تيارات سفلية وعلى عمق يتراوح بين 

                                                 
 .7ص  م، 1996 ا\سكندرية، المعارف،دار  والمحيطات،جغرافية البحار  جودة،جودة حسين  - 7
مصراته ،  ،الطبعة اFولى  ،دار الجماھيرية للنشر والتوزيع الالھادي أبو لقمة ، محمد اFعور ، الجغرافية البحرية ،  - 8

 . 100، ص م 1993
  . 72م،ص2001حسوب ، جغرافية المحيطات، دار الفكر العربي، القاھرةيوسف عبد المجيد فايز، ومحمد صبري م -  9
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توضــحان دورة التيــارات البحريــة أمــام الســواحل " 4و  3" متــر، والخــريطتين رقــم 1400و 
  .الليبية لفصلي الشتاء و الصيف

أغلــــب ومــــن هنــــا يالحــــظ أن درجــــة حــــرارة الميــــاه وكثافتهــــا ودرجــــة ملوحتهــــا تــــؤثر فــــي    
الخصائص الطبيعية للمسطحات المائية، وأن الخصائص التي اكتسبها البحر المتوسط قد 
أثرت في مسار التيار األطلسي وخاصة في الجزء الشرقي للبحر المتوسط، كمـا أن التيـار 

  .يعتبر من الخصائص التي تعطي بدل الفاقد من التبخر لمياه البحر المتوسط 
  

  رات البحرية امام السواحل الليبية في فصل الشتاءالتيااتجاھات ) 3(خريطة  
  

  
تاجوراء،الطبعة   البحرية، أطلس البحر المتوسط ،مركز بحوث اFحياء: من عمل الباحث استناداً على  :المصدر    

  . 82م ، ص2005ا9ولى
  .الرقم الموجود داخل الدائرة يدل نسبة السكون للتيارات البحرية -*
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   التيارات البحرية امام السواحل الليبية في فصل الصيفاتجاھات  )4(طة خري
  

أطلس البحر المتوسط ،مركز بحوث اFحياء البحرية   تاجوراء،الطبعة : من عمل الباحث استناداً على  :المصدر
  . 80ٮم ، ص2005ا9ول

  

البحـــري  الحـــظ أن مينـــاء طـــرابلسي" 4و 3" ومــن خـــالل النظـــر إلـــى الخـــريطتين رقـــم      
يتأثر بتيارات البحر المتوسط التي تختلف في طبيعتها وأسبابها عـن التيـارات الرئيسـية فـي 
المحيطات الكبرى، ففي حين أن الرياح هي العامل الرئيسي الذي يعمل علـى تحريـك ميـاه 
المحيطــات، يالحــظ أن الميــاه الســطحية للبحــر المتوســط تتحــرك نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا 

الملوحـــة وحـــرارة ميـــاه البحـــر، وأمـــام ســـواحل طـــرابلس يكـــون اتجـــاه التيـــارات  ارتفـــاع درجـــة
هي وحـدة قيـاس (البحرية غرب الشمال الغربي، ويسير بسرعة نصف عقدة بحرية في الساعة

وتكـون موازيـة للسـاحل، وبـذلك ال تـؤثر فـي ) كيلـومتر1.8=بحرية تسـاوي ميـل بحـري والميـل البحـري 
قــوي، إذ يالحــظ أن التيــار المــوازي لســواحل طــرابلس تــزداد  عمليــة المالحــة البحريــة بشــكل

ســرعته لتصــل إلــى ثالثــة عقــد بحريــة فــي الســاعة، إذا كــان اتجــاه الريــاح فــي نفــس اتجــاه 
التيار، كما تعمل الرياح الشمالية الشرقية أثناء هبوبها صيفًا على عكس اتجـاه التيـار لهـذا 

ات مائيـة قـرب مــدخل المينـاء، بحيـث ال تسـير فإن التيارات السطحية عــادة مـا تسبب دوام
في اتجاه واحد ألكثر مـن ثالثـين دقيقـة، ونظـرًا لضـعف حركـة التيـار وجفـاف المنطقـة فـإن 
عمليــات اإلرســاب فــي المينــاء وعنــد مدخلــه تكــون ضــعيفة جــدًا، إذ يعمــل حــاجز األمــواج 
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ريــة بالشــركة علــى إضــعاف وصــول الرواســب إلــى داخــل المينــاء، حيــث قامــت الشــئون البح
االشــتراكية للمــوانئ بــإجراء مســح شــامل وقيــاس األعمــاق فــي المينــاء واتضــح مــن ذلــك أن 
الميـــاه المالصـــقة لألرصـــفة الجنوبيـــة والغربيـــة تعـــاني مـــن ظـــاهرة اإلرســــاب، حــــيث تصـــل 

  .)10(الرواسب إلى أكثر من مترين، وذلك بسبب رمي المخلفات من قبل الصيادين

  :حركة المد والجزر . ب

يتميز الساحل الليبي بهدوء شواطئه أغلب أشهر السنة، ولهذا فإن حركة المـد والجـزر     
 .)11(ضعيفة ال تؤثر على حركة المالحة بالموانئ

القـــدم هـــي وحـــدة (فأمـــام ســـاحل مينـــاء طـــرابلس  يصـــل ارتفـــاع أمـــواج المـــد إلـــى قـــدم واحـــدة

ــاس حركــة دخــول الســفن  ولــيس لــذلك أثــر يــذكر لظــاهرة المــد والجــزر علــى ،)ســنتيمتر33=قي
وخروجهــا مــن وٕالــي المينــاء، ومــن المعــروف أن البحــر المتوســط يعــد مــن أقــل البحــار فــي 
العـــــالم تـــــأثرًا بظـــــاهرة المـــــد، حيـــــث ال يكـــــاد يصـــــل المـــــد فيـــــه إلـــــى أربعـــــين ســـــنتيمتر فـــــي 

، وتؤكد ذلك الدراسات التي تـم إجراؤهـا فـي جغرافيـة البحـار والمحيطـات حيـث )12(المتوسط
لمتوسط أقل البحار تأثرًا بظـاهرة المـد والجـزر، كمـا يتميـز بهـدوء الشـواطئ فـي يعد البحر ا

، مـن ذلـك يتبـين أنـه ال يوجـد أي )13(أغلب شهور السنة ، ولهـذا فـإن هـذه الظـاهرة ضـعيفة
  .أثر لهذه الظاهرة على تلوث الميناء أو حركة السفن

  :حركة األمواج . جـ 

فيها جزيئات الماء إلى أعلى ثم إلى أسفل، األمواج هي حركة دائرية رأسية تتقلب     
بشكل شبه منتظم، وتتضح هذه الحركة عند إلقاء جسم طافي علـى سـطح المـاء، وتختلـف 
األمــواج فيمــا بينهــا مــن حيــث أحجامـــها وقـــوتها، وذلــك يرجـــع إلــى العوامــل التــي تســببها أو 

عضـها اآلخـر مـن القـوة تؤثر فيها، فبعض األمواج ضعيف جدًا ال يكـاد ُيحـُس بهـا، بينمـا ب
  .تؤدي إلى تدمير كثير من المنشآت الساحلية وتؤدي إلى تحطم السفن وغرقها 

وتتحرك األمواج دائمًا حركة حرة ال تعترضها عوائـق ، ولكـن تعتـرض طريقهـا تيـارات     
المــد أو تتحــرك فــي اتجــاه مضــاد لهــا فيضــطرب البحــر اللتقائهمــا ويثــور وتصــبح المالحــة 

                                                 
 . 35، ص مرجع سابق الذكرحسين مسعود أبو مدنية ، جغرافية ميناء طرابلس الغرب،  - 10
 . 260م ، ص  1974عبد العزيز طريح شرف ، الجغرافية المناخية اFسس العامة ، الطبعة السادسة ،  - 11
 .36ص  الذكر،مرجع سابق  ،مدنيةحسين مسعود أبو  - 12
 .232ص  م، 1989 اFولى،الطبعة  الجامعية،مؤسسة الثقافة  والمحيطات،جغرافية البحار  ،ينالعينسيد أبو حسن  - 13
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نه حينما يحدث هذا االلتقاء بعيدًا عن الساحل فإنه يعمل على حمايتهـا مـن صعبة، غير أ

إن التقــاء تيــارات المــد بــاألمواج العاتيــة بعيــدًا عــن الســاحل يعمــل علــى ، إذ األمــواج فعــل

  . )14(تمزيقها فيقل ورود األمواج التي ترتطم بالساحل
وموضـوعات التلـوث  ومما الشك فيـه أن هنـاك عالقـة بـين دراسـة خصـائص ميـاه البحـر  

مشـكلة  ةالبحري، وذلك للدور الذي تؤديه هذه الخصائص وتحديدا األمـواج عنـد حـدوث أيـ
فــي وســط البيئــة البحريــة، فقــد تنقــل هــذه األمــواج والتيــارات البحريــة الملوثــات إلــى منــاطق 

 األحيـاء البحريـة ىأخرى فتضر بالمناطق الساحلية المطلة عليها والقريبـة منهـا، وتـؤثر علـ
فيهـــا كمـــا حصـــل فـــي بعـــض حـــوادث الغـــرق للســـفن المثقلـــة بحمولتهـــا النفطيـــة، ومـــن هـــذا 
المنطلق اهتمت أغلب الدول الساحلية المطلة على البحار بقياس حركة األمواج ورصدها، 
باإلضافة إلى أن األمواج هي العامل األول المؤثر فـي شـكل السـواحل وطبوغرافيتهـا، كمـا 

فــق حركــة دائريــة، ومــن ثــم تعــود إلــى مكانهــا األصــلي ،وتكــون أن جزيئــات الميــاه تتحــرك و 
هــذه الحركــة قصــيرة إذا كــان العمــق كبيــرا، وأمــا حركــة األمــواج الفعليــة، فتبــدأ مــن مالمســة 
الرياح للمسـطحات المائيـة ومنـه يختـل التـوازن فـي السـطح نتيجـة للضـغط ، فتتكـون حركـة 

كـون األمـواج التـي تصـل إلـى سـواحل المياه في جميـع االتجاهـات وتسـتمر الحركـة حتـى تت
منــاطق بعيــدة ، وعنــد االقتــراب مــن الســواحل تبــدأ األمــواج فــي االرتفــاع لقلــة عمــق الميــاه 
اآلتية إليها وقلة سرعتها وطولها وهذه الخصائص تتوقف عليهـا بعـض العوامـل التـي منهـا 

  .)15(سرعة الرياح واتجاهاتها وطول فترة وهبوب الرياح وسعة المسطح المائي
ويمكـن أن نالحــظ هــذه الظــاهرة فــي البحــر المتوســط حيــث تتكــون فيــه فــي بعــض األيــام    

التي تشتد فيها سرعة الرياح وباألخص في فصـل الشـتاء، حيـث تكـون سـرعة الريـاح كبيـرة 
جدًا مع ثبات بعض أنواع الرياح في اتجـاه معـين كالريـاح التـي تهـب علـى منطقـة الدراسـة 

  .يادة سرعة األمواج في البحر وارتفاعهابسرعة قوية وتؤدي إلى ز 
ويقــاس ارتفــاع األمــواج بالنســبة لســرعة الريــاح ، وقــد يبلــغ متوســط ارتفــاع األمــواج أثنــاء    

متـــرًا، حيـــث إنهـــا ال تتبـــع نظامـــا معينـــا فـــي ســـلوكها 14حـــوالي بـــالغ فيـــه حـــدوث العواصـــف
بــر، ومــن خــالل فتتشــابك مــع بعضــها حتــى تختفــي الموجــات الصــغيرة داخــل الموجــات األك

                                                 
 .189ص  مرجع سابق الذكر، ، جودة،ين نجودة حس -14
  .117ص ،الذكر مرجع سابق ابولقمة، محمد اFعور،  ىالھادي مصطف -  15
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هــــذه الدراســــات يمكــــن أن يتضــــح حجــــم العالقــــة بــــين الريــــاح وســــرعة األمــــواج كمــــا فــــي 
   ).  1(الجدول

  .العالقة ما بين سرعة الرياح وارتفاع األمواج البحرية) 1(جدول           

  سرعة الرياح

  ساعة/ كم

متوسط االرتفاع 

  بالمتر
  متوسط الطول بالمتر

متوسط زمن الدورة 

  ثانية

20  0.33  10.6  3.2  
30  0.88  22.2  4.6  
40  1.8  39.7  6.2  
50  3.2  61.8  7.7  
60  7.4  89.2  9.1  
70  10.3  112.4  10.8  
80  10.3  158.6  12.4  
90  13.9  201.6  13.9  

  . 82الهادي مصطفى أبو لقمة، محمد األعور،الجغرافية البحرية،مرجع سابق الذكر، ص: المصدر  -   
  

توضــــح حركــــة األمــــواج أمــــام الســــاحل الليبــــي، حيــــث تتصــــف ) 5(والخريطــــة رقــــم       
األمــواج بنــاء علــى شــكل الموجــة وســرعتها ، فتتكــون الموجــات الســريعة عــادة فــي البحــار 
المفتوحــة التــي تكــون واقعــة تحــت تــأثير ريــاح شــديدة حتــى تقــل ســرعة الريــاح فــي النهايــة ، 

مـيًال  40 – 20سرعة وتبلغ مـن وفي البحار المفتوحة تتكون أمواج من داخلها متوسطة ال
فــي الســاعة ثــم األمــواج محــدودة الســرعة التــي تتكــون خــارج نطــاق الريــاح التــي كونتهــا فـــي 

مـــيال فـــي الســـاعة، وأخيـــرا األمـــواج الهادئـــة التـــي  20 – 5البدايـــة وتصـــل ســـرعتها مــــــابين 
مــن حيــث أميــال فــي الســاعة، وتأخــذ األمــواج صــورتها النهائيــة  5تكــون ســرعتها أقـــل مــن 

اكتمالهــا عنــدما تهــب الريــاح فــي اتجــاه واحــد وثابــت، وٕاذا كانــت الريــاح فــي اتجاهــات غيــر 
  .)16(ثابتة يكون البحر في حالة اضطراب مع عدم انتظام في األمواج

  

                                                 
ن، جغرافيا البحار والمحيطات ا9وقيانوغرافيا، دار النھضة العربية، الطبعة اFول، حسن أبو العيني -  16

 .168م،ص1982بيروت
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  . حركة ا9مواج امام الساحل الليبي) 5(خريطة 

  
  .66بق الذكر، صسا عمن عمل الباحث استنادًا على أطلس البحر المتوسط، مرج: المصدر

  

يوضــح العواصــف التــي ضــربت مينــاء طــرابلس خــالل الفتــرة مــابين ) 1(والملحــق رقــم     
  .م1981م وحتى سنة 1962

  :ويتضح من الملحق اآلتي
تحــدث فــي فصــل الشــتاء أي شــهري ينــاير % 82.3أن الغالبيــة مــن العواصــف أي حــوالي  .1

  .وديسمبر
 .متر 9.32 بلغ أعلى ارتفاع لألمواج أمام ميناء طرابلس .2
، )300، 360(الشمال والشـمال الغربـيينحصر اتجاه األمواج بميناء طرابلس بين اتجاهي  .3

وهذا يعني أن معظـم األمـواج تكـون عموديـة علـى حـاجز األمـواج الرئيسـي أثنـاء ارتطامهـا 
 .)17(به

  :الظروف المناخية . 4

 عـرض تـيودائر  ق 13.13.24و 13.10.24 خطي طول بينتقع منطقة الدراسة     
حــار (قــع ضــمن منطقــة منــاخ البحــر المتوســط تبــذلك  ش، وهــي 32.55.18و 32.53.42

مـضـــطرب  اومــن خصــائص منــاخ منطقــة الدراســة، أنهــ) ممطــر شــتاءً  دافــيجــاف صــيفًا، و 

                                                 
 . 32 - 31حسين أبو مدنية ، مرجع سابق الذكر ، ص  - 17
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وغيـــــر مســـــتقر، ويرجـــــع الســـــبب فـــــي ذلـــــك للصـــــراع المســـــتمر مـــــا بـــــين المـــــؤثرات القاريـــــة 
صـها المعتدلـة، لمعرفـة نـوع المنـاخ ومـدى بخصائصها المتطرفة والمؤثرات البحريـة بخصائ

  :تأثيره بمنطقة الدراسة وهذه الخصائص هي

  :الحرارة. أ

جـاف  مـن حـار يتميز مناخ ليبيا في معظمه بوجود فصلين متميـزين همـا، فصـل     
، وبالنظر إلى بريلإلى شهر أ رإلى أكتوبر، وفصل بارد ممطر من شهر نوفمب وشهر ماي

اللتــين توضــحان درجــة الحــرارة علــى ميــاه البحــر المتوســط، فــإن "  7و 6"الخــريطتين رقــم 
منطقــة الدراســة تقــع علــى الشــريط الســاحلي الــذي يتميــز عــن بــاقي أراضــي ليبيــا بإنخفــاض 
معدالته الحرارية نسبيًا، ويرجع هذا لتأثير البحـر المتوسـط الـذي يعمـل علـى تلطيـف حـرارة 

  .)18(الصيف ويخفض من برودة الشتاء 
  .درجة حرارة مياه البحر المتوسط في فصل الصيف) 6(خريطة                     

  

            

  

  . 50من عمل الباحث استناداً على أطلس البحر المتوسط ،مرجع سابق الذكر، ص :المصدر  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 94م ، ص  1989 طرابلسسالم الحجاجي ، ليبيا الجديدة ، مجمع الفاتح للجامعات ، - 18
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  .حرارة مياه البحر المتوسط في فصل الشتاء) 7(خريطة                        
  

 
  .54سابق ص عالباحث استناداً على أطلس البحر المتوسط، مرجمن عمل : المصدر

  
  

إن ما يميز السواحل الليبية مناخيًا هو تداخل المناخ البحري وشبه الصـحراوي وسـيادة     
التـــأثيرات البحريـــة فـــي الشـــريط الســـاحلي ، ممـــا جعـــل منطقـــة الدراســـة تخلـــو مـــن التطـــرف 

  .)19(المناخي الكبير
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .126ص  م، 1996 ا\سكندرية الثالثة،الطبعة  ،المصريةدار الجامعات  ليبيا،جغرافية  شرف،عبد العزيز طريح  - 19



31 
 

م  2005 -2000خالل الفترة  و المعدل العام درجات الحرارة العظمى والصغرى  متوسط) 1(شكل 

  .لمحطة ميناء طرابلس البحري

  
  . )2(الملحق من عمل الباحث استنادا على : المصدر

  

يتبــين لنــا أن متوســط درجــة " 1"و الشــكل الســابق رقــم "2"و مــن خــالل الملحــق رقــم       
يوليو وأغسطس، وهي أعلى مستوى  يخالل شهر ° م30.6الحرارة  العظمى قد وصل إلي 

لهـــا، بينمـــا أدنـــي متوســـط لدرجـــة حـــرارة الصـــغرى كـــان خـــالل فصـــل الشـــتاء حيـــث وصـــل 
ومن خالل ذلك فإن المـدى الحـراري ال يختلـف كثيـرًا في شهر يناير، ° م10.8 المعدل إلي

  .بين فصلي الشتاء و الصيف
لمينــاء يتضــح أن هنــاك عالقــة بــين درجــة و بــالربط بــين درجــات الحــرارة ومشــكلة تلــوث ا 

الحرارة و التلوث البحري الحاصل في الميناء، فمن المالحظ أن ارتفاع درجات الحرارة فـي 
زيد من ارتفاع درجة حرارة الماء في الميناء، وبالتالي فإن ارتفـاع درجـة الحـرارة يزيـد يالجو 

وما يتركونه من آثار بيئية مما من حركة النشاط السياحي وكثرة المترجلين على الكورنيش 
يؤدي إلى زيـادة نسـبة التلـوث، باإلضـافة إلـى وجـود مـواد عضـوية،  منشـأها ميـاه الصـرف 

، )20(الصحي التي تتغذي عليهـا بعـض األحيـاء البحريـة باعتبارهـا مصـدرا غـذائيا لألسـماك

                                                 
 .50م،ص1984كنت ميrني ، بيولوجية التلوث، ترجمة أزھار الصابونجي،و تلفان أحمد، جامعة البصرة، العراق -  20
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د من كما أن زيادة نسبة الفضالت التي ُتطرح في البحر من مخلفات الصرف الصحي تزي
اســتهالك األكســجين فــي البيئــة البحريــة، ممــا يـــؤدي إلــي خلــل فــي النظــام البيئــي البحـــري 

، ويمكــن التعــرف علــى هــذا النــوع مــن الملوثــات )21(وانتشــار كبيــر لنشــاط بكتيريــا الهوائيــة
بوجــود نــوع مــن البكتيريــا القولونيــة، وان هــذه األنــواع مــن البكتيريــا الموجــودة فــي الصــرف 

كــاثر فــي فصــل الصــيف أكثــر مــن الشــتاء، وذلــك لوجــود درجــات حــرارة الصــحي تزيــد وتت
  .)22(مناسبة تسمح بتكاثر هذه البكتيريا

إن التغير الدوري لمياه المبردات الخاصة بآالت الميناء من الشفاطات والتى ُتطرح فـي    
 حوض الميناء، حيث إن الحياة البحرية حساسة جدا للتغير في درجة حرارة المـاء، كمـا أن

االرتفــاع  فــي درجــة حــرارة المــاء قــد يــؤدي إلــى عــدم نضــج بــيض األســماك وهجرتهــا، وقلــة 
األكســـجين مـــا يـــؤدي إلـــى مـــوت الحيـــاة البحريـــة، ويعـــرف هـــذا النـــوع مـــن التلـــوث بـــالتلوث 

  .الحراري 
والذي يعمل بدوره على تحلل نسبة كبيـرة مـن األكسـجين الـذائب فـي المـاء، ومعنـى هـذا    

درجــة حــرارة المــاء وكميــة األكســجين المذابــة هــي عالقــة طرديــة كمــا يتبــين أن العالقــة بــين 
  ).2(من الجدول رقم 

  .العالقة بين درجة حرارة الماء واألكسجين المذاب) 2(جدول       

  كمية األكسجين المذاب  درجة حرارة الماء
  

  14.6  صفر

10  11.3  
20  9.4  
25  8.4  
30  7.6  
35  7.1  

  .88عبد المقصود، البيئة واإلنسان، منشاة المعارف،الطبعة الثالثة، اإلسكندرية،ص زين الدين :المصدر  

  

                                                 
 محمد محمد اFمام، معالجة مخلفات الصرف الصحي بأشعة جاما، المؤتمر الوطني للمھندسين،-  21

 .277م،ص1998مصراتة
 .125م، ص1984مصطفى أبو ألذھب ،ومحمد الجعراني ، البكتيريا، دار المعارف، ا9سكندرية -  22
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ويتضح من خالل الجدول انه كلما زادت درجة حرارة الماء كلما قلت نسبة      
    .)23(األكسجين المذاب في الماء، وبالتالي أدى إلى األضرار باإلحياء البحرية

  :األمطار. ب  
األمطــار الســاقطة علــى منطقــة الدراســة رغــم صــغر مســاحتها إن التبــاين فــي كميــات   

تكــون أغزرهــا فــي و مطــارًا شــتاًء األيعــود إلــى تــأثير شــكل الســاحل واتجاهاتــه، حيــث تهطــل 
العــادة مــا بــين شــهري ديســمبر وينــاير،  كمــا تســقط كميــات أخــرى مــن األمطــار فــي بقيــة 

شــهر المطيــرة الســالفة الــذكر، األشــهر، و تعتبــر قليلــة مقارنــة بالكميــات التــي تســقط فــي األ
وكمــا تختلــف الفتــرات التــي تســقط فيهــا األمطــار فــإن كمياتهــا أيضــًا تختلــف مــا بــين شــهر 
وآخر، كما أنهـا تختلـف مـن سـنة ألخـرى، وذلـك قـد يرجـع إلـى حركـة االنخفاضـات الجويـة 

يمكـن التوصـل إلـى بعـض " 2"حـق رقـم ملمـن دراسـة الو التي تتصف بعدم ثبات مسـاراتها، 
  :نتائج منهاال

مـــن المطـــر الســـنوي يســـقط خـــالل النصـــف البـــارد مـــن الســـنة، وٕاذا %  85.5إن حـــوالي   
ُقَسمت كمية المطر السنوي على الفصول يالحظ أن فصل الشتاء، وكمـا هـو معـروف هـو 

  .أكثر الفصول مطرًا، بينما فصل الصيف أقلها مطراً 
ار بمنطقـة الدراسـة يظهـر علـى أن توزيـع األمطـ" 2"كما يالحظ من خـالل الشـكل رقـم     

شكل هرمي له قمة واحـدة متمثلـة فـي شـهر ديسـمبر بالدرجـة األولـى يليـه شـهر يناير،وهـذا 
دليل على تأثير المنطقة بنظام المطر الشتوي المسيطر على إقليم البحر المتوسط، ويرجع 

أن  ذلــك إلــى حركــة االنخفاضــات الجويــة الممطــرة التــي تنشــط بــأواخر فصــل الخريــف إلــى
  .تصل ذروتها في فصل الشتاء، ليقل نشاطها مع دخول فصل الربيع 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .30م،ص1992أسامة محمد أبوالذھب، التلوث البحري ووسائل مكافحته، جامعة ا\سكندرية  -  23



  ف 2005 -2000المجموع الشهري للمطر بمحطة ميناء طرابلس البحري للفترة من 

  

مــؤثرة علــى البيئيــة البحريــة مــن 
حيث التلوث ونقل الملوثات الموجودة على سطح األرض إلى الشاطئ البحري ولكن درجة 
تأثيرها تختلف بمسـاعدة عوامـل أخـرى حسـب طبيعـة المنطقـة وكميـة األمطـار المتسـاقطة، 

ة فمـــن خـــالل المالحظـــة الميدانيـــة تبـــين أنـــه عنـــدما تســـقط األمطـــار علـــى المنطقـــة المجـــاور 
للميناء يحـدث جريـان سـطحي أو عـن طريـق مجـاري الصـرف الصـحي التـي تلقـي بهـا فـي 
حــوض المينــاء أو المنطقــة المجــاورة لــه تكــون محملــة بــبعض الملوثــات، كالعلــب، وبعــض 
األوراق، واألخشاب، واألطارات المستعملة، وهذا له تأثير كبير على نظام البيئة البحرية و 
فـي هـذا النظـام البيئـي ،باإلضـافة الـى أن منطقـة الدراسـة قريبـة 
الذي ترمى فيه بقايا المخلفات المنزليـة، فإنـه عـن طريـق 
هذا الوادي تصل إلي الميناء أحيانًا بعض الملوثات من مواد عضوية أو بعـض المخلفـات 
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المجموع الشهري للمطر بمحطة ميناء طرابلس البحري للفترة من 

  .)2(رقم  لملحقمن عمل الباحث استنادا على ا

مــؤثرة علــى البيئيــة البحريــة مــن األمطــار مــن العوامــل الطبيعيــة ال أنويمكــن القــول 
حيث التلوث ونقل الملوثات الموجودة على سطح األرض إلى الشاطئ البحري ولكن درجة 
تأثيرها تختلف بمسـاعدة عوامـل أخـرى حسـب طبيعـة المنطقـة وكميـة األمطـار المتسـاقطة، 

فمـــن خـــالل المالحظـــة الميدانيـــة تبـــين أنـــه عنـــدما تســـقط األمطـــار علـــى المنطقـــة المجـــاور 
للميناء يحـدث جريـان سـطحي أو عـن طريـق مجـاري الصـرف الصـحي التـي تلقـي بهـا فـي 
حــوض المينــاء أو المنطقــة المجــاورة لــه تكــون محملــة بــبعض الملوثــات، كالعلــب، وبعــض 
األوراق، واألخشاب، واألطارات المستعملة، وهذا له تأثير كبير على نظام البيئة البحرية و 

فـي هـذا النظـام البيئـي ،باإلضـافة الـى أن منطقـة الدراسـة قريبـة  الكائنات البحرية الموجـودة
الذي ترمى فيه بقايا المخلفات المنزليـة، فإنـه عـن طريـق  )سوق الثالثاء(المجنين

هذا الوادي تصل إلي الميناء أحيانًا بعض الملوثات من مواد عضوية أو بعـض المخلفـات 
 .  

 

المجموع الشهري للمطر بمحطة ميناء طرابلس البحري للفترة من ) 2(شكل     

من عمل الباحث استنادا على ا :المصدر
  

ويمكــن القــول        
حيث التلوث ونقل الملوثات الموجودة على سطح األرض إلى الشاطئ البحري ولكن درجة 
تأثيرها تختلف بمسـاعدة عوامـل أخـرى حسـب طبيعـة المنطقـة وكميـة األمطـار المتسـاقطة، 

فمـــن خـــالل المالحظـــة الميدانيـــة تبـــين أنـــه عنـــدما تســـقط األمطـــار علـــى المنطقـــة المجـــاور 
للميناء يحـدث جريـان سـطحي أو عـن طريـق مجـاري الصـرف الصـحي التـي تلقـي بهـا فـي 
حــوض المينــاء أو المنطقــة المجــاورة لــه تكــون محملــة بــبعض الملوثــات، كالعلــب، وبعــض 
األوراق، واألخشاب، واألطارات المستعملة، وهذا له تأثير كبير على نظام البيئة البحرية و 

الكائنات البحرية الموجـودة
المجنينمن وادي 

هذا الوادي تصل إلي الميناء أحيانًا بعض الملوثات من مواد عضوية أو بعـض المخلفـات 
. الصلبة والمعادن
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  :الرطوبة. جـ

تعتمــد الرطوبــة النســبية فـــي الجــو علــى كميـــة مــا يحتويــه الهـــواء مــن بخــار المـــاء     
وعلى درجة حرارته فهي تزداد مع زيادة معـدل التبخـر وانخفـاض درجـة  الحـرارة، وتقـل مـع 

  .)24(تناقص كمية البخار في الجو ومع زيادة درجة الحرارة
وقوعـه علـى البحـر، شـأنه فـي و ترتفع الرطوبة النسبية بمينـاء طـرابلس البحـري بسـبب     

ـــك شـــأن معظـــم المنـــاطق الســـاحلية مـــن ارتفـــاع الرطوبـــة النســـبية و خاصـــة فـــي فصـــل  ذل
  .الصيف

حيث ترتفع الرطوبة النسبية بميناء طـرابلس خـالل ) 2(ويتضح من خالل الملحق رقم     
شـــهور الصـــيف وتقـــل نســـبيًا بقيـــة األشـــهر حيـــث أن أعلـــى معـــدل للرطوبـــة النســـبية وصـــل 

، فكلما زادت درجة الحرارة يمتدد الهواء، وبالتالي تقل الرطوبـة، وخالل شهر يوني% 76.0
فإرتفاع في درجة الحرارة يعني زيادة معدالت التبخر، وبالتالي يكون هذا الجو بيئة مناسبة 
ـــة والمعـــدات واآلالت، ممـــا  ـــى الصـــفائح الحديدي لتكـــاثر الحشـــرات، ويكـــون أثرهـــا ســـلبيًا عل

  .وتكون مجرد خردة داخل الميناءيسبب في تآكلها 
  

  

-2000لميناء طرابلس البحري خالل الفترة  التوزيعات الشهرية للرطوبة النسبية) 3(شكل    

  .م2005

  
                                                 

الهادي أبو لقمة ، سعد خليل القزيري ، الدار  دراسة في الجغرافيا، تحرير، ة، الجماهيري، المناخ  أمقيليعياد  أمحمد - 24
 . 177، ص م 1995الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى، سرت
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  ).2(من عمل الباحث استنادا على الملحق رقم: المصدر

  :الرياح. د

يختلــف اتجــاه الريــاح وســرعتها مــن فصــل آلخــر ومــن شــهر آلخــر، وتقــاس ســرعة الريــاح 
العقــدة ، وقــد تــؤدي الريــاح إلــى ضــحولة المنــاطق الســاحلية، نتيجــة لمــا تنقلــه مــن رواســب ب

وضــح إتجاهــات الريــاح الســائدة علــى مينــاء ي) 3(، والملحــق رقــم)25(مــن اليــابس إلــى المــاء
  .طرابلس 

       الغربيـة فـي  رابلس هـي الريـاح الشـماليةويمكن مالحظة أن االتجاه الغالب علـى مينـاء طـ      
فــي شــهور يوليــو وأغســطس يكــون االتجــاه الســائد هــو الريــاح  اهر ديســمبر وينــاير، بينمــشــ

مينـــاء طـــرابلس  ىســـرعة الريـــاح بالعقـــدة البحريـــة علـــ" 3"بينمـــا يوضـــح الجـــدول رقـــمالشـــرقية، 
  .البحري

  

الفترة  خاللسرعة الرياح السائدة على ميناء طرابلس البحري بالعقدة ل المتوسط الشهري)  3(جدول 

  م 2005 -2000

  

  الشهر

  ديسمبر  نوفمبر  اكتوبر  سبتمبر   أغسطس  يوليو  يونيو   مايو  ابريل  مارس   فبراير  يناير

متوسط 
  سرعة

  بالعقدة
13.3  14.7  12.2  12.8  12.7  11.3  10.5  10.9  11.8  10.9  12.9  14.3  

  .مركز األرصاد الجوية طرابلس، قسم المناخ، بيانات غير منشورة :المصدر -
 

أن سـرعة الريـاح تبلـغ أقصـاها فـي شـهر فبرايـر، حيـث  الجـدولهـذا تبين مـن خـالل وي       
عقــدة فــي  10.5عقــدة، وأقــل ســرعة للريــاح كانــت فــي شــهر يونيــو حيــث بلغــت 14.7بلغــت 
  .الساعة

تعد عالقة الريـاح بـالتلوث عالقـة مباشـرة، حيـث يكـون للريـاح دور كبيـر و واضـح فـي     
اء كزيادة رقعة انتشار الملوثات النفطية فوق سطح المـاء انتشار الملوثات في حوض المين

  .)26(وكذلك تجلب الرياح بعض الملوثات و تلقي بها في البحر
                                                 

الندوة العلمية الثانية  الخليجية،معطيات المكان الطبيعية والموضع والموقع وأثرھا في تنمية الموانئ  زھرة،محمد محمد  - 25
 .20ص  م، 1985 أبريل، الكويت،جامعة  العربية،ة لمجلة دراسات الخليج والجزير

 .148الصديق محمد العاقل ،وآخرون ، مرجع سابق الذكر، ص -  26
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  :توزيع السكان بظهير ميناء طرابلس  -5

يرتبط توزيـع السـكان فـي ليبيـا بعوامـل مختلفـة مـن أهمهـا العوامـل الطبيعيـة لمـوارد     
بتــاريخ  الــبالد وتطــور مكانهــا وتقســيمها اإلداري  ةطــالميــاه، وكــذلك العوامــل البشــرية المرتب

علــى مــر الســنوات، ويتجمــع معظــم ســكان ليبيــا فــي الشــريط الســاحلي، حيــث يشــكل ســكان 
السكان الليبيين، ، من جملة )27(% 81.3المدن و القرى واألرياف في هذه المنطقة حوالي 

نتـائج النهائيـة لتعـداد السـكان يوضح توزيـع السـكان الليبيـين مـن واقـع ال""  4""والملحق رقم 
أن التركز السكاني فـي الـبالد كمـا هـو معـروف فـي منطقـة نالحط من هذا م و 2006لسنة 

ن مينـاء طـرابلس البحـري يقـع ضـمن هـذا الشـريط وبالتحديـد فـي أالشريط السـاحلي، وحيـث 
  . بظهير أكبر تجمع للسكان  اً مدينة طرابلس عاصمة ليبيا يكون الميناء محاط

، وهـذا يرجـع إلـى الزيـادة اسـة تزايـدًا كبيـرًا فـي عـدد سـكانهيث يشهد ظهير منطقة الدر ح    
  :الطبيعية والزيادة غير الطبيعية الناتجة عن الهجرة بسبب توفر الظروف المتاحة ومنها

  .ارتفاع مستوى الدخل والرعاية الصحية .1
 .انتشار وٕانشاء العديد من المنشآت الصناعية والخدمية  .2
 . )28( .مشاريع الزراعية واالستيطانيةانتشار ال .3

اد العــام للســكان فــي عــام ووفقــًا للتقســيم اإلداري الــذي كــان قائمــًا وقــت تجميــع بيانــات التعــد
، حيث ةمحل 40وٕالى ) سابقاً ( مؤتمرًا أساسيًا  37م والذي يقسم مدينة طرابلس إلى 2006

إلــــي أن العــــدد قــــد بلــــغ م 2006تشــــير نتــــائج التعــــداد العــــام لســــكان مدينــــة طــــرابلس لعــــام 
توزيــع الجغرافــي لســكان مدينــة طــرابلس حســب اليوضــح ) 5(والملحــق رقــم ) 1.063.571(

 هيوضح حجم السكان في ليبيا ونسبة سكان مدينة طـرابلس منـ) 4(المحالت، والجدول رقم
توضح توزيع الكثافة السـكانية فـي مدينـة طـرابلس ) 8(م، والخريطة رقم 2006خالل العام 

   .عام نفسهخالل ال
  
  

                                                 
 .211ص  ،مرجع سابق الذكر ليبيا،جغرافية  شرف،عبد العزيز طريح  - 27
غير منشورة ، جامعة  إبراھيم الرتيمي ، تغير منسوب المياه الجوفية وأثره على بنية منطقة الزاوية ، رسالة ماجستير - 28

 . 28، ص  2003السابع من إبريل ، 
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  .نسبة لسكان ليبياالطرابلس ب مدينة حجم سكان) 4(جدول         

  م2006  الفئة          التعداد

  نسمة 5657692  سكان ليبيا

  نسمة 1063571  سكان مدينة طرابلس
  

م، 2006م مصــلحة اإلحصــاء والتعــداد، الهيئــة الوطنيــة للمعلومــات والتوثيــق، نتــائج التعــداد النهائيــة للعــا :المصــدر
  .43ص

  

  .م2006توزيع الكثافة السكانية في مدينة طرابلس تعداد عام ) 8(خريطة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  :من عمل الطالب استنادا على :المصدر
  .م2010مركز البيروني لالستشعار عن بعد، خريطة مدينة طرابلس .1

 ھكتار/  نسمـة

 ھكتار/  نسمـة

 ھكتار/  نسمـة

30 
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ة عبـــد الســـالم أحمـــد بالحـــاج، بعـــض جوانـــب التنميـــة المســـتدامة للبيئـــة الحضـــري .2
مدينـة طــرابلس، رسـالة دكتــورة غيـر منشــورة، جامعـة عــين سـمش، كليــة اآلداب، 

  .167م، ص2010قسم الجغرافية، القاهرة 

  : طرابلس البحري لميناءالخصائص التنظيمية : ثانيًا 

  :الهيكل العام للميناء -1

  :حاجز األمواج. أ  

متر، والثاني  4700لميناء طرابلس حاجزان رئيسيان لألمواج، أحدهما شمالي بطول    
متر، حيث يبدأ الحاجز الشمالي من اليابسة إلى الشمال من الحـاجز  1500شرقي بطول 

م، وبمتوسط ستين مترًا مـن 120القديم المقام على رأس الزور بمسافة تتراوح بين صفر و 
ة، الحـاجز القــديم، وقــد تــم ردم تلــك المســافة لإلســتفادة منهــا فــي بنــاء مرافــق المينــاء المختلفــ

/ اتجـاه الحـاجز القـديم، وهـو شـمالي شـرقي  سأما عـن اتجـاه الحـاجز الجديـد فإنـه يأخـذ نفـ
شــماليا /م تقريبــا ليصــبح جنوبيــا شــرقيا400جنــوبي غربــي، وينحــرف اتجاهــه قبــل نهايتــه بـــ 

غربيا، بحيث يتقابل مع الحاجز الشرقي، الذي يبدأ من خـط السـاحل ويتجـه نحـو الشـمال، 
  .زين سوى مدخل الميناءبين الحاج لوال يفص

  : رصفةاأل . ب

تنقسم األرصفة في ميناء طرابلس البحري إلى أربعة أنواع ، وتتوزع هذه األرصفة     
داخــل المينــاء حســب أهميتهــا وأنواعهــا، وتختلــف هــذه األرصــفة مــن حيــث الطــول والعمــق، 

ترتيـب بحيث تحافظ على أسـبقيات ال ت من أجلهوكذلك التخصص لتأدية الدور الذي أنشئ
  :والعمل، ويمكن تصنيف األرصفة في الميناء على النحو التالي 

ــــغ عــــددها أثنــــى عشــــر رصــــيفًا بطــــول إجمــــالي :أرصــــفة الشــــحن األفقــــي . 1  ويبل

أمتار، وهذه األرصفة تبدأ من الرصـيف الخـامس حتـى الرصـيف " 8"،وبعمق  م"1364.5"
و السـفن العامـة  )الخلـف  سفن يتم شحنة من(" رو -رو" الرابع عشر، وهي مخصصة  لسـفن 

الــذي يبــين نــوع هــذه ) 6(هــي موضــحة فــي الملحــق " الشــحن األفقــي و الشــحن العمــودي" 
   .األرصفة وطولها وعمقها، والمنطقة التي توجد بها
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" 504"و يبلــغ عــددها أربعــة أرصــفة بطــول إجمــالي : أرصــفة البضــائع الســائبة . 2

التـــي تضـــم أرصـــفة ) 7(ملحق رقـــم وهـــي موضـــحة بـــالم " 12"و وعمـــق يصـــل إلـــى  رامتـــا
  .الحبوب 

ضــم ثالثــة ي ذيوالــ) 8(كمــا هــو موضــح بــالملحق رقــم   :الرصــيف النفطــي والقطــران. 3

  .أمتار 8وعمق  اً متر  397أرصفة متخصصة لتفريغ النفط والقطران ويبلغ طولها

ويوجد هذا الرصيف في نهاية الميناء من الناحية الشـمالية ويبلـغ  :رصيف الخدمات. 4

الخـدمات للسـفن الخاصـة وموقـف أمتار، ويقـدم هـذا الرصـيف  8مترًا ، وعمق  313طوله 
  .لقوارب اإلرشادعام 
  :المخازن. جـ

للبضــائع الــواردة أو المصــدرة إلــى حــين  توظيفــة المخــازن فــي المينــاء التخــزين المؤقــ     
اد مــن التلــف إتمــام اإلجــراءات الجمركيــة والصــحية واإلفــراج عنهــا ،وللحفــاظ علــى تلــك المــو 

  .بسبب العوامل الطبيعية أو الضياع
ويصــــل عــــدد المخــــازن فــــي مينــــاء طــــرابلس إلــــى عشــــرة مخــــازن تصــــل مســــاحتها إلــــي    

  .2م37710
ويمكن تصنيف المخازن بالميناء إلى أربعة أنواع رئيسة، وهي مخازن البضائع العامة،    

بالمعـدات التـي يمتلكهـا  وحظائر خاصة بالمواشي، وكذلك مخازن للتبريد، ومخازن خاصـة
  .الميناء، إضافة إلى مخازن التخزين المكشوفة

  :صومعة الحبوب . د

وتتكون مـن إثنـى عشـر خليـة ) 24(تقع صومعة الحبوب الوحيدة على الرصيف رقم    
ــــغ  ــــدرة اســــتيعابية تبل ــــوب  40بق ــــى شــــفط الحب ــــدرة عل ــــف طــــن، وهــــذه الصــــومعة لهــــا الق أل

في السـاعة والشـفط  اً طن 120ى في الشفط الخفيف بقدرة واألعالف بطريقتين، تتمثل األول
  : يطن في الساعة، وتتميز الصومعة  بما يأت 300الثقيل بقدرة 

 .اإلقالل من التلوث عن طريق استخدام مصفاة هوائية كهربائية  �
 .تساعد في عمليات التحكم والحركة والدوران )هيدروليك(تضم الصومعة منظومة  �
 .واط  في الثانية / ك 450كهربائي بقدرة  الصومعة مزودة بمولد �
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 . )29(اً متر  120الصومعة مزودة بذراعي شفط كل منها بطول  �
  

  :المنارة. هـ

وتعتبر المنارة من المرافق المساعدة على المالحة في البحر حيـث تقـع فـي الـركن     
مالحيـة الغربي للميناء، وتعمل على تثبيت درجة انحـراف خـط سـير السـفن القادمـة للقنـاة ال

مترًا، ويصـل مـداها داخـل  60بشكل يؤمن وصولها إلى المرسى، ويبلغ ارتفاع هذه المنارة 
ميل بحري في حالة دورانها، ولكنها اآلن معطلة، وهي موجهة في اتجاه واحـد،  12البحر 

  .أميال بحرية فقط 6ويصل مداها إلي 

  :التجهيزات البرية والبحرية بالميناء -2

ساهم بشكل فَعـال فـي حركـة ت تيأكبر الموانئ الليبية ال هوالبحري  يعد ميناء طرابلس  
ـــد  االســـتيراد والتصـــدير، ويرجـــع إنشـــاء مينـــاء طـــرابلس البحـــري إلـــى عهـــد الفينيقيـــين، وأعي
تجديــده مــرات عديــدة خــالل العصــور المتالحقــة، قــام أثناءهــا بــأدوار كثيــرة ومختلفــة، وتبلــغ 

مقســـمة إلـــى حـــوض داخلـــي وآخـــر خـــارجي متـــر مربـــع  6131205مســـاحة هـــذا المينـــاء 
  ).9(، والخارطة رقم )5(للميناء، كما هو مبين بالجدول رقم 

  

  .المساحات بالميناء) 5(جدول 

  2م 1860000  مساحة الحوض الداخلي

  2م 3600000  مساحة الحوض الخارجي

  2م 671205  اليابسةمساحة 

  2م 6131205  المساحة اإلجمالية

  .الهندسة المدنية، لميناء طرابلس، بيانات غير منشورة متراكية للمواني، قسالشركة االش :المصدر -

  

  

  
                                                 

 .13م ، ص  2001سنة  السادس،العدد  للموانئ،الشركة ا9شتراكية ، مجلة فصلية تصدر عن أمجلة المرف - 29



  .توضح مساحة الحوض الداخلي والخارجي

  

بينمــا يبعــد الممــر المالحــي عــن المينــاء بمســافة تقــل عــن ألــف متــر طــولي ويبلــغ عــرض 
 14متــرًا فــي اتجــاه الشــمال ويبلــغ عمــق قــاع الممــر المالحــي 

لمالحي مدخل الميناء البحري، وأيضا يوجد ممر يسمى بعين 
اليبرة ويستخدم هذا الممر في تجديد مياه حوض الميناء وكذلك يسـتخدم مـن قبـل أصـحاب 

م هــذا المينــاء فــي الوقــت الحاضــر لألغــراض التجاريــة وللصــيد البحــري، ونقــل 
الركاب، وتتوفر بالميناء التجهيزات والمرافق الالزمة ليتمكن من آداء دوره فـي مجـال النقـل 

42 

توضح مساحة الحوض الداخلي والخارجي) 9(خريطة         

  ).5(من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم

بينمــا يبعــد الممــر المالحــي عــن المينــاء بمســافة تقــل عــن ألــف متــر طــولي ويبلــغ عــرض 
متــرًا فــي اتجــاه الشــمال ويبلــغ عمــق قــاع الممــر المالحــي  350فتحــة الممــر المالحــي 

لمالحي مدخل الميناء البحري، وأيضا يوجد ممر يسمى بعين ، ويعتبر هذا الممر ا
اليبرة ويستخدم هذا الممر في تجديد مياه حوض الميناء وكذلك يسـتخدم مـن قبـل أصـحاب 

م هــذا المينــاء فــي الوقــت الحاضــر لألغــراض التجاريــة وللصــيد البحــري، ونقــل 
الركاب، وتتوفر بالميناء التجهيزات والمرافق الالزمة ليتمكن من آداء دوره فـي مجـال النقـل 

  :التجهيزات البرية

                                         
 .الشؤون البحرية لميناء طرابلس، بيانات غير منشورة قسمالشركة االشتراكية للمواني، 

 

  

  

         

من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم :المصدر
  

بينمــا يبعــد الممــر المالحــي عــن المينــاء بمســافة تقــل عــن ألــف متــر طــولي ويبلــغ عــرض   
فتحــة الممــر المالحــي 

، ويعتبر هذا الممر ا)30(متراً 
اليبرة ويستخدم هذا الممر في تجديد مياه حوض الميناء وكذلك يسـتخدم مـن قبـل أصـحاب 

  .قوارب الصيد
م هــذا المينــاء فــي الوقــت الحاضــر لألغــراض التجاريــة وللصــيد البحــري، ونقــل ويســتخد   

الركاب، وتتوفر بالميناء التجهيزات والمرافق الالزمة ليتمكن من آداء دوره فـي مجـال النقـل 
  .البحري

التجهيزات البرية. أ

                                                
الشركة االشتراكية للمواني،  -  30
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وتتمثل في شفاطات الحبوب التي تنقسم إلى نوعين منها شفاطات خفيفة وعـــددها     
ــــن 120حــــد عشـــر شــــفاطًا بطاقـــة شـــفط قـــدرها أ فـــي الســـاعة، واألخـــرى شـــفاطات ثقيلـــة  اً طـ

طـن فـي السـاعة، كمـا تتـوفر حاليـًا عـدد إثنـي  300ن،  بطاقة شـفط قـدرها يوعددها شفاطت
عشــر مقطـــورة، وعـــدد أربعــة جـــرارات، وكـــذلك تتــوفر عـــدد ســـبعة روافــع أرصـــفة منهـــا ذات 

ـــة، والباقيـــة ركـــة، كمـــا يضـــم عـــدد خمســـة وثمـــانين مـــن الروافـــع صـــواري متح صـــواري ثابت
الحاويات، كل هـذه المعـدات برفع الشوكية مختلفة الحموالت الخفيفة منها والثقيلة الخاصة 

واآلالت تخدم أرصفة البضائع العامة بصفة خاصـة، ويحتـوي المينـاء علـى مرفـق لتصـليح 
   .)31(اً طن 500السفن على حوض عائم بقدرة رفع تبلغ حوالي 

  :التجهيزات البحرية .ب

رشــاد، أحـدهما عاطـل عـن العمــل وتقتصـر مهامهـا علــى لإل نيوجـد بالمينـاء زورقـا    
إرشاد السـفن عنـد الـدخول والخـروج مـن القنـاة المالحيـة، كمـا تتـوفر بالمينـاء حاليـًا رافعتـان 
عائمتان لتفريغ الحمـوالت عنـدما يتعـذر دخـول السـفينة علـى واجهـة األرصـفة ، كمـا تتـوفر 

الميناء عـدد مجبـدين تسـتخدم فـي عمليـات سـحب السـفن مـن القنـاة المالحيـة، وهـو يمتلـك ب
  .)6(عددًا من القطع البحرية المختلفة االستخدام كما هو مبين بالجدول رقم 

  

  .عدد ونوع قطع األسطول البحري بالميناء) 6(جدول 

  العدد  النوع

  2  قوارب إرشاد
  2  مجابد 

  2  رافعة عائمة
  6  قاطرات

  2  زوارق خدمات سريعة
  1  زوارق مكافحة تلوث

  1  سمنترافعة عائمة لإل
  5  جرافة صيد سمك
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  .م2010.07.13نوالدين الجنزوري، موظف بقسم الشؤون البحرية بميناء طرابلس، بتاريخ/ مقابلة شخصية مع م:المصدر  
  

  :خدمات الميناء. جـ 

يلة األربعة وعشرين سـاعة، تقـوم تعمل المحطة الساحلية للراديو بميناء طرابلس ط    
الشــركة االشــتراكية للمــوانئ بأعمــال المناولــة وكافــة الخــدمات، مثــل التــزود بــالوقود والميــاه 
ـــرتبط المينـــاء بشـــبكة مـــن الطـــرق تشـــمل الطريـــق الرئيســـي  الصـــالحة للشـــرب واإلرشـــاد، وي

والســرعة لمــدخل المنفــذ مــزودة بإشــارات مروريــة وعالمــات ضــوئية لتنظــيم عمليــات الســير 
المســموح بهــا داخــل المينــاء، ويتــألف المينــاء مــن عــدة مبــاني حديثــة، وتضــم إدارة المينــاء 
التــــي تقــــع فــــي الجانــــب الغربــــي، والتــــي تتــــألف مــــن طــــابقين تســــتخدم للقطاعــــات اإلداريــــة 
المختلفة، وفي مجال الخدمات والمنافع العامـة، بـأن المينـاء مـزود بالمـاء الصـالح للشـرب، 

ء، وخدمات الحريق، ومحطات وسائل اإلنذار الخاصة بالسـالمة، ومجموعـة وتضم الكهربا
الخطوط السلكية والالسـلكية، وتـوفير هـذه الوسـائل مـن أجـل سـير العمـل واسـتمرارية حركـة 

  .تصريف الصادرات والواردات

  :النشاط التجاري بميناء طرابلس . 3

أهـــم أشـــكال النقـــل  إن النقـــل البحـــري أصـــبح اآلن عصـــب التجـــارة الدوليـــة، ومـــن     
مـــن التجـــارة الدوليـــة تنقـــل اآلن عـــن %  90بالنســـبة للتجـــارة العالميـــة، حيـــث إن أكثـــر مـــن 

، وفــي المقابــل تقــوم المــوانئ البحريــة بــدور مهــم وحيــوي فــي سلســلة النقــل )32(طريــق البحــر
البحري لكونها تمثل حلقة الوصل بين النقـل البـري والنقـل البحـري، وال يمكـن تصـور تجـارة 

  .لمية دون وجود للموانئ عا
هذه األهمية دفعـت العديـد مـن الـدول فـي السـنوات األخيـرة إلـى أن تخطـو خطـوات جـادة   

اتجــــاه تحــــديث موانئهــــا البحريــــة وتطويرهــــا، لتواكــــب التطــــورات الهائلــــة والتقنيــــات الحديثــــة 
  .المتعلقة بالتجارة وعملية مناولة البضائع 

ري قــادرة علــى اســتقبال وخدمــة الســفن التــي تتــردد علــى والطاقــة اإلنتاجيــة للمينــاء البحــ   
أرصــفة المينـــاء وعلـــى اســـتيعاب قـــدر معـــين مـــن البضـــائع والحاويـــات، وحيـــث إن الوظيفـــة 

ا المينــاء هــي تفريــغ وشــحن البضــائع واســتقبال الركــاب ومغــادرتهم ، هــالرئيســية التــي يقــوم ب
                                                 

 .42ص  م، 2010سنة  والعشرون،العدد الثاني  للموانئ،الشركة ا9شتراكية  ن، مجلة فصلية تصدر عمجلة المرفأ - 32
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تجــاري للدولــة ومعرفــة تقــدمها فكميــة هــذه البضــائع الصــادرة والــواردة تعكــس مــدى النشــاط ال
  .وتطورها 

وعليــه ســيتم البحــث فـــي النشــاط التجــاري لحركــة الســـفن الســنوية داخــل مينــاء طـــرابلس    
م مــــن حيــــث أعــــداد الســــفن الوافــــدة  2009 - 2000البحــــري فــــي الفتــــرة الممتــــدة مــــا بــــين 

دد علـــى والمغـــادرة وأوزان البضـــائع التـــي تحملهـــا وعـــدد الركـــاب وأصـــناف الســـفن التـــي تتـــر 
  .الميناء

   : الحركة السنوية للسفن المشحونة. أ

رة الممتـدة من خـالل الحركـة السـنوية للسـفن المغـادرة لمينـاء طـرابلس البحـري فـي الفتـ     
يتضـح أن البضـائع الليبيـة ) 7(والموضـحة فـي الجـدول رقـم  م،2009م الـى2000مـن سـنة

ير بضــائعها ســواء كانــت بضــائع المغــادرة فــي تزايــد، هــذا مــا يعنــي تقــدم الدولــة فــي تصــد
زراعية أو صناعية، حيث انه في السنوات األخيرة زاد من عدد السفن المغادرة التي تحمل 

 274صادرات البالد وارتفاع كمية البضائع، حيث وصل عدد السـفن المغـادرة مـن المينـاء 
ــًا فــي ســنة  190ووصــل عــدد ركابهــا  اً طنــ 104595ســفينة بلغــت حمولتهــا  ، م2000راكب

سـفينة وبلغـت حمولتهـا مــن  210م إلـى  2009بينمـا وصـل عـدد السـفن المغـادرة فــي سـنة 
سـفينة ووصـل عـدد  2351، وقد بلغ عدد السفن خـالل العشـر سـنواتاً طن 84312بضائع 

، اً طنـ 1040061نسمة وتحمل هذه السفن صادرات تصل حمولتها إلى  729الركاب إلى 
  .الدوهذا يعني تطور كمية الصادرات في الب

عدد السفن التجارية وبواخر الركاب المشحونة في ميناء طرابلس البحري ) 7(جدول 

  .)م2009-2000(خالل السنوات

  أجمالي كمية الضائع بالطن  ركاب  عدد السفن  السنة 

2000  274  190  104595  
2001  312  100  140974  
2002  325  0  120173  
2003  98  9  14317  
2004  131  41  18463  
2005  229  115  35366  
2006  347  90  88401  
2007  310  60  101246  
2008  215  110  94321  
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2009  210  25  84312  
  1040061  729  2351  اإلجمالي 

  .م 2010حرية، بيانات غير منشورة، الشركة االشتراكية للموانئ، قسم الشئون الب :المصدر   

  :المفرغةالحركة السنوية للسفن . ب

سفن السنوية بميناء طرابلس البحري في العشرة سنوات األخيرة لقد شهدت حركة ال    
زيادة كبيرة في حجم السفن الواردة إلى المـيناء مقارنة بالسـنوات السـابقة، وفـي الجـدول رقـم 

م، ويرجـع سـبب الزيـادة  2009 -2000كمية السفن الواردة على الميناء خالل الفتـرة ) 8(
ريـة داخـل الـبالد وكـذلك التزايـد العمرانـي واالسـتقرار هذه السفن على الحركة التجا ةفي كمي

السياسـي، وخاصـة بعـد تطبيـع العالقـات السياسـية مـع الواليـات المتحـدة وبريطانيـا، وكـذلك 
ارتفــاع أســعار الــنفط، حيــث انعكــس هــذا إيجابيــًا علــى الحركــة التجاريــة فــي المــوانئ الليبيــة 

ن الوافــدة فــي العشــر ســنوات األخيــرة  وخاصــة مينــاء طــرابلس البحــري، حيــث بلــغ عــدد الســف
،  اً طنـ 18730193وحمولة بضـائع تصـل إلـى  اً راكب 962سفينة تحمل على متنها  7776

سـفينة ووصـل عـدد  786م إلـى  2000وقد بلغ عدد السفن المترددة على الميناء في سـنة 
ا أقصـى تقريبـا، أمـ اً طنـ 1773779وبلغت حمولتهـا  اً راكب 253الركاب في هذه السنة إلى 

سـفينة  880م فقد وصل عدد السـفن إلـى  2009سنة في العشر سنوات األخيرة فهي سنة 
حيــث تتنــوع هــذه  طنــًا، 2004517وبلغــت حمولتهــا  اً راكبــ 80وبلــغ عــدد الركــاب فيهــا إلــى 

، )33(م 2002صـــنفًا ســـنة  77الـــواردات مـــن البضـــائع، حيـــث وصـــل عـــدد األصـــناف إلـــى 
  .لصادرات لهذا الميناءوبذلك تكون الواردات أكثر من ا

  

عدد السفن التجارية وبواخر الركاب المفرغة في ميناء طرابلس البحري خالل السنوات خالل ) 8(جدول 

  .)م2009-2000(السنوات
      

  إجمالي الكميات بالطن  عدد الركاب  عدد السفن  السنة  

2000  786  253  1773779  
2001  769  83  1905657  
2002  904  27  2216818  
2003  673  10  1609347  
2004  662  41  1636628  
2005  742  129  1731854  
2006  870  155  2078631  
2007  701  72  1864261  
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2008  790  112  1908701  
2009  880  80  2004517  

  18730193  962  7776  اإلجمالي

  .م2010الشركة االشتراكية للموانئ، قسم الشئون البحرية، بيانات غير منشورة،  :المصدر

  :أصناف السفن الواردة إلى الميناء . جـ 

تكمن أهمية دراسة تصنيف السفن بالميناء في التعرف على التغيـرات التـي طـرأت     
على الميناء من حيـث نوعيـة السـفن المتـرددة عليـه نتيجـة للمـؤثرات الداخليـة والخارجيـة ، 

ر التــي تصـنف وكذلك التعرف على درجة التخصص الوظيفي للميناء، ورغم تعدد المعايي
على أساسها السفن في الوقت الحاضر، لتشمل الوظيفة والحجـم والسـرعة ونـوع البضـاعة 
الصـــادرة المتـــرددة علـــى المينـــاء، إال أنـــه ستصـــنف الســـفن المتـــرددة علـــى مينـــاء طـــرابلس 
البحــري حســب البيانــات المتــوفرة عــن الســفن مــن الشــركة االشــتراكية للمــوانئ قســم الشــئون 

م بتسـعة أصـناف جميعهـا  2009 -2000ء طرابلس للفترة الممتدة من سنة البحرية بمينا
اللــذين يوضــحان تصــنيف الســفن ) 4(والشــكل رقــم ) 9(تجاريــة، ومــن خــالل الجــدول رقــم 

بمينـاء طـرابلس خــالل الفتـرة المـذكورة، يتضــح أن معظـم السـفن المتــرددة علـى المينـاء فــي 
مـــن إجمـــالي الســـفن % 41ها مـــا بـــين تلـــك الفتـــرة هـــي ســـفن تجاريـــة عاديـــة وكانـــت نســـبت

المتــرددة علــى المينــاء، وهــذا يعنــي أن الوظيفــة األساســية للمينــاء هــي الوظيفــة التجاريــة، 
  .بينما نقل الركاب هي وظيفة ثانوية لهذا الميناء 

أما من حيث باقي أنواع السـفن األخـرى المتـرددة علـى المينـاء فكانـت نسـبتها مختلفـة مـن 
أقصى عدد لها خالل فترة الدراسـة سـفن مـن نـوع قـاطرة حيـث تمثـل  نوع آلخر، فقد بلغت

  .من إجمالي السفن%  18ما نسبته 
م حيـث بلـغ 2004متـرددة إلـى المينـاء فـي سـنة " رو رو"حيث ُسجل أقل  نوع من السفن 

ســفينة، بينمــا ســجل أعلــى نســبة للســفن المتــرددة  73إجمــالي الســفن المتــرددة إلــى المينــاء 
 1207م، حيــث وصــل عــدد الســفن المتــرددة إلــى المينــاء 2009الل ســنة إلــى المينــاء خــ

  .سفينة خالل سنة واحدة
  
  
  



يوضح النسبة المئوية لكـل أنـواع السـفن المتـرددة علـى المينـاء خـالل فتـرة 

  .)م2009- 2000(فترة 

  النسبة المئوية

  
  

  
  

  ).م2009- 2000(ة يوضح أصناف السفن المترددة على الميناء خالل الفتر 

48 

يوضح النسبة المئوية لكـل أنـواع السـفن المتـرددة علـى المينـاء خـالل فتـرة 

فترة الالنسبة المئوية للسفن المترددة على الميناء خالل 

النسبة المئوية  واع السفنأن

  41.72  بضائع عامة

  16.69  ركاب

  5.14  نفط

  0.34  تحيوانا

  3.97  سيارات

  1.76  حبوب

  12.77  رو  رو

  13.37  قاطرة

  4.24  ثالجة

  ).11(من عمل الباحث استنادا على الملحق

يوضح أصناف السفن المترددة على الميناء خالل الفتر 

  ).11(من عمل الباحث استنادا علي الجدول رقم 

 

  
  

يوضح النسبة المئوية لكـل أنـواع السـفن المتـرددة علـى المينـاء خـالل فتـرة  )9(رقموالجدول 
  .الدراسة
النسبة المئوية للسفن المترددة على الميناء خالل ) 9(جدول 

من عمل الباحث استنادا على الملحق: المصدر       

  

يوضح أصناف السفن المترددة على الميناء خالل الفتر ) 4(لشكل ا

من عمل الباحث استنادا علي الجدول رقم  :المصدر    



49 
 

  
  
  

  
  
  

  الفصل الثاني

  
  تلوث حوض الميناء بالمخلفات النفطية



49 
 

  .التلوث البحري أنواعه ومصادره: أوال

   :تعريف التلوث البحري -1

 ث بشـــكل عـــام،يجـــدر القـــول بأنـــه مـــن الصـــعب وضـــع تعريـــف شـــامل لمعنـــى التلـــو      
والتلــوث البحــري بشــكل خــاص، ذلــك ألنــه يصــعب معرفــة أســباب ومصــادر التلــوث ألنهــا 

ويعبـــر عـــن  وأي تعريـــف يوضـــع لـــه ســـيكون مؤقتـــَا لفتـــرة زمنيـــة معينـــة، ،ومتطـــورة متجـــددة
  .شى مع فترات زمنية أخرى احاالت خاصة ال تتم

وث البيئـي بشـكل عـام لذا فليس من المستغرب أن تختلف التعريفات التي وضـعت للتلـ  
اختالف المتخصصين فـي تحديـد هـذه  إلىويرجع االختالف أيضًا خاص، والبحري بشكل 

  .واتجاه دراستهم واهتماماتهم  اختالف أسسهم المعرفية، ىلإ و المفاهيم 
التلـوث بصـفة عامـة بأنـة يشـمل أي تغيـر أو  )البـايولوجيين (فمثًال يعرف علماء الحياة (( 

مكونــات أو تركيــب  ىن الطبيعــي ألي نظــام بيئــي ممــا يغيــر أو يــؤثر علــتــأثير علــى التــواز 
  )).)1(مكونات ذلك النظام 

بينمــا يضــع المشــتغلين فــي الصــحة اعتبــارًا أساســيا فــي تعــريفهم للتلــوث بأنــه أي تــأثير (( 
  )).)2(ضار على صحة اإلنسان بما يشمل غذاؤه أو نشاطه الوظيفي الفسيولوجي

ات التلـــوث البحـــري فمنهـــا تعريـــف منظمـــة األغذيـــة و الزراعـــة أمـــا فيمـــا يخـــص تعريفـــ  -
)FAO ( م بأنــه 1970خــالل مؤتمرهــا المنعقــد فــي رومــا عــام )) اإلنســان  إدخــالينــتج مــن

البيولوجيـــة و  ثرواتن تســـبب نتـــائج مؤذيـــة كاألضـــرار بـــالأفـــي البيئـــة البحريـــة مـــواًد يمكـــن 
بمــا فيهــا صــيد األســماك وٕافســاد صــحة اإلنســان وعرقلــة النشــاطات البحريــة  ىاألخطــار علــ
  )). )3( ته والحد من الفرص في مجاالت الترفيةاماًا عن استخدـحر عوضـمزايا مياه الب

البحــــر  ئمــــن شــــواط% 24وأشــــارت الدراســــات الــــواردة مــــن األمــــم المتحــــدة للبيئــــة أن   
المتوســـط غيـــر صـــالحة لالســـتعمال، وانخفـــض انتشـــار العديـــد مـــن القواقـــع و القشـــريات و 

 ىحيــث يعمــل الــنفط علــ نظــرًا لتلــوث البيئــة البحريــة بطبقــة مــن المــواد النفطيــة، حالــب،الط

                                                 
 .41م ، ص1986، جامعة البصرة ،حسين على السعدي ، نجم قمر الدھام ، ليث عبد الجليل الحصان ، علم البيئة المائية  -  1
  .41المرجع نفسه، ص -  2
قة ، النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث في البحر المتوسط ، ،جامعة قاريونس ،الطبعة اصليحة علي صد -  3

  .43م ،ص1996بنغازي  ،اFولى
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فقـدان ونقـص  إلـىتدمير مواقع تكاثر األسماك ،ومنع دخول أشـعة الشـمس فتـؤدي بالتـالي 
  .األكسجين 

حـدث المـوت الجمـاعي ، ويُ بتلوثهـااألسـماك والطيـور  ىعل اً مباشر  ن النفط يؤثر تأثيراً إ  
أن الموت  ،م1969عام ) وودر هول(نات، وأكدت الدراسات التي أجريت بمعهد لهذه الكائ

الــذي غطـــى  ثــار الــنفط،آمــن % 95والمحــارات بلـــغ  و صــراطين البحــرالفــوري لألســماك 
ووصـــل حجـــم الكـــرات  ،)4(سبب تســـرب نفطـــيـــــوذلـــك ب اً مربعـــ اً ليو متـــر ـــــك 22مســـاحة قـــدره 

يترات في المتر المربع الواحد من سـطح مـاء ملم 10 إلىالسوداء في مياه البحر المتوسط 
 ليبيــا فــي عقــد الســبعينات، ئطواحجــام علــى شــألهدت هــذه الكــرات بمختلــف ا، وُشــ)5(البحــر
 اإلنسان، إلىالكائنات البحرية ومنها  إلىهذا التلوث ينتقل عبر السلسلة الغذائية  إنحيث 

ـــبأثو  ـــغ قـــدرة م أن انتشـــار و ذو 1988و1987 يث الدراســـات بمصـــراتة عـــامت ـــنفط بل ـــان ال ب
ميكـرو جـرام 1.55م بمتوسـط 1981لتر بينما كان في عام / ميكرو جرام 2.32 إلىتصل 

  .)6(لتر/
كمــا أشــارت المــادة التاســعة مــن أحكــام هلســنكي لتلــوث البحــار التــي تــم وضــعها بواســطة 

في  جاء اوفقًا لم مجلس مجموعة خبراء األمم المتحدة في النواحي العلمية للتلوث البحري،
هــــو التــــدخل البشــــري (( م بأنــــه 1970تقريــــر المــــؤتمر المنعقــــد بجامعــــة كــــولج ويلــــز عــــام 

ة البحريـة بمـا فـي ذلـك مـواد أو طاقـة للبيئـ إدخـالالمباشر أو غير المباشر الذي ينتج عنـه 
البحــار ممــا ينــتج عنــه تــأثير عضــوي ونفســي ضــار بمصــادر  إلــىمنطقــة دخــول األنهــار 

التعرض لتفاعل الحياة البحرية بما في ذلك األسماك أو زيـادة  الحياة و الصحة البشرية أو
  )). )7(استعمال مياه البحر أو أي تغير في ظروف الحياة البحرية ىمما يؤثر عل الملوحة،
نشاط إنساني يغير من البيئـة و الحيـاة  أي((أن التلوث البحري هو )  H.A.Cole(ويرى 

كما يؤثر فـي المنـافع البحريـة ولـذلك فهـو ، ))امةالعالبحرية ونباتاتها ومصايدها و الصحة 

                                                 
سن،و نادر كاظم السالم ،ونادر عيد يرحان ضمد محبيار داج ، ماك كونافي ، مقدمة في علم اFحياء البحرية ، ترجمة ف -  4

  .233م ص1985ة، سليمان ، الطبعة اFولى ، البصر
محمد السيد ارناؤوط ، ا]نسان وتلوث البيئة ، تقديم عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي، الطبعة الخامسة ،الدار العربية  -  5

 . 192م ص 1992القاھرة اللبنانية ،
 ةبو لقمأالي وآخرون ، دراسة مقارنة لوجود انتشار زيت النفط بسواحل الجماھيرية ، تحرير الھادي عمر الخت غريبي -  6

 .59ص ، م1993 ،، الملتقي الجغرافي اFولى ،الزاويةتھا،العلوم البيئة وحماي
  .44المرجع نفسه ، ص -  7
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يشـمل اآلثــار الناتجــة عـن تنميــة الســواحل و الشــؤاطي و اسـتغالل مصــادر البتــرول والغــاز 
  .)8(واستخراج الحصى، وكذلك أنشطة أخرى مثل التخلص من النفايات المشعة
بإدخال أيـة مـواد  إن التلوث البحري هو قيام اإلنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

أو أيـــة صـــنوف مـــن الطاقـــة إلـــى البيئـــة البحريـــة، كإلحـــاق الضـــرر بـــالمواد الحيـــة، وتكـــون 
للنشــــاطات البحريــــة بمــــا فــــي ذلــــك صــــيد  اً للخطــــر علــــى صــــحة اإلنســــان، وعائقــــ اً مصــــدر 

  .)9(األسماك، أو إفساد لنوعية مياه البحر المستخدمة، وانتقاصا لمدى التمتع بها
شأنه أن يكون ملمـا وشـامال نسـبيًا و الـذي يتناسـب أكثـر مـن غيـره مـع والتعريف الذي من 

البيئــة البحريــة  ىهــذه الدراســة التــي تركــز علــى دراســة الملوثــات التــي يضــيفها اإلنســان إلــ
ت به لجنة جغرافيـة المحيطـات ذخأهو ذلك التعريف الذي  ،ةبطريقة مباشرة أو غير مباشر 

  .وهومنظمة األمم المتحدة  متهأستخذوكذلك 
–البيئة البحريـة  إلىإضافة مواد أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشر بفعل اإلنسان (( 

يعـوق األنشـطة  اثار ضارة للمواد الحيـة أو صـحة اإلنسـان مـآويكون لها  -بما فيها النهار
البحرية بمـا فـي ذلـك الصـيد أو التـأثير فـي خـواص اسـتخدام ميـاه البحـر وخفـض االسـتفادة 

   )).)10(منها

  :البحريأنواع التلوث  -2

أضــرار كبيــرة ومختلفــة، أثــرت بشــكل مباشــر وغيــر  إلــىتتعــرض البحــار و المحيطــات   
اإلنسان وتؤثر فيه وتحد من  إلى متدت تلك األضرار لتصلإ مباشر على كائناتها الحية، و 

  .وتجبره على التفكير ومحاولة وضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل نشاطاته،
وذات  ضـــرار أو الملوثـــات التـــي تتعـــرض لهـــا البيئـــة البحريـــة كثيـــرة و متنوعـــة،تلـــك األ   

لـــك طبقـــا لمنشـــئها وطبيعـــة أقســـام، وذ الـــىويمكـــن تقســـيم هـــذه الملوثـــات  ،مصـــادر مختلفـــة
  :تكونها 

  
  

                                                 
م 1996 بيروت،لعام ، دار النھضة العربية ،محمد مصطفي يونس ،حماية البيئة البحرية من التلوث في القانون الدولي ا-  8

 .21ص
محمود عبد هللا حويحي، التلوث البحري بالنفط وآثاره، مع دراسة للجھود المبذولة لحماية البحر المتوسط من التلوث،  -  9

 .243م،ص1991مجلة العلوم ا]نسانية، جامعة ناصر، العدد الثاني،زليتن
  .22،صالسابق مرجع ال  -  10
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  :الطبيعيةالملوثات   -أ
تـي دون أي تدخل من قبل اإلنسان وال اهي تلك المواد التي تنتج من الطبيعة نفسه       

  .البيئة البحرية ىلإتجد طريقها بشكل أو بآخر 
وتتمثل هذه المصادر الطبيعية الملوثة للبيئة البحرية في تسرب كميات من النفط الخام    
مياه البحر بواسطة  إلى السطح لتصل أخيراً  إلىباطن األرض عبر الشقوق و الفوالق من 

التسـربات إلـى نحـدار الطبيعـي، باإلضـافة أو بواسـطة اإل المياه الجارية و األمطار الغزيرة،
  .النفطية بقاع البحر بسبب ضعف وتشقق الطبقة الصخرية

وذلــك بتســرب  مصــادر الطبيعــة الملوثــة للبيئــة البحريــة،الحــد أوتشــكل المقــذوفات البركانيــة 
كميـة مــن هـذه المقــذوفات بميــاه البحـر أو نتيجــة ذوبـان بعــض الغــازات الخارجـة مــن بــاطن 

أو حــــدوث  ميــــاه البحــــار والمحيطــــات، ىرات ميــــاه األمطــــار لتســــقط علــــاألرض مــــع قطــــ
  . نفجارات بركانية بقاع البيئات البحريةإ
  -:الملوثات االصطناعية  -ب

ج مــا اســتخدمه اإلنســان مــن تقنيــات ومــا ابتكــره مــن اكتشــاف خــالل محاولتــه تــاوهــي ن    
إلـى األمر الذي أدى  ،قتصاديةالتنمية اال ولضروراتاستثمار البيئة البحرية لتلبية حاجاته 

الوسـط البيئـي  لهـذااإلخالل بالوسط البيئي البحري وتغير نوعيته، ونتيجة إلدخال اإلنسان 
بالغة بعضها  أصيبت البيئة البحرية بأضرارٍ  أنكان من نتيجتها  الملوثة، الموادالعديد من 

البحريـــة النباتيـــة و  ثـــر علـــى حيـــاة الكائنـــات الحيـــةأمؤقـــت بينمـــا الكثيـــر منهـــا مـــزمن ممـــا 
  .)11(الحيوانية

وبنــاًء علــى التصــنيف الســابق يمكــن حصــر أنــواع الملوثــات فــي البيئــة البحريــة فــي النقــاط 
  :التالية

  .استهالك األكسجين المذاب إلىالتلوث بالمواد العضوية التي تؤدي  -1
 .اتوالطفيلي يرياتكالبكالدقيقة الكائنات نمو  لوث بالمواد المغذية التي تسببالت -2
 .التلوث الفيروسي الناتج عن طرح مياه الصرف الصحي -3

                                                 
  .88،صمرجع سابق الذكر،قريرة النقراط ، حمد أ -  11
  



53 
 

التلوث الحراري نتيجة لصرف المياه الصناعية المستخدمة في التبريـد مباشـرة كمـا هـو  -4
 .ومصانع الحديد الحال في محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي النفط

 .التلوث بالمواد النفطية عن طريق الناقالت والموانئ  -5
أمـــالح و  الرصـــاصو  ،الكيميائيـــة والمـــواد غيـــر العضـــوية ومـــن أهمهـــا الزئبـــقالمركبـــات  -6

 .وغيرها ،الكربون و ،الماغنيسيومو  ،الكاليسوم
عبـارة عـن مبيـد حشـري ( DDTوالمبيدات الحشـرية وخاصـة مـادة  الزراعيةالتلوث باألسمدة  -7

ـــا والت ـــالج مـــن حمـــى المالري ـــة لغـــرض الع ـــة الثاني ـــاء الحـــرب العالمي ـــم صـــناعة اثن ـــوذت نتيجـــة لصـــرف الميـــاه  )يف
 .الزراعية

 .المواد المشعة التي تنتج من الصناعات وباألخص المفاعالت النووية -8
  .التلوث الناتج من رمي  المخلفات الصلبة على شواطئ البحار-  -9

  :البحريمصادر التلوث   -3

لبحريـة، االبيئـة  إلـىبعـت بـالكثير مـن أنـواع الملوثـات توجد العديد من المصادر التـي تُ     
  :المصادرهذه  نوم
المياه العادمة الصناعية الخارجة مـن المصـانع و المجمعـات الصـناعية التـي تسـتخدم  -1

وعادة ما تخرج هـذه الميـاه العادمـة ملوثـة بعناصـر ثقيلـة ومـواد  المياه في عمليات اإلنتاج،
  .مع ارتفاع في درجات حرارتها  أخرى،

نشـطة الزراعيـة المختلفـة ،والتـي عـادة مـا تكـون المياه العادمة الزراعية الناتجة عـن األ -2
 .محملة بالمخصبات وبقايا المبيدات وبعض المخلفات العضوية 

المياه العادمة المنزلية الناتجة عن االستهالك البشري المنزلي ،وكذلك الفنادق وبعض  -3
 .بالمياه العادمة المنزلية  هالمؤسسات والمعامل التي تكون مياهها العادمة شبي

التــي بهــا تلــوث جــوي، حيــث تــذيب ميــاه األمطــار  األمــاكنيــاه األمطــار فــي بعــض م -4
 .بعض الغازات عند هطولها وتساقطها على المسطحات المائية البحرية

 يالتجاريـــة، ومصـــافاني النفطيـــة و و المـــ اكثيـــرة، أهمهـــمصـــادر التلـــوث النفطـــي وهـــي  -5
 .وغيرهاالنفط والناقالت و الحقول البحرية 
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  :وهيعلى ثالثة أنواع من الملوثات البحرية  البحث اهذقتصر يوسوف 
  

  . وآثارهالتلوث النفطي  -1
 .وآثارهالتلوث بمياه الصرف الصحي   -2
 .وآثارهمخلفات الصلبة الالتلوث ب  -3

  :لتلوث النفطي داخل حوض الميناء ا  -:ثانياً 

 الســواحل  اء طــرابلس البحــري وبقيــةمينــبال تختلــف مصــادر الملوثــات للبيئــة البحريــة       
خــتالف البحريــة إلى البيئــة علــ تــأثيرفــي الكميــة ونســبة ال إالالمــوانئ والبحــار والمحيطــات و 

  .أنواع كائناتها الحية و الظروف المناخية السائدة التي تتأثر بها
ات ينتيأوائـل السـ إلـىويمكن اعتبار تاريخ تصدير النفط لألغراض التجارية الذي يرجـع    
البحريـة بالســواحل البيئــة  إلـىهـذا النــوع مـن التلــوث  وجــود تـاريخ وهــوالماضـي، القــرن  مـن

  .)12(الليبية
وتعـد المـواد النفطيـة مـن أهـم مصـادر التلــوث داخـل حـوض المينـاء بصـفة عامـة نتيجــة    

وكــذلك وجــود العديــد مــن آليــات  ،المينــاء ىالتجاريــة والنفطيــة علــمــن الســفن  لتــردد الكثيــر
مياه الموازنة  إلىباإلضافة  ير زيوتها داخل الميناء،يوم بتغوجرافات وقوارب الصيد التي تق

ويكون لمينـاء طـرابلس  ،)13(ألف طن سنويًا ترمى داخل البحر المتوسط 300 بـ التي تقدر
  .نصيب منها

لألغـراض التجاريـة  وكما سبقت اإلشارة فإن ميناء طرابلس يستخدم في الوقت الحالي     
من القطع البحريـة وكـذلك آليـات وجرافـات  وهو يمتلك عدداً ونقل الركاب  يد البحري،ـوللص

كمـا هـو موضـح ، ضافة إلى السفن التجارية المترددة علـى هـذا المينـاءاإلب وقوارب للصيد،
، والصــــــورة التاليــــــة توضــــــح جانبــــــًا مــــــن مينــــــاء طــــــرابلس البحــــــري )11(الملحــــــق رقــــــمفــــــي 

  .أرصفته المختلفة توٕاستخداما
  
  
  

                                                 
اجتماع الخبراء حول حماية البيئة البحرية في البحر المتوسط من التلوث  عوالعلوم، وقائالمنظمة العربية للتربية والثقافة  - 12

  .111م ص1993فبراير طرابلس، أرضية،من مصادر 
  .111المرجع السابق، ص -  13
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  .ميناء طرابلسالقطران  ةاستخدمات أرصف) 2(صورة 

  
  .م2012-04-24بتاريخ  عدسة الباحث :المصدر

  

الحــــظ ذلــــك مــــن خــــالل العــــدد يُ و  نســــبياً  ةً تعــــد كثافــــة حركــــة الســــفن بهــــذا المينــــاء مرتفعــــو 
ل وصـالتـي ترتـاد هـذا المينـاء خـالل العـام الواحـد والتـي  العالميـه اإلجمالي للسفن والبـواخر

 جـدولينالكمـا هـو مبـين فـي ، م2009ة ومشـحونة لسـنة مفرغـ سفينة )1090(عددها إلى  
نتشـار قـوارب وسـفن وجرافـات الصـيد أعـالوة علـى ) 46-45(في الصفحتين  ،)8-7(رقم 

 قاربـًا، 70، حيث يزيد عدد قوارب الصيد عن من الميناء كبيراً  المحلية التي تستخدم جانباً 
   ).3(الصورة رقم في كما هو مبين 

  .داخل الميناء قوارب الصيد) 3(صورة 

  .م2012-04-24بتاريخ  عدسة الباحث :المصدر 
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ليات الميناء تنتج عنها مخلفات آالميناء ورشة خاصة للصيانة العامة للسفن و بوجد  ت كما 
، كما هـو موضـح فـي )14( وقودالعديدة أهمها المواد النفطية المستهلكة كالزيوت والشحوم و 

  ).5 -4(الصورتين رقم 

تشـــغيلها كميـــات مـــن الوقـــود والزيـــوت  أثنـــاءلســـفن المتـــرددة علـــى المينـــاء كـــذلك تســـتهلك ا 
في الشهر ًا لتر  20ات إلى لتر  6قوارب الصيد الصغيرة تستهلك ما بين  إنحيث  ،والشحوم

والتـي يـتم تغييرهـا  ر حجمـا،ـــــــاألكب قـواربفـي ال اً لتـر  50إلـى ويصـل اإلسـتهالك من الزيـت 
ــــــــــــإل 20دوريــا بمتوســط   ،إضــافة إلــى قــدر غيــر محــدد مــن الشــحوم والوقــود ،يومــاً  25 ىـــ

 ســعة خزانــات الوقــود لســفن الصــيد  مــا بــين ، حيــث تبلــغمــا يكــون مــن الــديزل والــذي غالبــاً 
 عمليـــة أن هـــو واردةالتســـرب  إمكانيـــةممـــا يجعـــل و  ،)15(ديـــزل ًا مـــنلتـــر  400 - اً لتـــر  150

    ، كون يدوياً تتزويد هذه السفن بالوقود 
  .توضح ورشة الصيانة داخل الميناء) 4(صورة     

  
  .م2012-04-24بتاريخ  عدسة الباحث :المصدر

  

  

  

  

                                                 
 .م2010.12.28بتاريخ.الزيارة الميدانية 14
 .م2010.12.28بتاريخ.الزيارة الميدانية 15
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  .توضح طالء السفن داخل الميناء) 5(صورة 

  
  .م2012-04-24بتاريخ  عدسة الباحث :المصدر

  

 ، وتتم هذه العملية على األرصفة أو داخل حوض الميناء مباشـرةً  ، باستخدام براميل عادية
لك يكون واضحًا خالل هذه العملية مدى ارتفاع نسبة المواد النفطيـة التـي تقـذف داخـل وبذ

  .حوض الميناء سنوياً 
 قـوارب الصـيد والجرافـات وقد تبين من خالل الدراسة الميدانيـة وتفريـغ االسـتبيان أن معظـم 

ح التــي رغـم وجـود اللـوائ ةأرصــفة المينـاء مباشـر  بجانـب هـاالصـيانة وتغيـر زيوت بـأجراء تقـوم
األعمـال داخـل حـوض  هالمترددة على الميناء تقـوم بهـذ السفنمن  اً تمنع هذا، كما أن عدد

ميـاه  إلـىر زيت اآلليات وتصـريفها يأن ورشة أعمال الصيانة تقوم بتغي ىالميناء،إضافة إل
  .حوض الميناء مباشرًة 

  :اآلتييمكن حساب ما تلقيه قوارب الصيد سنويًا من مخلفات نفطية في السنة كو 
  .يوم كمتوسط 20يتم تغير الزيوت للقارب الواحد كل  -
  .مرة18=  20-365عدد فترات تغير الزيوت في السنة للقارب الواحد  -
لتــر زيــت  540 30×18لتــر مــن الزيــت فــي كــل مــرة  30يرمــي القــارب الواحــد حــوالي  -

  .قارب صيد 70يرمي بها القارب الواحد كل سنة في الميناء حوالي 
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لتـــر مـــن 37800= 540×70يصـــل مـــا تلقيـــه هـــذه القـــوارب مـــن زيـــوت ســـنويًا الـــي لـــذلك 
دد كل سنة، إضافة إلى اآلالت الخاصـة بالمينـاء مـن يز  لقوارب، حيث أن عدد ا) 16(الزيت

  .روافع ومجابد
ا لتـرً  90بعضـها يتجـاوز إنكبـر مـن ذلـك بكثيـر حيـث أالكبيرة كميـات  القواربوتستهلك    

رهــا غيــر محــددة وتكــون بحســب فتــرة وزمــن يدوريــا إال أن فتــرة تغيمــن الزيــوت المســتهلكة 
  .تشغيلها

ــنفط يوجــد فــي الطبيعــة ب     شــكال متعــددة رغــم أن مكوناتــه مــن عنصــر واحــد أكمــا أن ال
الهيدروكربونيـة، فهـو إمـا أن يكـون فـي حالـة صـلبة كاإلسـفلت أو المـواد لذلك يطلـق عليهـا 

فـي حالـة غازيـة، كمـا أن سـوائل وغـازات  دقـد يتواجـ يوجد في حالة سائلة كالنفط الخام، أو
الــنفط تتواجــد مختلطــة مــع بعضــها الــبعض ولكــن بنســب مختلفــة ومتباينــة وبحســب مكــان 

  .يوضح العناصر المكونة للنفط الخام) 10(تواجدها، والجدول رقم 
  .جرام/بالوزنالعناصر المكونه للنفط الخام ) 10(جدول      

  %من  جرام/الوزن  العنصر
  

  76 -  84  الكربون

  14 -  11  الهيدروجين

  4 - 0.50  الكبريت

  2 -  0.1  النيتروجين

  1 -  0.1  األكسجين

  3 -  4.3  شوائب

  .   43م،ص2003فافة، الزاويةلثمحمد أحمد الدوري، مبادئ اقتصاد النفط، دار شموع ا :المصدر     
  

الســطح بقعــة زيتيــة علــى  وعنــدما يتســرب الــنفط إلــى ســطح المــاء فانــه يكــون طبقــة أو    
ماء، وتنتشر هذه البقعـة تحـت تـأثير الطبيعـة، وشـدة الريـاح و األمـواج و التيـارات البحريـة 
فيكون للبقعة سمك يبلغ حوالي نصف سنتيمتر بعد ساعة من دخوله إلي الماء، ثم تستمر 

                                                 
  .108حمد قريرة النقراط، مرحع سابق الذكر،صأ -  16
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هـــــذه البقعـــــة فـــــي اإلنتشـــــار لمســـــاحات أكبـــــر حتـــــى يصـــــل ســـــمكها إلـــــى عـــــدد قليـــــل مـــــن 
ســاعات، حيــث تتقطــع طبقــة الــنفط إلــى أجــزاء بفعــل  متــرات بعــد ســاعتين أو ثــالثالميكرو 

  .الرياح و األمواج مكونه جزر من رقائق النفط على سطح الماء
إن عملية االنتشار تزيد من سرعة العمليات األخرى التى يتعرض لها النفط فـي البيئـة     

الضــوئي والترســب، ويوضــح الجــدول البحريــة كعمليــات التبخــر والــذوبان والتأكســد الحيــوي و 
العالقــة بــين مظهــر وســمك وكميــة الــنفط فــي البقــع النفطيــة المختلفــة علــى ســطح   )11(رقــم 
  .الماء

  

  .العالقة بين مظهر وسمك وكمية النفط على سطح الماء) 11(جدول 

السمك   مظهر البقعة
  ممليترات

  من البقعة  2كم 1كمية النفط لكل 

  لتر  طن

بالغة عندما يكون المناخ ُترى بصعوبة 
  أفضل ما يكون

0.05  0.04  50  

  100  0.08  0.10  فضية اللون

  150  0.12  0.15  هيمكن مالحظة اللون بصورة باهت

  200  0.24  0.30  تظهر في شكل أشرطة ملونة ساطعة

  1000  0.80  1.00  معتمة اللون

  2000  1.60  2.00  معتم وداكن

 يــاحالــة التلــوث فــي مينــاء الحديــدة، األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجخالــد محمــد مكــي زكــري، دراســة  :المصــدر
  . 50م،ص2000والنقل البحري، رسالة ماجستير غير منشورة،االسكندرية

  

رغــم التعاقــد مــع بعــض التشــاركيات لجمــع الزيــوت المســتهلكة والــتخلص منهــا بإعــادة و     
و  المســــتهلكة الزيــــوت بوضــــع تلتــــزم ال) المحليــــة واألجنبيــــة (تكريرها،فــــإن غالبيــــة الســــفن 

لتشـــاركيات حســـب قـــول الصـــيادين اكمـــا أن هـــذه  لمخصصـــة لهـــا،اوضـــعها فـــي األمـــاكن 
  .لميناءالنفطية بمياه امما زاد من نسبة المواد  لقيام بعملها،اتتكاسل في 

لبحريـة بتـاجوراء علـى حـوض مينـاء الدراسة التـي أجراهـا مركـز بحـوث األحيـاء اوخالل    
لمــواد المعرفــة تركيــز ) م1983أبريــل  الــيم 1982مــايو (نمــلفتــرة االبحــري خــالل  طــرابلس

ـــــاه ا ـــــة بمي ـــــاء،النفطي ـــــز فـــــي اوصـــــل هـــــذا  لمين ـــــاه التركي ـــــى لســـــطحية المي  0.25حـــــوالي إل
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 اً شديد راسة أن هناك تلوث نفطيلدهذه الواردة في اوأوضحت القياسات  جرام ،/ميكروجرام
لـنفط إلـى حـوالي احيـث وصـل تركيـز ) م1982عـام أغسطس (لدراسة اشهر أحد أفي  جداً 

إلـــــى  4.1لنســـــبة مـــــن اأمـــــا فـــــي بـــــاقي األشـــــهر فقـــــد تراوحـــــت ، جـــــرام /ميكروجـــــرام 60.7
ـــاه /ميكروجـــرام13.5 ــــلنســـبة مابينمـــا تراوحـــت  لســـطح،اجـــرام  مـــن مي ـــى 2.1( ن ــ  21.8إل

ـــوالجــدول رق ،)17(لمينــاءا قــاع فــي ميــاه )  جــرام/ميكروجــرام لمــواد اكيــز يوضــح تر  )12( م ــ
  .  لميناءاالنفطية داخل حوض مياه 

  

  .م1983-82سنتي تركيز المواد النفطية بحوض ميناء طرابلس  )12(جدول 

  م1982
  تركيز جزء في المليونال

  م1983
  تركيز جزء في المليونال

  متر4عمق   متر1عمق   متر 4عمق    متر 1عمق

22- 8  27.3  17  2-1  4.1  2.1  

30-8  15.1  15.9  23-1  12.3  10.0  

1-9  18.7  4.7  12-1  12.8  18.8  

1-10  13.0  7.8  7-3  7.7  13.4  

1  -11  8.2  12.1  21-3  12  14.1  

16-11  6.6  21.8  9  -4  11.8  11.3  

1  -12  13.6  7.2        

18-12  10.7  8.3        

 p94    Zenouba Mokhtar  Ramadan  Kheria  Ben  Taleb anb Anna  Trazosinska:المصدر
   

جــزء فــي  12.4= متــر  1عمــق الالمتوســط الحســابي لفئــة  يظهــر أنل الجــدول ومــن خــال
  .المليون

  .جزء في المليون  11.7= ر امتأ 4عمق الو المتوسط الحسابي لفئة 
  .جزء في المليون 5.7= ر امتأ 1عمق الواالنحراف المعياري لفئة 

  .جزء في المليون  5.5= ر امتأ 4عمق الو االنحراف المعياري لفئة 
  

                                                 
1-zenouba  mokhtar  Ramadan , Kheria  Ben  Taleb and  Anna  Trazosinska.                                          
Ecological  Condilons  in  the  Medilerrancan  coastal  zone Acase  sludy. Flshery  Harbour  of  
Tripoli-Buletine  of the  Marine  Biology  Research  Center – Bullctine  no (4) 1986-p- 82                                 
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لجـو اتتصـاعد علـى شـكل أبخـرة إلـى  التـيلمتطـايرة الهيدروكربونيـة اوتبلغ نسبة المـواد     
لزيـوت البقعة علـى األقـل وذلـك ألن نوعيـة هـذه امن وزن كامل %10لزيت نحو امن بقعة 

% 10لزيت يتطاير منه في الجو حوالي النوع من الثقيل وهذا النوع اتتسرب هي من  يلتا
لمتســربة الكميــة امــن % 90لبحريــة،مما يعنــي أن البيئــة اتســربه إلــى علــى األقــل فــي حالــة 

  .)18( لمشكلةالبحرية مما يؤدى إلى ارتفاع حدة البيئة ابقيت في 
 ،د مرتفعـًا و ذا خطـورةعـو يتضح مـن خـالل هـذه الدراسـة أن تركيـز المـواد النفطيـة يُ       

عمـــدة مـــن الســـفن وقـــوارب المخلفـــات المتعمــدة وغيـــر المت إلـــيويرجــع ذلـــك بصـــورة أساســـية 
  .  تالجرافاو الصيد 
ز المواد النفطية بحوض المينـاء ن تركُ إونظرًا للكثافة المرتفعة لحركة السفن بالميناء ف     

البيئة البحرية داخل حوض مياه  ىيد مستمر مع تقدم الزمن، مما سيؤثر علاكون في تز يس
سـبب التيـارات البحريـة وحركـة الريـاح أكثـر مـن ذلـك ب إلـىوربما يزيد مـدى التـأثير  الميناء،

  .خارج الميناء إلىالتي قد تدفع هذه الملوثات بعد انسكابها 
الورشـة الموجـودة داخـل المينـاء  مـنمـن الزيـوت والشـحوم  إضـافيةكما تصل كميـات       
ـــــوت مســـــيالت صـــــغيرة بـــــين الحـــــين واآل ذكـــــركمـــــا  خـــــر بســـــبب ســـــابقًا حيـــــث تشـــــكل الزي

ميــاه  إلــىالمينــاء و تصــل هــذه الملوثــات  اآلليــات التــي يمتلكهــيــر زيــت ايوتغ اإلصــالحات
توضـــح مســـيالت الورشـــة التـــى تقـــوم بتغييـــر زيـــوت ) 6(رقـــم  ة، والصـــور )19(حـــوض المينـــاء
  .آليات الميناء

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الطبعة الخامسة ،الدار العربية  محمد السيد ارناؤوط ، ا]نسان وتلوث البيئة ، تقديم عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي، ، -  18

 .190ص م  1992القاھرة اللبنانية ،
 .م2010.12.28، بتاريخالدراسة الميدانية-  19
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  .من الزيوت موجودة في ساحات التخزينمسيالت ) 6(صورة                

  
  .م2012-04-24بتاريخ  عدسة الباحث: المصدر

  

 إن ث، حيـــلمينـــاءالبحـــري داخـــل التلـــوث الســـفن لهـــا دور كبيـــر فـــي اضـــح أن حركـــة يتَ     
ــــى هــــذا االملوثــــات  ــــرددة عل ــــادة مســــتمرة بســــبب حركــــة الســــفن المت ــــي زي ــــة ف ــــاء النفطي لمين
  .السفن الراسية إلىباإلضافة  باستمرار،

لهـواء وتلـوث اله حـدود فـي انتشـاره، مثـل تلـوث  تلتلوث ليساوكما هو معروف بأن       
لسـفن بغسـل السـائدة، حيـث تقـوم بعـض الريـاح البحريـة واتجـاه التيارات الماء وذلك بسبب ا

لبحـــر وقـــد يصـــل إلـــى دول أخـــرى تـــدفع ضـــريبة الـــنفط فـــي عـــرض اصـــهاريجها مـــن بقايـــا 
  .لمتعمدة مع عدم وجود مراقبة فعلية للسفنااألخطاء 

لزيـت فـي الخاص بهـم عـن وجـود بقـع ا االستبيانلصيادين في العديد من اوضح  وقد     
لدراســة بفعــل التلــوث إلــى منطقــة اصــل هــذا يحيــث  لمينــاء،القريبــة مــن البحريــة المنــاطق ا
لدراسـات اكمـا أن هنالـك بعـض  لشـمالية،الريـاح خصوصـا البحرية وحركة واتجاه التيارات ا

لثقيلــــــــــــــــة مثــــــــــــــــل البحريــــــــــــــــة بالعناصــــــــــــــــر الميــــــــــــــــاه االتــــــــــــــــي أشــــــــــــــــارت إلــــــــــــــــى تلــــــــــــــــوث 
لقريبـــــة مـــــن المائيـــــة المواقـــــع افـــــي  )المنجنيـــــز لحديد،اديوم،النحاس،الرصــــاص،كاالالنيكل،(
  .)20(لصيانة والتنظيفالمواني بسبب عمليات ا

أمــاكن خاصــة لوضــع الزيــت  عــدم وجــود لميدانيــةا الدراســة والجــدير بالــذكر مــن خــالل    
مــا هــو كلمينــاء ،الملقــاة داخــل الملوثــات العديــد مــن الصــيد ووجــود امــن قــوارب  المســتهلك

لخاص بـالقوارب فـي حـوض الصيادين الزيت ابعض  بُ ويسكُ ) 7(موضح في الصورة رقم 
                                                 

-
20

، قسم لعرب ،رسالة ماجستير غير منشورة الملوثة في شط الثقيلة المحار كمؤشر للعناصر العابدين مصطفى، ابشار زين  

  .15م ص1985صرة ،لباجامعة  ،والتربية ،كلية العلومالجغرافيا 
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ـــاه  ـــاء ممـــا يســـبب فـــي تلـــوث امي ـــة المين ـــأثيرلبحريـــة، و البيئ ـــى  الت ـــة فيـــه،الكائنـــات اعل  لحي
لبشــرية أثنــاء عمليــة اإلبحــار، مــع عــدم وجــود مراقبــة فعليــة اباإلضــافة إلــى رمــي المخلفــات 

ولقــد كانــت  لبحريــة،البيئــة المتعمــدة إلفســاد اة للحــد مــن هــذه األعمــال وجــادة مــن قبــل اإلدار 
وعــدم تعــاون إدارة  لصــيادين كلهــا بعــدم وجــود مراقبــة ومتابعــة لمــا يحــدث مــن تلــوث،اراء آ

لميدانيـــة بـــأن الدراســـة اأوضـــحت  كمـــاو  لحـــد منـــه،االمينـــاء فـــي تـــوفير أدوات لمكافحتـــه أو 
، لألفــراد لبيئــيالبحريــة ناتجــة عــن قلــة الــوعي ا بعــض المشــكالت التــي تعــاني منهــا البيئــة

  .تبين لنا بقع الزيت الموجودة تحت صومعة الحبوب )7(والصورة رقم
  

  .بقعة زيوت موجودة تحت صومعة الحبوب) 7(صورة                     

  
  .م2012-04-24بتاريخ  عدسة الباحث: لمصدرا
  

  :لعيناتاطرق جمع  -1

بميــاه حــوض  ثــاتلملو اتحديــد مــدى تركيــز ل المخبريــهالتحليــل  بطــرق تمــت االســتعانة     
لعينــات اإلــى طــرق جمــع  هــذه إشــارةلنفطيــة أو بعضــها، و الملوثــات امتمثلــة فــي اللمينــاء، ا

  .وطرق تحليلها 
لمصـــــدر، وأبســـــط  وأقـــــدم األدوات المائيـــــة حســـــب نـــــوع العينـــــات اتختلـــــف طـــــرق أخـــــد    
لميـــــاه الجمـــــع  )21()لســـــطلا(دل االعتيـــــادي لجـــــر المائيـــــة هـــــو العينـــــات المســـــتخدمة ألخـــــذ ا

  .لدراسات األولية ارض غل السطحية

                                                 
م  1990،جامعة بغدادمنشورات ، لعمليالتلوث البيئة و ا، سعدي، حسين أحمد شريفال، حسين على ھرام خضر مولود -  21

 .59ص 
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لمــاء ومــن اممت عــدة أدوات وأجهــزة ألخــذ عينــات حيــث ُصــ الطــرق،لقــد تطــورت هــذه     
ـــومــن أك الســطحية،لميــاه اأعمــاق مختلفــة مــن ضــمنها   ثر هــذه األجهــزة شــيوعا هــو جهــاز ـــ

  .)Van Dorn Water Sampler)()22فان دورن 
لوصـول إلـى نتـائج صـحيحة ا إنلمائيـة إال العينات التطور في أجهزة جمع اورغم هذا     

معينــة لكــل نــوع مــن أنــواع  ضــوابط إذ أن هنــاك العينــة،قــد يعتمــد أكثــر علــى أســلوب جمــع 
  .العيناتبحيث تتم مراعاتها أثناء جمع هذه  المطلوبة،لتحليل ا

المهمــة بهــذه الدراســة وذلــك لتحديــد مــدى ونســبة ولقــد تــم القيــام بعــدة أنــواع مــن التحاليــل    
  .تلوث مياه حوض الميناء بالمواد النفطية و مياه الصرف الصحي

  :لنفطيالتحليل اماء لغرض الطرق جمع عينات  -2

لمائيـة العينـة اال تتـأثر  حتـى ذات لـون بنـي، "لتر  2.5"  تم استخدام قنينات زجاجية سعة
لمثلـي لجمـع وحفـظ الملونـة األداة الخاصـة العبـوات اذه لشمس، وتعـد هـاومحتوياتها بأشعة 

  .لالزمالتحليل العينات حتى وقت إجراء ا
لسـطحية الميـاه العينـات كانـت مـن العينـات ، فنظـرًا ألن اأما فيما يخص أسلوب جمـع     

لقنينـة اثـم بـإنزال  ،لبحـرابميـاه  القنينـةلعينـات بتنظيـف الميناء فإنه يـتم جمـع المياه حوض 
أعلــى ويســتمر فــي  لزجاجــة إلــىالمينــاء الســطحية بحيــث يكــون عنــق اا بميــاه حــوض يــدوي

لمــاء اعندئــذ بــدخول  لمــاء ويســمحالزجاجــة مســاويا لســطح القنينــة حتــى يكــون عمــق اإنــزال 
  .لقنينةاإلى داخل 
لمسـافة العينـات، وكانـت هـذه امسافة معينة مـن الرصـيف وذلـك ألخـذ  اختيرتلقد         

لمسـافة واقعـة ضـمن المينـاء، حيـث تٌعـد هـذه اداخـل ميـاه حـوض واحـد  تـرمبأقل مـن  تقدر
لميـاه الثبـات النسـبي لحركـة الرياح واضحة، وألن ارات يمياه، وتكون تأثالنطاق حر لحركة 

  .بها الملوثاتتركيز  ارتفاعؤدي إلى ي

  :العيناتمواقع أخذ  -3

ـــغ ل الكليـــة  مســـاحةاللصـــغر  نظـــراٌ     ـــاء و التـــي تبل ومســـاحة المرفـــا  )2م6131205(لمين
لمســتخدمة فــي افإنــه تــم اعتمــاد إحــدى الطــرق الرئيســية ) 2م1860000(الــداخلي التــي تبلــغ

اختيار ، وقد تم  الجغرافيافي علم  المستخدم الكمي المنهجلعينات وذلك وفق اعملية جمع 
                                                 

  .59لمرجع نفسه ، صا -  22
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وليـتم  ،صـادقاً  تمثـيالً ) لمينـاءامياه حـوض (الدراسة ال لطريقة حتى تضمن تمثيل مجاهذه 
 ممكـن تعميمهـا علـى منطقـة الدراسـة بطـرق معينـة، ونظـراً اللوصول إلى نتائج محـددة مـن ا

  . لثقة المتحصل عليها يرتفع بها مقدار العينات فإن النتائج التجانس مصدر 
لعينة و اخذ منه ؤ لذي ستالعام للمكان العينات تم تحديد اإلطار الشروع في جمع اقبل     

و ) 10(لخريطـة رقـم او  ،لمنطقـة ليكـون التحديـد دقيقـاً ان وفـق خريطـة لمكـااتم تحديد هـذا 
لنفطـي مـن مينـاء العينـات لغـرض التحليـل اأماكن تحديـد أخـذ  يوضحان) 13(الجدول رقم 

  .البحريطرابلس 
  

  .أماكن وٕاحداثيات العينات لغرض التحليل النفطي)  13(جدول 

  تاإلحداثيا  مكان العينة داخل الميناء  رقم العينة

  عرض  طول

  11,13,80,48  54,32,24,27  بجانب رصيف الخدمات  1

  11,13,83,25  54,32,92,11  25وسط الميناء بجانب رصيف   2

  11,13,74,39  54,32,68,06  مرسى قوارب الصيد  3

  11,13,87,51  54,32,10,17  المرفأ الخارجي  4

  .من عمل الباحث: المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أخذ العينات لغرض التحليل النفطي

  . 108م،ص1977

ماشى بحيث تتلعينات ، 
مــع شــكل المينــاء،ويكون أخــذ العينــات مــن جميــع أنحــاء المينــاء وتكــون هــذه العينــات فــي 

عينــات وهــي  "4"إلــى  
2010.12.26.  

، فإنـه بـين فصـل الصـيف والشـتاء
لبحــر المتوســط، وألن فــي هــذا 

علـى ذلـك ومـن  لشـتاء، وبنـاءً 
بينمـــا  م 27/08/2010

66 

أخذ العينات لغرض التحليل النفطي مواقع) 10(خريطة            

  

1977من عمل الباحث استناداً على اFطلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة،

لعينات ، المنتظمة في اختيار وتحديد مواقع العينات القد تم اعتماد أسلوب 
مــع شــكل المينــاء،ويكون أخــذ العينــات مــن جميــع أنحــاء المينــاء وتكــون هــذه العينــات فــي 

 العينــاتووصــل عــدد  البدايــة وبــالقرب مــن األرصــفة ووســط المينــاء،
2010.12.26م و2010.08.27خالل الفترتين التي تم تحليلها وأخذ نتائجها

  :لعيناتامواقيت جمع 

بـين فصـل الصـيف والشـتاء الدراسـة في منطقة  غم التطرفات التي تحدث
لبحــر المتوســط، وألن فــي هــذا امنــاخ هــو لدراســة المنــاخ الســائد بمنطقــة 

لشـتاء، وبنـاءً الصـيف وفصـل المناخ يتضـح فصـالن رئيسـيان همـا فصـل 
27لصـــيف بتـــاريخ اصـــل لعينـــة األولـــى فـــي فالمقارنـــة تـــم أخـــذ 

  . م26/12/2010لشتاء بتاريخ الثانية في فصل 

 

                              
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
من عمل الباحث استناداً على اFطلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة،: المصدر

  

لقد تم اعتماد أسلوب 
مــع شــكل المينــاء،ويكون أخــذ العينــات مــن جميــع أنحــاء المينــاء وتكــون هــذه العينــات فــي 

البدايــة وبــالقرب مــن األرصــفة ووســط المينــاء،
التي تم تحليلها وأخذ نتائجها

مواقيت جمع  -4

غم التطرفات التي تحدثر         
لمنــاخ الســائد بمنطقــة اأن  القــول يمكــن

لمناخ يتضـح فصـالن رئيسـيان همـا فصـل ا
لمقارنـــة تـــم أخـــذ اأجـــل 
لثانية في فصل العينة اأخذت 
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  :لعيناتاطرق تحليل  -5

طريقـة االختبـار "" ) A S T M(لمتعـارف عليهـاالعالميـة الطـرق العينات حسب اتم تحليل 
  . American Standard Test Method "".القياسية األمريكية

لعينــة وتوضــع فــي قمــع التحليــل يــتم أخــذ لتــر مــن العينــات إلــى معمــل اول بعــد وصــ     
لمــذيب الموجــودة ، حيــث تــتم إضــافة النفطيــة المــواد المــاء عــن اخــاص لتــتم عمليــة فصــل 

لفصــل قــد انتهــت اوذلــك للتأكــد تمامــًا مــن أن عمليــة ) ملــم 2(لعضــوي مــرة أخــرى وبكميــة ا
م تـتم عمليـة جمـع ثـى ولفتـرة مناسـبة، ومـن أخـر  ةلوعـاء مـر اويتم رج  ،لمطلوبالوجه اعلى 

، بعد ذلك لوعاء معروف وزنه مسبقاً المذابة في وعاء خاص، ويكون هذا العضوية المواد ا
لوعاء من جديـد وهـو حامـل للمـواد المضاف، ليتم وزن العضوي المذيب اتتم عملية تبخير 

لسـابق الـوزن المـواد مـن الثاني للوعاء وهو يحتوي لهـذه الوزن ايتم طرح  لعضوية، وعندئذٍ ا
لميـاه، وبـذلك افـي حجـم لتـر مـن  المذابـةلعضوية المواد ا، والفارق يكون كمية للوعاء فارغاً 

  .لمذابة  بمياه العينةالعضوية المواد اتتم معرفة كمية 
  

المرحلة األولـى لميناء خالل النفطية داخل حوض الملوثات ادى تركيز ـم

  :م2010-08-27 الصيفل ــفصمن الدراسة في 
  

لمينـاء الـذي أجـري يـوم المخبري لعينات مياه حوض التحليل ايتضح من خالل نتائج      
 0.2لميناء تتراوح مابين المذابة بمياه حوض المواد النفطية اأن كمية ، م 27-08-2010

لمليـــون كحـــد أقصـــى اجـــزء فـــي  51.0لحـــد األدنـــى إلـــى حـــوالي المليـــون وهـــو اجـــزء فـــي 
ويوضــح التفــاوت بــين  و النســبة المئويــة لنفطيــةالمــواد اتركيــز  وضــحي) 14(والجــدول رقــم 

  .النفطيقع في حدة التلوث المو ا
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فصل  لميناء فيابمياه حوض  ونسبتها المئوية لمواد النفطيةاتركيز ) 14(جدول 

   م2010.08.27 الصيف

جزء في  -التركيز  مكان العينة  رقم العينة

  المليون

  %النسبة المئوية

ب رصيف بجان  1
  الخدمات

7.5  10.43%  

وسط الميناء بجانب   2
  25رصيف 

13.2  18.36%  

  %71.00  51.0  مرسى قوارب الصيد  3
  %0.28  0.2  المرفأ الخارجي  4

  .الدراسة الميدانية: المصدر

  .ة الصناعي قسم المختبرات تتم تحليل العينات في مجمع ملي*
  

لمـــواد اتحليلهـــا تتفـــاوت فيهـــا نســـبة  لعينـــات التـــي تـــماأن جميـــع ) 14(يالحـــظ مـــن الجـــدول 
التـي تكـون فـي  4رقـم  عينـةلالمليون كمـا هـو الحـال فـي اجزء في  0.2ن ملمذابة االنفطية 
جــزء فــي المليــون مــن المــواد النفطيــة المذابــة  51.0 إلــى ،المينــاء مــن جهــة الشــمال مــدخل
لفــارق مــا بــين ا، وأن وهــي فـي نهايــة المينــاء حيــث يوجــد سـوق األســماك 3رقــم  عينــةعنـد ال

فـي  غيـر منـتظم لمينـاء وأعلـى تركيـز لهـاالمذابة داخـل حـوض اأدنى تركيز للمواد النفطية 
خـر يرجـع لتباين في تركيـز التلـوث النفطـي مـن مكـان آلالهرمي لهذه النتائج، وهذا االشكل 

لمينـــاء تكـــاد تكـــون المواقـــع داخـــل المينـــاء واألرصـــفة، فبينمـــا نجـــد أن بعـــض اوفقـــا لوظيفـــة 
لبعيد عن انظًرا لموقعها ) 4(لحال بالعينة رقم الملوثات النفطية، كما هو افة تمامًا من نظي

أي أماكن إرساء السفن وقوارب الصيد و ورشة الميناء التي تشكل مصدرًا للتلوث النفطي، 
لموقع هو ما قد تجلبه الملوثات النفطية، وكل ما يمكن أن يلوث هذا امصدر من مصادر 

وكذلك الرياح التي تساعد التيـارات البحريـة علـى جلـب  ،رية معها من ملوثاتلبحالتيارات ا
فـي  اً من الداخل أو الخارج، كما لعـب موقعهـا بـالقرب مـن مـدخل المينـاء دور  هذه الملوثات

فـإن هنــاك  وبالتـالي قلـة تركـز التلــوث النفطـي بهـا، ،إمكانيـة تجـدد الميـاه مـن خــارج المينـاء
، وملحــوظ  جــداً  ينــاء يرتفــع بهــا التلــوث النفطــي وبشــكل كبيــراً لمامواقــع أخــرى داخــل حــوض 

داخـل حـوض  لمواقـع تلوثـاً اوفيما يخص أكثـر ، 3رقم  العينةخصوصا في  لمجردةابالعين 
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لمـواد احيـث وصـل تركيـز ) 2(رقـم  العينـةأي فـي  27إلـى 20 األرصفةأمام  هلميناء فنجدا
بب وجـود حـوض عـائم لصـيانة السـفن وذلـك بسـ لمليـوناجزء في  ) 13.2(النفطية بها إلى

 مكـان فـي ر الزيـوت علـى هـذا الرصـيف، وكـذلكيووجود ورشة صيانة اآلليات ومحطة تغي
لمـواد النفطيـة الصـيد حيـث وصـل تركيـز اقـوارب ل إرسـاءالتي تكون منطقـة ) 3(رقم  العينة

عوامــل لالعديــد مــن ا إلــىلكبيــر اويرجــع هــذا االرتفــاع  المليــون،جــزء فــي ) 51.0(إلــى  ابهــ
  :منها
حيــث أن  رصـيف الخـدمات، 31مـن الرصـيف رقــم  هـي قريبــة جـداً ) 1(رقـم  العينـة أن -1

لخـــدمات للســـفن مـــن تزويـــد وقـــود وٕاصـــالح األعطـــال التـــي اهـــذا الرصـــيف يخـــتص بتقـــديم 
ة نتيجـــــة عمليـــــات التنظيـــــف ه هـــــذه الســـــفن  مـــــن ملوثـــــات نفطيـــــيـــــتحـــــدث للســـــفن ومـــــا تلق

  .واإلصالح
لخاصـة اتسـرب نفطـي مـن ورشـة تغييـر الزيـوت لآلليـات ثـار تلـوث نفطـي ناتجـة عـن آ -2

لمينـــاء بجانـــب ابالمينـــاء، ويتضـــح ذلـــك مـــن وجـــود طبقـــة زيتيـــة شـــفافة علـــى ميـــاه حـــوض 
 .  31-30الرصيف رقم 

بميــاه حــوض  و طافيـة  لكبيــرة وبعضـها صــغيرة عالقــةالمخلفـات الصــلبة اتوجـد بعــض  -3
و أسود والتي قد تكون تسرب بعضها إلى الميناء والتي عادة ما يكون لونها مائال لألسود أ

حيث وصلت نسبة تركيز المواد النفطية المذابة بمياه  )3(مياه العينة خصوصا العينة رقم 
لطافيـة حاملـة العوالـق ا، وبـذلك قـد تكـون هـذه جـزء فـي المليـون 51.0الحوض إلـى حـوالي 

 ـىذيب العضــوي إلــلكميــات مــن القطــران التــي قــد تلتصــق بهــا ممــا يــؤدي عنــد إذابتهــا بالمــ
 .لعينةالملوثات النفطية بمياه ازيادة تركيز 

ألن ميـــاه  ونظـــراً ) 3(رقـــم  العينـــة لقريبـــة مـــناوجـــود بعـــض مخـــارج الصـــرف الصـــحي  -4
لميناء، وأن شبكة الصرف الصحي تنصرف الصحي تطرح مباشرة داخل حوض االصرف 

هـذا االرتفـاع هـو لمصانع ومحطات غسيل السيارات فإن من أسـباب اإليها مخلفات بعض 
ن مينــاء أمــا يــدخل مــن مــواد نفطيــة عبــر الشــبكة ليطــرح فــي ميــاه حــوض المينــاء، ولســيما 

، إضـافة إلـى مجـاري ميـاه الصـرف الصـحي )23(لصحيامخارج للصرف  أربعة طرابلس به
  .من المكاتب اإلدارية، ودورات المياه الخاصة بالسائقين والمنتجين داخل الميناء

                                                 
 .م2010.12.29بتاريخ،لميدانية الدراسة ا -  23
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قـد  لبحريـة أواة هنـا إلـى أن حـوض المينـاء تـنخفض فيـه حركـة التيـارات وتجدر اإلشـار     
تجـدد مياهـه قـد تكـون  فترة  مغلق، وبالتالي فإن ها وذلك ألن حوض الميناء شبتنعدم تمام

الملوثـات النفطيـة ت نـه كلمـا كثـر الميناء بحيث امما يؤثر على مياه حوض  ، طويلة نسبياً 
تركيـز الملوثـات  بزيـادة ممـا يسـمح  ،رة قـد تكـون طويلـةفإنها تبقـى بميـاه حـوض المينـاء فتـ

لمينــاء، وكــذلك فــإن بقــاء بقــع الــنفط فتــرة أطــول علــى ســطح الذائبــة بميــاه حــوض االنفطيــة 
لقابلــة للــذوبان، وبالتــالي فــإن زيــادة الملوثــات داخــل االمــاء يســمح بــذوبان أكبــر مــن المــواد 

للميناء ويكون التأثير بسبب مـا قـد تجلبـه لمجاورة احوض الميناء يؤثر على البيئة البحرية 
  . التيارات البحرية من ملوثات نفطية 

التي وصـل ) 2(ة رقم العينهي  التلوث كثيراً نسبة رتفع فيها تومن المواقع األخرى التي    
 ،لمليـوناجـزء فـي ) 13.2(لمينـاء إلـى المذابـة بميـاه حـوض االنفطيـة  تاوثـفيها تركيـز المل

لمينـاء ومنهـا انبئ بالخطر الذي تتعرض له البيئة البحرية داخل حوض يُ وهو ارتفاع كبير 
 :لميناء ويمكن أن ترجع أسباب هذا االرتفاع إلىالبحرية خارج اإلى البيئة 

من رصيف على األرصفة  وخصوصاً ) 2(لسفن بالمنطقة رقم العالية لحركة الكثافة ا -1
لسفن التي ارصفة تستقبل جميع حيث أن هذه األ، 5أي المنطقة رقم  )27إلى 20 ( رقم 

لمواد مما يؤدي الشحن مواد أو تفريغ بعض  تبقى راسية لعدة أيام داخل الميناء استعداداً 
لمسموح اإلى رفع تركيزات نفطية بمياه حوض الميناء وطرح مخلفاتها أعلى من القدر 

 .  لمخلفاتستقبال هذه البيئة البحرية أو سبب عدم وجود أماكن مخصصة إلابإلقائه في 

لمخلفات التي وصلت إلى حوض الميناء بمساعدة الرياح مما أدى اوصول بعض  -2
 أنها نو إلى رفع نسبة الملوثات النفطية، حيث توجد بعض بقع الزيت كما أكد الصياد

 . لميناء اخارج موجودة 

رمـى بميـاه التـي تُ  قـوارب الصـيد ن مما يتم طرحه مباشرة من زيوت ومحترقات ناتجة  -3
الميناء مباشرة كأحد عمليات التجاوز للقانون حيث يتم ذلـك داخـل حـوض المينـاء، حوض 

صــيادين مــن خــالل وهــو مــا أقــره بعــض المســؤلين بمينــاء طــرابلس البحــري وأكــده بعــض ال
 .الدراسة لميدانية

والشكالن التالين يوضحان تركيز ونسبة الملوثات النفطية داخل حوض الميناء خـالل فتـرة 
  . الصيف



  .م 2010لميناء خالل فصل الصيف 

  .النسبة المئوية لتركيز الملوثات النفطية داخل حوض الميناء في فصل الصيف
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لميناء خالل فصل الصيف الملوثات النفطية داخل حوض اتركيز 
 

  .)14(من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم

النسبة المئوية لتركيز الملوثات النفطية داخل حوض الميناء في فصل الصيف

  )14(دول رقم من عمل الباحث استنادًا على الج

7.5

13.2

51

0

1 2 3

 

تركيز ) 5(ل شك  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم :المصدر
  

  

النسبة المئوية لتركيز الملوثات النفطية داخل حوض الميناء في فصل الصيف) 6(شكل     
  

  

  

من عمل الباحث استنادًا على الج :المصدر

 

0.2

4
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المرحلـة الثانيـة مـن مدى تركز الملوثات النفطية داخـل حـوض المينـاء خـالل 

  .م2010-12-26فصل الشتاء الدراسة 

لمخبرية لتحليل عينـات ميـاه حـوض المينـاء أجريـت بتـاريخ االمرحلة الثانية من الدراسة    
صل الصيف، لمتحصل عليها خالل فام، وتختلف نتائجها عن النتائج  2010 -12 -26

ير جـدًا، ويتضـح مـن خـالل ــلكباومن أهم أوجه االختالف بين نتائج الفصلين هو التفاوت 
النتائج خالل فصـل الشـتاء عـدم وجـود تفـاوت كبيـر فـي كميـة المـواد النفطيـة المذابـة بميـاه 

 8.1جزء في المليـون وهـو الحـد األدنـى إلـى حـوالي 0.1حوض الميناء التي تتراوح ما بين 
  ).15(رقم  كما هو موضح في الجدولالمليون وهو كحد أقصى  جزء في

  

 بمياه حوض الميناء في ونسبتها المئوية تركيز المواد النفطية المذابة) 15(جدول

  .م2010. 12. 26 .الشتاء

التركيز جزء في   مكان العينة  رقم العينة

  المليون

النسبة 

  %المئوية

  %36.90  6.2  بجانب رصيف الخدمات  1
لميناء بجانب رصيف وسط ا  2

25  
2.4  14.28%  

  %48.21  8.1  مرسى قوارب الصيد  3
  %0.60  0.1  المرفأ الخارجي  4

  %99.99  المجموع        

  .من تحليل العينات في مجمع مليتة الصناعي،قسم المختبر ،الدراسة الميدانية :المصدر          
  

رقـم  عينـةعـد التوثـًا مـن الدراسـة األولـى، و وتعد المرحلة الثانية من التحاليل المخبريـة أقـل تل
أقل تلوثًا كما يتضح مـن خـالل التحاليـل المخبريـة، ومـع أن التحاليـل تشـير إلـى حـدوث  4

تلــوث نفطــي وكــذلك وجــود بقــع نفــط متنــاثرة، لســيما بســبب عمليــة تنظيــف الســفن وتغييــر 
المينـاء، وهـو مـا آليات الميناء التي تحدث كلها داخل حوض  زيوتزيوت القوارب وتغيير 

أن الدراسـة المخبريـة  إاللين من خالل الدراسة الميدانيـة، ؤ الحظه بعض الصيادين و المس
، درجـة الخطـر إلـىتوضح بان نسبة تلوث مياه حوض الميناء تعد غير مرتفعة ولم تصـل 
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أن المـواد النفطيـة المذابـة فـي حـوض المينـاء متقاربـة   )15(ويتضح من خالل الجـدول رقـم 
كبـر تركيـز أمما تشكل هرمًا يكون أعـاله قمـة واحـدة تمثـل  ترتفع بها الملوثات النفطية،وال 

وكلما نزلنا درجة انخفض في تركيز الملوثات النفطيـة وتمثـل قمـة الهـرم  للملوثات النفطية،
جــزء  8.1حـوالي  إلــىالتـي وصــل تركيـز الملوثــات النفطيـة المذابــة بهـا  3 العينــة فـي موقـع

رتفــاع النســـبي قــد يتضــح مــن أن هـــذا الموقــع هــو مرســـى ســـر هــذا اإلا يفَ فــي المليــون، ومــ
 ذيوكذلك وجـود بعـض مخـارج الصـرف الصـحي الـ ،، وكذلك سوق األسماكقوارب الصيد
بشـبكة بعـض محطـات غسـيل السـيارات و المصـانع التـي تسـتخدم الميـاه فـي  اً يكون مرتبط

حوض  إلىخول نسبة من الزيوت د إلىمما يؤدي  تبريد اآلالت وغيرها من االستخدامات،
المينــاء ممــا يرفــع مــن نســبة تركيــز المــواد النفطيــة المذابــة داخــل حــوض المينــاء، وتجــدر 

فــي هــذا الفصـل تكــون قويــة فبالتــالي وٕاتجــاه الريـاح أن حركــة التيـارات البحريــة  إلــىاإلشـارة 
  .لميناءاتتجدد مياه حوض 

 إلـــىالمذابـــة بميـــاه حـــوض المينـــاء  نخفـــاض تركيـــز الملوثـــات النفطيـــةإويمكـــن تفســـير    
  -:األسباب التالية

حركــة التيــارات البحريــة المســتمرة تســاهم فــي نقــل الملوثــات مــع كتلــة الميــاه المتحركــة  -1
هـذه التيـارات  ماتـأتي محلها، وغالباً قل تلوثًا بالمواد النفطية لتحل ألتصل كتل مائية أخرى 

  .من خارج الميناء
ل الملوثات من مكان آلخـر لسـيما الطافيـة فـوق سـطح قهم في نحركة الرياح التي تسا -2

قــد تبعــد  آلخــر إلــىحيــث يســهل دفــع بقــع الزيــت الموجــودة داخــل المينــاء مــن مكــان  المــاء،
  .لمسافات بعيدة خارج الميناء

البيئة البحرية داخل حوض الميناء ليس منتظم، فقد تدخل  إلىطرح الملوثات النفطية  -3
تـدخل لهـا  رة زمنيـة محـددة ،بينمـا تبقـى ميـاه حـوض المينـاء نظيفـة والكميات منه خالل فتـ

بنســبة منخفضــة لفتــرة قــد تكــون طويلــة تســمح فيهــا ميــاه البحــر  إالأي مــن المــواد النفطيــة 
  .تنظيف ذاتها من هذه الملوثات

حيـــث  4بــر مـــن العينــة رقــم أك بتركيــز ظـــىأمــا بــاقي العينــات الثالثـــة األخــرى فهــي تح   
هــذه و جـزء فــي المليـون  6.2 إلــيجـزء فــي المليـون  2.4العينــات األخـرى مــن ز تركـتفـاوت 
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، والشـكالن التـالين يوضـحان تركيـز ونسـبة 

  .م2010تركيز الملوثات النفطية المذابة خالل فصل الشتاء 
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، والشـكالن التـالين يوضـحان تركيـز ونسـبة البحريةالبيئة  ىعل اً كبير  اً خطر 
  .الملوثات لفصل الشتاء لحوض الميناء

تركيز الملوثات النفطية المذابة خالل فصل الشتاء ) 7(شكل 

  ).15(من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم

النسبة المئوية لتركيز الملوثات النفطية في فصل الشتاء) 8(شكل

  ).15(من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم

 

 

1

خطر  ال تشكلالنسب 
الملوثات لفصل الشتاء لحوض الميناء

شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم:المصدر
  

شكل

من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم:المصدر
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ميــاه النفطيــة داخــل مقارنــة بــين مرحلتــي الدراســة فــي مــدى تركيــز الملوثــات 

  :الميناءحوض 

أن هناك تقارب فـي بعـض النتـائج وتباينـًا و اخـتالف كبيـرًا ) 16(لجدول يتضح من خالل ا
  .الدراسةخر، و ذلك خالل مرحلتي في البعض اآل

تركيز المواد النفطية المذابة في حوض الميناء خالل مرحلتي الدراسة ) 16(جدول 

  .والمتوسط العام لهما

  نتائج المرحلة االولى   الموقع

  )الصيف(جزء في المليون 

  تائج المرحلة الثانية ن

  )الشتاء(جزء في المليون 

المتوسط 

  العام

1  13.2  6.2  9.7  
2  7.5  2.4  4.95  
3  51.0  8.1  29.55  

4  0.2  0.1  0.15  
المعدل 
  العام

    11.08  

  .تم تحليل العينات في مجمع مليتة الصناعي،قسم المختبر* ،الدراسة الميدانية: المصدر
  

  

رتفــاع تركيــز الملوثــات فــي المرحلــة األولــى فــي فصــل إ بقنالحــظ مــن خــالل الجــدول الســا
، عـن المرحلـة الثانيـة وهـي فـي فصـل و التفاوت الكبير وعدم التجانس بين النسب الصيف
موضــع وظــروف المينــاء الطبيعيــة منهــا أو  إلــىويرجــع ذلــك  ،حيــث تتقــارب النســب الشــتاء
  . ، والجدولين التالين يوضحنا ذلكالبشرية
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  .المذابةالعالقة ما بين مرحلتي الدراسة لتركيز المواد النفطية  )9(شكل
  

    

  )16(من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم:المصدر
  

  المتوسط العام لتركيز المواد النفطية خالل مرحلتي الدراسة )10(شكل
     

  
  ).16(من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم:المصدر 
  

ارتفاع قـيم المتوسـطات الحسـابية، ممـا قـد  إلىن هذا االختالف أدى أ إلىباإلضافة و      
مضـــللة وبعيــدة عــن الحقيقــة، فمــثًال النتــائج المتحصـــل  يعطــي فــي بعــض الحــاالت أرقامــاً 

جــزء فــي  51.0 إلــىوصــلت خــالل المرحلــة األولــى مــن الدراســة  3عليهــا مــن العينــة رقــم 



جـــزء فـــي  8.1 ىلـــاثيـــر حيـــث وصـــلت 
جزء في المليون وهو ما يرتفع 

أن فـــي غيـــر هـــذه  إالعـــن نتـــائج المرحلـــة الثانيـــة وكـــذلك يقـــل عـــن نتـــائج المرحلـــة األولـــى 
 ،المـرحلتين متجانسـة فيمـا بـين نتـائج

ومن هذه المتوسطات المناسبة و التي تعطي قيما تعد صحيحة ما تـم الحصـول عليـه مـن 
جـــزء فـــي المليـــون  0.15

جـــزء فـــي المليـــون بالنســـبة للعينـــة 
ي المليون للعينة الثانية، ومن خالل هذه النسـب يالحـظ أن حـوض 

  .الميناءتوضح نسبة التلوث في حوض 

  .النفطية داخل حوض الميناء خ/ل فترة الدراسة

  

المعيـــار الســـليم والحـــد الصـــحيح الـــذي ال يجـــب أن تتجـــاوزه كميـــة المـــواد النفطيـــة بميـــاه 
ذلـك أن وجــود أي مـادة غريبــة ليســت مـن ضــمن التركيــب 
ن كانــت هـــذه المــادة ضـــارة 
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ثيـــر حيـــث وصـــلت المليـــون بينمـــا وصـــلت فـــي المرحلـــة الثانيـــة بأقـــل بك
جزء في المليون وهو ما يرتفع  29.55المليون وبالتالي فان قيمة المتوسط الحسابي تكون 

عـــن نتـــائج المرحلـــة الثانيـــة وكـــذلك يقـــل عـــن نتـــائج المرحلـــة األولـــى 
متجانسـة فيمـا بـين نتـائج ن المتوسـط الحسـابي يعطـي أرقامـاً إ

ومن هذه المتوسطات المناسبة و التي تعطي قيما تعد صحيحة ما تـم الحصـول عليـه مـن 
0.15حيـــث بلـــغ متوســـطها حـــوالي 4رقـــم  عينـــةمرحلتـــي الدراســـة عـــن ال

جـــزء فـــي المليـــون بالنســـبة للعينـــة  9.7ا ممتوســـطه بلـــغ ذينلـــالو  2-1رقـــم 
ي المليون للعينة الثانية، ومن خالل هذه النسـب يالحـظ أن حـوض جزء ف

توضح نسبة التلوث في حوض ) 11(والخريطة رقم الميناء يعاني من تلوث 
  

النفطية داخل حوض الميناء خ/ل فترة الدراسةتركيز الملوثات ) 

 .)16(من عمل الباحث استناداً على الجدول رقم 

المعيـــار الســـليم والحـــد الصـــحيح الـــذي ال يجـــب أن تتجـــاوزه كميـــة المـــواد النفطيـــة بميـــاه 
ذلـك أن وجــود أي مـادة غريبــة ليســت مـن ضــمن التركيــب  حـوض المينــاء هـو الحــد صــفر،

ن كانــت هـــذه المــادة ضـــارة إ الطبيعــي لميــاه البيئـــة البحريــة تعـــد تلوثــًا لهـــذه الميــاه، لســـيما و 

 

المليـــون بينمـــا وصـــلت فـــي المرحلـــة الثانيـــة بأقـــل بك
المليون وبالتالي فان قيمة المتوسط الحسابي تكون 

عـــن نتـــائج المرحلـــة الثانيـــة وكـــذلك يقـــل عـــن نتـــائج المرحلـــة األولـــى 
إالحاالت الشاذة فـ

ومن هذه المتوسطات المناسبة و التي تعطي قيما تعد صحيحة ما تـم الحصـول عليـه مـن 
مرحلتـــي الدراســـة عـــن ال

رقـــم  عينتـــانوكـــذلك ال
جزء ف 4.59األولى و 

الميناء يعاني من تلوث 

) 11(خريطة 
  

  
من عمل الباحث استناداً على الجدول رقم : المصدر

المعيـــار الســـليم والحـــد الصـــحيح الـــذي ال يجـــب أن تتجـــاوزه كميـــة المـــواد النفطيـــة بميـــاه  إن
حـوض المينــاء هـو الحــد صــفر،

الطبيعــي لميــاه البيئـــة البحريــة تعـــد تلوثــًا لهـــذه الميــاه، لســـيما و 
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ــ إذ أن  ،و كانــت هــذه المــادة فــي تنــاول قــدرة ميــاه البحــر للــتخلص منهــابالبيئــة البحريــة، ول
مـع  أالبحريـة تبـد الكائنـاتالتأثرات الضارة للمواد النفطية المذابـة بميـاه البيئـة البحريـة علـى 

جـزء فـي المليـون التــي تـؤثر بصـفة خاصـة علــى  1 إلــى 0.1التركيـزات التـي تتـراوح مـابين 
   .)24(يرقات بعض حيوانات البحر

جــزء فــي  0.1اقــل تركيــز وجــد فــي منطقــة الدراســة كــان حــوالي  إنورغــم ذلــك وحيــث     
هــو المعيــار لمــدى ســالمة ونظافــة حــوض  ســيعدُ  هــذا الــرقم إنفــ 4رقــم  عينــةالمليــون فــي ال

ه كلمــا كانــت التركيــزات النفطيــة مقاربــة لــه أنــالمينــاء وخلــوه مــن الملوثــات النفطيــة، بحيــث 
 تلــك النســبة هــا وقلــة محتــواه مــن المــواد النفطيــة، وكلمــا زاد عــنمــدى نظافت ىنهــا تــدل علــإف

وذلـك علـى اعتبـار أن المـواد النفطيـة المذابـة يـزداد تأثيرهـا السـيئ علـى األحيـاء  يعد تلوثا،
 أجزء في المليون هو الحد الذي تبد 0.1الحد  ٕانو  البحرية كلما ازداد تركيزها بمياه البحر،

  .ية على األحياء البحريةفيه التأثيرات النفطية السلب

مقارنــة بــين متوســط تركيــزات المــواد النفطيــة بهــذه الدراســة وبعــض الدراســات 

  :السابقة 

إلــى ظــروف عــدة  ذلـك لملوثــات النفطيــة مـابين فتــرة وأخــرى، و يرجــع اتختلـف تركيــزات     
لكميـــات المتســــربة مــــن المـــواد النفطيــــة إلـــى البيئــــة البحريــــة بـــأي شــــكل مــــن اأهمهـــا حجــــم 

  .، ومدى حركة ونشاط التيارات البحرية الداخلة والخارجة من الميناءشكالاأل
م تبـين أن 1981ففي الدراسة التي قام بها مركز بحوث األحيـاء البحريـة بتـاجوراء لعـام    

إذ يصــل  خـر يعـد أقـل تلوثـاً هنـاك مواقـع ترتفـع بهـا نسـبة التلـوث النفطــي، بينمـا بعضـها اآل
علـى الـرغم مـن  لمليون وهو لـيس كبيـراً اجزء في  3.3ية المذابة متوسط تركيز المواد النفط

  .)25(جزء في المليون بالقرب من الميناء البحري لطرابلس19.35لقيم وصلت إلى اأن أحد 
لعلــم بــأن امقارنــة بــين الدراســات الســابقة وهــذه الدراســة مــع  توضــعوعلــى ذلــك ســوف       
لمقارنــة خــالل الجــدول رقــم اتضــح هــذه وتالمكــان، لعينــات يختلــف وليســت مــن نفــس ا ذأخــ

                                                 
 .54م ،ص1997يئة البحرية ، الطبعة اFولى ، الكويت ، ، بيئتنا البحرية ، المنظمة ا�قليمة لحماية الب صبارمحمد سعيد  -  24
1-G. Magazz  and  M . Angot  .Dissolved  and  Dispersed  Petroleum  

Hydrocarbons  in  Libya  Coastal  Water -  Bulletin  the  Marine  Biology  
Research  Center – No 1  -1981  . p 23        
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لذي يوضح المقارنة مابين الدراسات السابقة التي أجريت لتحديد تركيـزات الملوثـات ا) 17(
  .النفطية

  .خالل هذه الدراسة والدراسات السابقةمتوسط المواد النفطية المذابة ) 17(جدول

  )4(م  2010  )3(م 1998  )2(م 1987  )2(م 1984  )1(م 1981  الموقع

  11.08  6.5  4.55  11.63  4.15  اء طرابلسمي
  

  :المصدر 
1-Marine Research center, Dissolved and Dispersed Petroleum   Hydrocarbons in 
Libyan Coastal Waters ,Bulletin No.1, (TRIPOLI; 1981 ),PP. 22-23  

  .23صمرجع سابق الذكر،لعزابي، القاسم محمد ابو أ -2
  .236ص مرجع سابق الذكر النقراط ،حمد قريرة أ -3
   ).المعدل العام(نتائج هذه الدراسة من خالل نتائج تحليل العينات في مجمع مليتة الصناعي،قسم المختبر، -4
   

فيمــــا بـــين النتــــائج   االختالفـــاتأن هنـــاك بعــــض ) 17(ويتضـــح مـــن خــــالل الجـــدول رقــــم 
المتحصـــل  االخــتالفإرجـــاع  ، ويمكــنلــيس كبيـــراً  االخـــتالفالمتحصــل عليهـــا إال أن هــذا 

  :إلى األسباب ألتالية  عليه
  .العينهالقرب والبعد والعمق الذي أخذت منه  -1
فـــي حركـــة التيـــارات  اختالفـــاتلعينـــة ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن اوقـــت أخـــذ  اخـــتالف -2

 .وسرعتهاالبحرية وحركة الرياح من حيث اتجاهاتها 
 .المأخوذةلعينة ااختالف حجم  -3
 .، فهي ليست من نفس المواقع تحديداً ةاختالف مواقع أخذ العين -4
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دراسة عام و  م،1999م ،1978م، 1984م ،1981في  أجريتالتي  اتالعالقة مابين الدراس) 11(شكل 

  .م 2010

  
  ).17(من عمل الباحث استنادا على الجدول رقم :المصدر

  

مــاكن خاصــة أ ُلِحــظ عــدم وجــودمــن خــالل الدراســة الميدانيــة إلــى أنــه وتجــدر اإلشــارة     
وجــود العديــد مــن  ك، وكــذلالمخلفــات النفطيــة اوالقــوارب، وخصوصــلوضــع مخلفــات الســفن 

    ).8(الملوثات الملقاة داخل حوض الميناء كما هو مبين في الصورة رقم
  .مخلفات نفطية ملقاة في على رصيف الخدمات) 8(صورة              

  
  .م2012-04-24، بتاريخ عدسة الباحث:المصدر
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 ،مـن مسـتخدمي  المينـاء اً دان صـييعشـر  االستبيان الذي شملتبين من خالل  كما       
   -:األتي
مـن الصـيادين يعــانون مـن نقــص فـي اإلنتـاج الســمكي، وخصوصـًا فــي % 100إن   -1

كثــرة الزيــوت الطافيــة علــى ميــاه حــوض المينــاء،  فصــل الصــيف ويرجعــون ذلــك إلــى
 .ذاقها زيتي نتيجة لكثرة الزيوتحيث تتسبب بتلوث لحوم األسماك مما يجعل م

يؤكــد جميــع الصــيادين البــالغ عــددهم عشــرون صــيادًا بــأن هنــاك أســماك ميتــة داخــل  -2
  :حوض الميناء ويرجعون سبب ذلك إلى 

  .ارتفاع نسبة الملوثات داخل الميناء وخصوصًا الملوثات النفطية -أ
  .التي ترمى في حوض الميناء  الحوتبقايا مخلفات سوق  -ب
مـــن الصـــيادين يؤكـــدون أن نســـبة المخلفـــات % 95تبـــين خـــالل الدراســـة الميدانيـــة أن  -3

  .والملوثات تزداد سنة بعد سنة 
من الصيادين أن بعـض السـفن ترمـي مخلفاتهـا داخـل حـوض المينـاء وهـي % 20أكد  -4

  .بين صلبه وسائلة تنوعةغالبًا ما تكون من مخلفات م
لمترتبـــة مـــن تنـــاثر وتـــراكم المخلفـــات والنفايـــات مـــن الصـــيادين أن اآلثـــار ا% 95أكـــد  -5

  . داخل حوض الميناء إنبعاث الروائح وتكاثر القوارض
حيث يؤكد جميع أفراد العينة على وجود الكثير من بقـع الزيـت الطافيـة داخـل حـوض      

داخــل حــوض المينــاء نتيجــة تواجـدها  ُلِحــظالمينـاء، وهنــاك الكثيــر مــن المـواد النفطيــة التــي 
كثيـــرا مـــن الصـــيادين وأصـــحاب الســـفن يقومـــون  إنالزيـــوت والشـــحوم المســـتهلكة، إذ طـــرح 

عترافات بعض الصيادين، حيث ال توجد قيود أو قـوانين إوهذه من  بتغيير الزيوت مباشرة،
فـإن هـذا األمـر يرجـع إلـى مـدى وعـي الصـيادين بالضـرر النـاجم  ثـم مراقبة على ذلك ومـن

، فأحيانـا تنعـدم تمامـاً  ،وتختلـف هـذه البقـع مـن وقـت ألخـر، عن هذه الزيوت للبيئة البحريـة
مــن   اً كبيــر  غلــب األحيــان تكــون موجــودة وبكثــرة وأحيانــا نــادرة تغطــي جــزءاً أغيــر انــه فــي 

ماكن الترفيـه واالسـتجمام وكـذلك أمـاكن كثير من األضرار أل إلى تحوض الميناء، وقد أد
ء، والجـدول رقـم ش داخل حـوض المينـاسماك التي تعياأل ىكبر علأويكون التأثير  الصيد،

  .يبين نسب بعض المؤشرات الخاصة بالتلوث النفطي حسب آراء بعض الصيادين )18(
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  .الصياديننسب بعض المؤشرات الخاصة بالتلوث النفطي حسب أراء ) 18(جدول     

  النسبة إلى عددهم  عدد الصيادين  المؤشر  ت

  %100  20  نقص في اإلنتاج السمكي  1
  %100  20  اسماك نافقة وميتة داخل الحوض وجود  2
  %95  19  نسبة المخلفات تزداد سنة بعد سنة  3
  %20  4  بعض السفن ترمي مخلفاته داخل حوض الميناء  4
  %95  19  انبعاث الروائح الكريهة  5

  .من خالل االستبيان:المصدر
  

فـات تـدعو مـن المخلومما الشك فيه أن معظـم هـذه الكميـة التـي ترمـى فـي حـوض المينـاء 
  :تياآل إلي مالحظة

  .المستهلكةخاصة لوضع الزيوت  و أماكنعدم وجود جهة مختصة  -1
 .مباشرةعدم وجود رقابة للمخالفين الذين يلقون بالزيوت في مياه الميناء  -2
 عملية التخلص الصحيحة من الزيوت والشحوم المستهلكة تكلف أصـحاب السـفن وقتـاً  -3

  . في المياه مباشرة تكون عديمة التكلفة والجهد بينما التخلص من هذه المواد وجهداً 

  :لمستخدمةادرجات تلوث مياه حوض الميناء والمعايير 

ومــن خــالل عــرض  ،عينــات لمينــاء، وهــي أربــعامــن حــوض  المــأخوذةلعينــات اتــم دراســة 
لمينـاء يعـاني اأن حـوض  يتبـينلميدانيـة الدراسـة المتحصـل عليهـا مـن العينـات انتائج هـذه 
  :تي لحوض الميناء إلى اآل الملوثةلنفطية المصادر ا توث بحري، وقد قسممن وجود تل

 لبحريـــة والريـــاح وخصوصـــاً اوجـــود بقـــع زيـــت خـــارج حـــوض المينـــاء، وبفعـــل التيـــارات  -1
 .لميناء الملوتاث داخل حوض اتدخل هذه التي لشمالية االرياح 

 لكـون قـواربيم نالـذيالصـيادين قبـل مـن  لبحريـة وخصوصـاً البيئة اسكب الزيوت في   -2
  . جرافات الصيد داخل الميناء و 
وجــود بعــض المعــادن والزيــوت الثقيلــة التــي تــدخل حــوض المينــاء عــن طريــق قنــوات  -3

، ر الزيـوت وغسـيل السـياراتيـربـط بعـض المحطـات الخاصـة بتغيبسـبب الصرف الصحي 
  .الشبكةبعض المصانع التي تستهلك كمية من الزيوت بهذه  و



83 
 

سواء التي  ،لورشة البحرية الخاصة بصيانة السفنالبيئة البحرية من ا سكب الزيت في -4
يـــر الزيـــوت يمحطـــة غســـيل اآلليـــات وتغ إلـــىباإلضـــافة  الوافـــدة،يمتلكهـــا المينـــاء أو الســـفن 

  .نفسهالموجودة داخل الميناء 
لقطران استقبال إعلى األرصفة التي تخصصها  لتفريغ وخصوصاً الشحن و اعمليات  -5 

األرصــفة التــي تقــوم  كللمينــاء، كــذللبحريــة البيئــة المــواد إلــى افتســرب بعــض هــذه لغــاز اأو 
وفق نتائج الدراسة الميدانية والتحاليل المخبرية يمكن تحديد درجـات  ،بالوقودلسفن ابتزويد 

  :تلوث مياه حوض الميناء على النحو التالي 
 :المثاليةالمياه النفطية  -1

كيــزات ر ت إنلذائبــة، حيــث اتركيــزات الملوثــات النفطيــة  وهــي الميــاه التــي تقــل فيهــا كميــة أو
  .لمليون، تعد مياه نظيفة مثالية اجزء في  0.1الملوثات النفطية التي لم تتجاوز 

  :الملوثةلمياه ا -2

 تها إلى حدٍ اكيز ر بها كمية الملوثات النفطية بحيث وصلت ت ارتفعتإذا ما  تعد المياه ملوثةً 
جــزء  0.1التــي تتجــاوز  التركيــزاتألن  ونظــراً ،علــى البيئــة البحريــة وكائناتهـا  قـد يــؤثر ســلباً 

الميــاه بأنهــا ملوثــة إذا كانــت تركيــزات المــواد النفطيــة  صــفُ تو ف ثرة ، لمليــون تعــد مــؤ افــي 
جــــزء فــــي المليــــون ، وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن أن كثيــــًرا مــــن  10إلــــى  0.1تتــــراوح مــــا بــــين 

لمنطقة ملوثة أو أنها غير ذلك ، اختلفة للداللة على أن الدراسات األخرى تتخذ مؤشرات م
تبــر الحــد األدنــى الــذي لدراســة، إال أنــه بهــذه الدراســة اعُ اوهــذا بســبب ظــروف خاصــة بنــوع 

 اتتبـــدأ فيـــه التـــأثيرات الســـلبية علـــى األحيـــاء البحريـــة هـــو الحـــد الـــذي إذا مـــا تعدتـــه تركيـــز 
  .الملوثات النفطية بمياه البحر يعد تلوثا

   :جداً لملوثة اياه الم -3

لكثيـر اوهي التي تتضح بها تأثيرات الملوثات النفطية على البيئة البحرية حيث تـؤدي إلـى 
  . لحيوانية والنباتية الضارة على األحياء البحرية امن التأثيرات 

جـزء فـي المليـون فإنهـا  100إلـى  10النفطية بمياه البحر مابين  اتوعند وصول التركيز   
لغيــــر طبيعــــي فــــي األســــماك الهــــوائم والتبــــويض اخلــــوي فــــي الخر االنقســــام تــــؤدي إلــــى تــــأ

لسـرطانات، وكـذلك اللتـزاوج فـي  االسـتجابةكيميائيـة للقواقـع وتثبـيط الوانخفاض في التغذيـة 
في تغذية خيـار البحـر كمـا تعـد قاتلـة  وانخفاضفي فرص التكاثر والبقاء للديدان  انخفاض
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ذلــك فــان الميــاه التــي تتجــاوز بهــا التركيــزات النفطيــة  وعلــي ،)26(لــبعض الحيوانــات البحريــة
تقسيم درجات تلوث مياه البحر  )12(أجزاء في المليون تعد ملوثة جدًا، ويوضح الشكل 10

    .بالمواد النفطية
  .تقسيم درجات تلوث مياه البحر بالمواد النفطية ) 12(شكل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

لحماي�ة البيئ�ة البحري�ة، الطبع�ة اFول�ى، الكوي�ت،  ا]قليمي�ةالمنظم�ة ، بيئتن�ا البحري�ة ، صبارمحمد سعيد : المصدر

  .55، صم1997
  

لحاصــل لميــاه حــوض مينــاء ادرجات التلــوث الســابقة يمكننــا معرفــة مــدى التلــوث لــ اً ووفقــ  
  :وهي على النحو التالي طرابلس، 

، حيـث فـي فصـل الشـتاءنظيفـة ومثاليـة  مياهـه عـدتمن حـوض المينـاء  )4(رقم  عينةال -1
رغـم أنهـا أعلـى بقليـل  المليـون،جـزء فـي  0.1لم تزد فيها كميـة المـواد النفطيـة المذابـة عـن 

لمتوســـطات الحســـابية لمرحلتـــي الدراســـة ا، غيـــر أنـــه خـــالل اســـتخدام فصـــل الصـــيفخــالل 
   .ومثاليةعلى أنها نظيفة  هاووصف الميناء يمكنى حوض ف منطقة ةالحظ أنه ال توجد أيي

                                                 
 .54ص  الذكر، مرجع سابق اني،صبرمحمد سعيد  -  26

 مياه ملوثة جداً 

تركيز النفط المذاب 
 جزء في المليون

تركيز النفط المذاب 
 جزء في المليون

10

1.0

101.0

 مياه ملوثة 

 مياه نظيفة 
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رقـم  عينـةوال) 1(رقـم  عينـةمن حوض الميناء تعد ملوثة وهـي تمثـل ال ينةالعمناطق أو  -2
الـذي يوضـح تركيـز المـواد النفطيـة المذابـة ) 16(ويتضح ذلك مـن خـالل جـدول رقـم  ،)2(

  .لهمافي حوض الميناء خالل مرحلتي الدراسة والمتوسط العام 
التلوث خطيرة وتحتاج إلى وربما تكون فيها درجة  تعد ملوثة جداً ) 3(موقع العينة رقم  -3

  .البيئينقاد المنطقة من التدهور تدخل إل
قــد يرجــع إلــى ) 3(إن هــذا االرتفــاع الخطيــر فــي تركيــز المــواد النفطيــة فــي العينــة رقــم    

هـو نتيجـة لظـروف  إنما ،لذكر، إال أنه قد يكون هذا االرتفاع غير مستمرااألسباب سالفة 
، ومــا كـون سـبب اإلرتفـاع كمصــادفة عنـد أخـذ العينـة، أو قــد يرتفـاعخاصـة أحـدثت هـذا اإل

فـي  تتعـرضيؤكد ذلك هو التباين الكبير ما بين نتائج مرحلتي الدراسة، مما يعنـي أنهـا قـد 
وهــذا ، األمــر الــذي نــتج عنــه الكثيــر مــن األضــرار، بعــض األحيــان إلــى دخــول مــواد نفطيــة

ممـــا  ،الملوثــات النفطيــة كميــة الرتفــاعمعرضــة مياهـــه يعنــي أن بقيــة حــوض المينــاء تعــد 
  .الميناءحتى ال يحدث تلوث لمياه حوض  والمراقبة،يتطلب زيادة التركيز 

تلــوث البحــر المتوســط عــن طريــق مينــاء طــرابلس ضــئيل ل إحتمــالويتضــح ممــا ســبق     
وأن هنـــاك العديــد مـــن المعطيــات والمؤشـــرات الدالـــة  الســيما ،البحــري وزيـــادة نســبة التلـــوث

  .الموانئ النفطية،مقارنة بعلى ذلك
عــدم تطبيــق اللــوائح والقــوانين  مــن المينــاء يرجــع إلــى طوأن ســبب تلــوث البحــر المتوســ    

التـــي  واالعتـــداءاتويتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل التجـــاوزات  ،الخاصـــة بســـالمة البيئـــة البحريـــة
وربابنـة السـفن، وكـذلك بقـاء المخلفـات  والبحارةسيما من الصيادين ال، تحدث داخل الميناء

، وكــذلك طــرح الميــاه لالنتبــاهلبة داخــل حــوض ميــاه المينــاء لفتــرة طويلــة بشــكل مثيــر الصــ
ـــاء عـــن طريـــق شـــبكة الصـــرف الصـــحيمـــالعاد ، ة البشـــرية التـــي تصـــب فـــي حـــوض المين

ويَتضــــح مــــن خــــالل ذلــــك إحتمــــال ازديــــاد نســــب الملوثــــات لســــيما وأن هنــــاك العديــــد مــــن 
  : المعطيات والمؤشرات الدالة على ذلك ومنها

م تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بسالمة البيئـة الطبيعيـة ويتضـح ذلـك مـن خـالل عد -1
التجاوزات واإلعتداءات التي تحدث على مياه البحر لسـيما مـن الصـيادين والبحـاره وربابنـة 

  .السفن 
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إنخفــاض مســتوى الــوعي البيئــي لــدى الكثيــر مــن طبقــات المجتمــع ويتضــح ذلــك مــن  -2
يــر زيــوت القـــوارب يهــا تلويــث شــط الكـــورنيش بالمخلفــات تغخــالل الكثيــر مــن الحـــاالت من

ورميهــا داخــل حــوض المينــاء بشــكل مثيــر لإلنتبــاه وكــذلك مــا ُيالحــظ مــن مخلفــات صــلبة 
داخــل حــوض المينــاء مــن هياكــل معدنيــة وكــذلك طــرح الميــاه العادمــة البشــرية فــي حــوض 

 .الميناء
المينـــاء مـــن تصـــدير  النمـــو المســـتمر فـــي عـــدد الســـكان يتطلـــب إزديـــاد الضـــغط علـــى -3

  .واستيراد يتسبب في كثرة حركة السفن على الميناء

  :الدراسةلنفطي بمنطقة الضارة للتلوث ااآلثار 

لـنفط لفقـد المختلفـة،وتتعرض بقعـة المواد النفط هو تركيب معقد لمجموعة كبيرة من ا      
عمليات ذوبان لتعرض كما أنها ت لبحر،الساعات األولى لتسربها بماء الطيارة منذ اها ئأجزا

  .لكثير من خصائصها ومكوناتهااوأكسدة واستحالب وغيرها تفقدها 
لبحريــة ممــا الكائنــات اســلبية علــى كافــة  اً ثــار آلبحــر الــنفط ومــاء التفاعــل بــين اويســبب     

ومــن األضــرار واألخطــار التــي يتعــرض لهــا ، بحيــاة وصــحة اإلنســان اإلضــراريــؤدي إلــى 
  :اآلتيلنفطية، تتمثل في امن جراء هذا التلوث بالمواد  لبحرياحوض ميناء طرابلس 

لشمسية الطاقة الذي يعتمد على النباتي البالنكتون بالغذائية تبدأ السلسلة األن  نظراً    -1
 التــي ،)27(لبحــرالحيــة فــي المــادة امــن % 90لبحــر والــذي يعــد المســؤول عــن إنتــاج ابميــاه 

لنفطيـة بميـاه امـواد التأثر بشكل مباشر بوجـود لسطحية تالكائنات اتعتمد عليها حلقات من 
طاقـــة الم نقــص كميــة ثـــومــن  ،لبحــرابحــر وذلــك نتيجــة حجـــب ضــوء الشــمس عـــن ميــاه ال
عــن  وذلــك فضــالً  ،لعوالــقاتعتمــد عليهــا هــذه  التــيلبحريــة الميــاه اتمتصــها  التــيلشمســية ا

بالتــالي فــإن هــذه   قــد تكــون بهــا مــواد خطــره علــى هــذه األحيــاء، التــيلنفطيــة المــواد اتركيبــة 
تحدث  التيلتسربات الخطر نتيجة الميناء قد تعرضت لهذا البحرية داخل حوض ااألحياء 
لصــغيرة منهــا علــى األحيــاء األكبــر ا، ويكــون األثــر أكثــر ضــررا علــى هــذه األحيــاء أحيانــاً 

  .منها حجماً 

                                                 
 ،م1976ديسمبر  10لعدد ا لكويتاجامعة  والتربية، بكلية ا دامجلة  لبحري،التلوث ا، لبيئةاتلوث  لبنا،ا ىعلي عل - 27

  .166ص
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نباتـات الهـذه  إنحيـث  ،إليها لنفطيةالملوثات ا وصول لبحرية بسبب النباتات اتتأثر   -2
وقــد  لنباتــات يتــأثر،افــإن نمــو هــذه  ،لبحريــة تشــكل مصــدر تغذيــة رئيســي لــبعض األســماكا

لتمثيـل اوتتوقـف عمليـة ، يؤدي إلى موتهـا وبالتـالي فقـدان مصـدر تغذيـة مهـم لهـذه األحيـاء
عليـه فـإن  ،)28(ملـم0.2لنفطيـة عليهـا المـواد اك طبقـة مْ لنبات إذا ما وصـل ُسـالضوئي في ا

  .لتراكم امرت بسبب هذا لميناء قد دُ البحرية داخل حوض النباتات امن  كثيراً 
إلـى  0.1(ا بـين ـــــــــــــــلبحـر مالذائبـة فـي ميـاه الهيدروكربونيـه المـواد اعندما تصـل نسـبة  -3
وهـذا يـدل علـى أن ، )29(لبحريـةالحيوانـات العديـد مـن افإنهـا تـؤثر علـى ) مليونالجزء في 1

لبحري متأثرة بوجـود نسـبة تعـد مرتفعـة إذا اميناء اللمتواجدة داخل ات لحيواناامعظم يرقات 
  .ليرقاتاورنت بالنسبة التي تؤثر على هذه ما قُ 

إلـى  1(ر مـن ـــلبحالقابلـه للـذوبان فـي مـاء الهيدروكربونيـة المـواد ال تركيـز ـا يصـعندم -4
  .)30(لبحريةافإنها تعد قاتلة للحيوانات ) لمليوناجزء في  100
لبحريـة قـد تعرضـت للمـوت وذلــك ألن الحيوانـات الكثيـر مـن النسـبة فـإن الهـذه  وفقـاً و       

لمذابـة تزيـد النفطيـة المـواد الميناء تدل علـى أن نسـبة المأخوذة من العينات امعظم تحاليل 
 رممـــا ينـــد ،)لمليـــوناجـــزء فـــي  51.0( بلـــغلمليـــون، وأن بعضـــها قـــد اعـــن جـــزء واحـــد فـــي 

  .لنفطية الملوثات ازدياد إلميناء في حالة اياه حوض تعرض له متلذي ابالخطر 
لنفطــي قــد المينــاء لفتــرة طويلــة للتلــوث البحريــة التــي تعــيش داخــل الحيوانــات اتعــرض  -5

  .مما يغير طعمها ورائحتها ،لألمراض يجعل منها أكثر قبوالً 
ها لنفطـي، كمـا أن صـغار الصـخور بـالتلوث الحيوانـات التـي تضـع بيضـها علـى ا تتأثر -6

لحــــواجز الصــــخور و النفطيــــة، لســــيما أن المباشــــر للمــــواد اها لتعرضــــها صــــتمــــوت بعــــد فق
  .كبيراإلسمنتية تكون ملوثة بشكل 

لهــوائم الخلــوي فــي ار االنقســام لبحريــة ، كتــأخُ احــدوث انحرافــات ســلوكية فــي األحيــاء  -7
وغيرهــا  ســرطاناتالطبيعــي فــي األســماك وتثبــيط االســتجابة للتــزاوج فــي اللتبــويض غيــر وا

  .)31()لمليون اجزء في  100إلى  10(لنفطية بين المواد انتيجة تركيزات 

                                                 
 .59م ، ص1972 مالخرطو دار نشر التنمية، بدون– ةالبيئ- والعلوم، ا]نسانلعربية للثقافة امة ظلمنا -  28
 .54سابق الذكر، ص عبراني، مرجصمحمد سعيد  -  29
 . 54لمرجع نفسه ، صا -  30
 . 54لمرجع نفسه ،صا -  31
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ويعتبر قياس الجرعة المميتة أو درجة السمية من أهم الطـرق المسـتخدمة لمعرفـة تـأثير    
المكونات النفطية على األحياء البحريـة، وتختلـف التركيـزات المميتـة التـى تـذوب فـي المـاء 

  .)19( كما هو موضح بالجدول
  مليمتر100لكل  المميتة التي تذوب في الماء اتالتركيز ) 19(جدول         

  لتر/التركيز المميت  نوع الكائن الحي

  0.1 – 1  اليرقات و الكائنات المختلفة في مرحلة الحياة األول

  1 – 10  القشريات

  5 – 50  األسماك

  10 – 100  الرخويات والنباتات

  1 -  100  لنموالكائنات البحرية تامة ا

دراسة حالة التلوث في ميناء الحديدة ، اFكاديمية العربية للعل�وم و التكنولوجي�ة خالد محمد مكي زكري، : المصدر          

  .53،ص.م2001ا]سكندرية ) غير منشورة(والنقل البحري،رسالة ماجستير 
  

سـبب وجـود مثـل هـذه لمينـاء قـد تـأثرت بالبحريـة داخـل الكثير من األحيـاء اوعلى ذلك فإن 
لمينـاء المواقـع داخـل حـوض ابعـض  نأإذ ) لمليـون اجـزء فـي أ 10(لنسبة التي تزيـد عـن ا

  .لنفطية عن ذلكالمواد انسبة  اتزيد فيه
ملوثات  لذي قد يتعرض في حال وجودالميناء، الحمام داخل الكثير من طيور اتعيش  -8

  .نفطية إلى بعض األضرار
منطقــة  داخــللصــيادين المقــابالت مــع بعــض اصــيد، وخــالل الالتــأثير علــى عمليــات  -9
األوقات،  نالكثير ملمصطادة في افي كميات األسماك  لدراسة تبين أن هناك نقص كبيرا
لـذي كــان مــن أســبابه كثــرة وجــود ملوثــات نفطيــة، لســيما وٕان األســماك تهــرب مــن األمــاكن ا

  .منها لبحر بسبب خوفهااالحظ بها وجود تغير في لون مياه يالتي 
لتلــوث بــالنفط يســبب للصــيادين والهــواة ا إنلصــيادين بالمنطقــة، حيــث االتــأثير علــى  -10

 أو أنهــا بلــون الميــاه حتــى ال ،للــونامســتخدمة تكــون عديمــة الخســائر كبيــرة، ألن الصــنارة 
لصـنارة فيتغيـر لونهـا ممـا ينفـر النفطـي قـد يصـيب هـذه التلـوث اتنفر منها األسماك ووجود 

لملوثـــات الصـــيد تـــدخلها اكمـــا أن قـــوارب ، ا، وبالتـــالي إلـــى عـــدم وجـــود صـــيداألســـماك منهـــ
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لقـــوارب تكـــون داخـــل ا، الســـيما أن محطـــة ثـــاتلملو اصـــعب الـــتخلص مـــن هـــذه يلنفطيـــة، و ا
  .لنفطي الصيد بالتلوث القوارب ومعدات الميناء وتلطخ هذه احوض 

لنفطيــة فإنــه يحجــم ا تثــالملو الدراســة بكميــات كبيــرة مــن اكمــا أنــه عنــد تلــوث منطقــة      
  .ملوثةلميناء، ألنها أسماك المصطادة من داخل حوض ال تلك األسماك و تنا نلسكان عا

 المدينــــةعـــدد كبيـــر مـــن ســـكان  إنالتـــأثير علـــى هـــواة صـــيد األســـماك بالصــــنارة، إذ 11- 
ا يجعلهــم عرضــة لكــورنيش لممارســة هوايــاتهم، مٌمــالدراســة يتــرددون علــى ســاحة ابمنطقــة 
لسـيئ مـن جـراء تلطـخ صـخور و حـواجز اإلسـمنت النفسـي اماك ملوثة، وللتأثير لتناول أس

  .المستخدمةلصيد ايتخذون منها مكانا لممارسة هواياتهم وتلطخ أدوات  التي
تلحـــق بصـــحة اإلنســـان مـــن جـــراء تنـــاول األســـماك وحيوانـــات بحريـــة  التـــياألضـــرار  -12

لــنفط علــى انســان، إذ يحتــوي أخــرى ملوثــة، لوجــود مركبــات خطيــرة بــالنفط علــى صــحة اإل
ثرهــــا مــــن حالــــة إلــــى أخــــرى، ومــــن أمثلتهــــا أيختلــــف  التــــيلعضــــوية المركبــــات اكثيــــر مــــن 

، وبعــض والنيتــروجينلكبريــت المحتويــة علــى العضــوية اروماتيــة والمركبــات و لمركبــات األا
جة و أنسـ والبنكرياسكبد اللنفطية في أنسجة المواد المواد يسبب األورام حيث تتجمع اهذه 

  .)32(األعصاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                 
  .199ص مرجع سابق الذكر،لسيد أرناوؤط ،امحمد  -  32
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تلوث حوض الميناء بمخلفات مياه الصرف 
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  :التلوث بمياه الصرف الصحيمفهوم 

ـــــــاه المســـــــتعملة فـــــــي المنـــــــازل والمستشـــــــفيات       تشـــــــمل ميـــــــاه الصـــــــرف الصـــــــحي المي
التــي تحــوي فـــي  ضت والمــراحيالــخ،  والتــي تحمــل ميــاه المطــابخ والحمامــا......والفنــادق

طياتهـا الفضــالت اآلدميــة، باإلضـافة إلــى الســلخانات وميـاه غســيل الســيارات، والشــاحنات، 
وبعــــض الــــورش، ومحطــــات الوقــــود، وبعــــض المصــــانع والمختبــــرات الطبيــــة، حيــــث تلقــــى 

  .جميعها في خطوط أنابيب تسمى بنظام الصرف الصحي
من أبرز مشـكالت البيئـة، ومـا  الصرف الصحيجم عن مخلفات مياه يعتبر التلوث النا   
ومـواد مشـعة وكائنـات  تهذه المخلفات مـن مـواد عضـوية وغيـر عضـوية وكيمياويـا هتحوي

دقيقــة تــؤدي فــي مجموعهــا إلــى اإلضــرار باإلنســان والكائنــات الحيــة والــنظم البيئيــة، حيــث 
التلــوث بميــاه أصـبح التلــوث بميـاه الصــرف الصـحي يهــدد البحــار وثرواتهـا، وترجــع أسـباب 

الصــرف الصــحي داخــل البيئــة البحريــة إلــى ازديــاد أعــداد الســكان فــي المنــاطق الســاحلية، 
فتزداد الملوثات بإرتفاع الكثافة السكانية، حيث يقطن سواحل البحر المتوسـط مـا يزيـد عـن 

جرام يوميـًا  1500مليون نسمة ويصل معدل الفرد من المخلفات اآلدمية إلى حوالي  200
يوضـــح كميـــة المخلفـــات العمرانيـــة لـــبعض دول ) 20(، والجــــدول رقـــم )1(ول والبـــرازمـــن البـــ

  .حوض البحر المتوسط 
  .م1997كمية التلوث العمراني في بعض بلدان البحر المتوسط لسنة ) 20(جدول      

  كمية التلوث بآالف األطنان  البلد  كمية التلوث بآالف األطنان  البلد

  12  تونس  320  ايطاليا
  7.8  ليبيا  130  نياأسبا
  6.5  سوريا  126  مصر

حســن محمــد الجديــدى ،الخصــائص الجغرافيــة للبحــر المتوســط وعالقتهــا بــالتلوث ، مجلــة كليــة اآلداب مصــراتة ،  : المصــدر

  . 193م ص 1992المجلة األولى ، العدد األول ، يناير 
تلـوث ميـاه البحـر  يصعب تقدير الخسائر الصحية والبيئية واالقتصادية المترتبة عـن      

وقد تكون التكلفة الناجمـة عـن هـذا النـوع مـن التلـوث معالج، البمياه الصرف الصحي غير 
  :تيفي اآلعالية وتشكل 

                                                 
 .18م ص2001 مايولعامه للبيئة، السنة ا*ولى، العدد الخامس، امجلة البيئة، تصدر كل شھرين عن الھيئة  -  1
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تكـاليف الحفــاظ علــى صــحة اإلنسـان، وفــي هــذا المجــال تكـون تكــاليف التلــوث باهظــة  -1
  .الخطيرة للتلوثألنها تتعلق باإلنسان المسبب ذاته والذي يتعرض مباشرة لآلثار السيئة و 

تكلفـــة الـــتخلص مـــن التلـــوث والملوثـــات ومراقبـــة الـــتحكم فيهـــا ســـواء كـــان ذلـــك بالنســـبة  -2
 .للشواطئ المخصصة للسياحة، أو تلك المخصصة لصيد األسماك أو تحلية مياه البحر

ازديــــاد الملوثــــات العضــــوية القابلــــة للتحلــــل والــــتعفن فــــي البيئــــة البحريــــة يقلــــل نســــبة  -3
ي الماء، مما يؤثر سلبًا على البيئة البحريـة وذلـك بالقضـاء علـى غـذاء األكسجين الذائب ف

 .يرقات األسماك وٕاحداث خلل في السلسلة الغذائية وبالتالي تناقص الثروة السمكية

ـــاء طـــرابلس وهـــي مـــن أوســـع     ـــة مـــن مصـــادر التلـــوث  لمين ـــاه العادمـــة المنزلي وتعـــد المي
لـتخلص مـن ميـاه اة للميـاه والصـرف الصـحي الملوثات إنتشارًا، حيـث تفضـل الشـركة العامـ

الصرف الصحي بطرحها داخل مياه البحر، و بعـض هـذه الميـاه العادمـة تلقـى بعـد عمليـة 
معالجــة تــذكر، وتمــد أنابيــب التفريــغ فــي العــادة  ةالمعالجــة، وبعضــها اآلخــر يلقــى بــدون أيــ

إال أن هـــذه بعيـــدا داخـــل البحـــر ألجـــل التقليـــل مـــن خطـــر تكـــاثر األحيـــاء علـــى الشـــاطئ، 
داخـل البحـر بـل أنهـا تصـب نفاياتهـا السـائلة داخـل المينـاء، والصـورة رقـم  داألنابيب ال تمتـ

توضح أحـد المصـبات داخـل المينـاء، وتكـون الميـاه العادمـة ذات ألـوان قاتمـة وتحتـوي  )9(
علــى بقايــا ومخلفــات آدميــة وبقايــا الطعــام وأمــالح وزيــوت وكائنــات دقيقــة، ومــواد تنظيــف 

ة وغيرهــا مــن مــواد، وتقــدر كميــة فضــالت الفــرد الواحــد داخــل المــدن فــي اليــوم الواحــد وأتربــ
 1.2، فهـو يسـاويمـن البـولمكعـب ملميتـر  1200جرامات مـن المـواد الُبرازيـة و) 9(حوالي
وتختلــف هــذه الكميــات مــن مدينــة جــرم، 1.2أي حــوالي  لتــر، 0.0012، وهــذا يســاوي 3ســم

وهي من أهـم مكونـات ميـاه الصـرف الصـحي بسـبب ، )2(ألخرى وحسب المستوى المعيشي
من المواد العضويه الموجودة % 60خطورتها وأنها وسط جيد لنمو البكتيريا وتكون حوالي 

  .)3(في المياه العادمه المنزلية
المياه المستهلكة لألغـراض المنزلية، وكـذلك  ووالمصدر الرئيسي لمياه الصرف الصحي هــ

تشـــابه مياههـــا العاديـــة مـــع الميـــاه العادمـــة المنزليـــة والتـــي مـــن المعامـــل والمؤسســـات التـــي ت
وكـذلك ميـاه األمطـار تزيـد  الممكن معالجتهـا بـنفس طريقـة معالجـة ميـاه الصـرف الصـحي،

                                                 
  . 350- 338،صمرجع سابق الذكريل القزيري ،الھادي مصطفى أبو لقمة ،سعد خل -  2
م 1991عمان  الثالثة،دار الشروق للنشر والتوزيع ، الطبعة ،، المدخل إلى العلوم البيئية سامح غرابية، يحيى الفرجاني -  3

  221ص
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وتختلـف معـدالت  نسبة المياه العادمة عندما تكون مرتبطة بنفس شـبكة الصـرف الصـحي،
  .تدفق مياه الصرف الصحي من فصل وآلخر

  .مخرج لمياه الصرف داخل الميناء) 9(صورة رقم                   

  
  .م2012-04-24الباحث، بتاريخعدسة : المصدر

  

كما أنها تتباين في تدفقها في اليوم الواحد، حيث يزداد تدفق مياه الصرف الصحي في     
الساعات األولى من النهار ويصل إلى الحـد األدنـى فـي منتصـف الليـل والسـاعات األولـى 

  . لصباحمن ا
هــذا الملــوث لميــاه المينــاء والبيئــة البحريــة لــيس جديــدًا بــل إنــه قــديم قــدم ظهــور مدينــة    

طــرابلس والمينــاء، ولــم يظهــر خطــر هــذا التلــوث فــي الســابق بدرجــة كبيــرة نظــرًا لقــدرة ميــاه 
الميناء على التنظيـف الـذاتي مـن ناحيـة وقلـة الكميـات المطروحـة داخـل المينـاء مـن الميـاه 

مة من مدينة طرابلس من ناحية أخرى إال أن خطر هذا المصدر علـى البيئـة البحريـة العاد
ومن ثم على اإلنسان نفسه أصبح يتزايد بإسـتمرار حتـى أصـبح يشـكل مصـدر خطـر علـى 

طـرح كميـات كبيـرة مـن الميـاه الصـرف الصـحي بـدون معالجـة، حياة اإلنسان وذلـك بسـبب 
جعـل ميـاه المينـاء عـاجزة فـي كثيـر مـن األحيـان ، األمـر الـذي تطرح في ميـاه البحـر ودون

  .عن تنظيف ذاتها من هذه الملوثات
إن االستمرار في تدفق مياه الصرف الصحي داخل الميناء قد يؤدي إلـى تشـويه ميـاه      

حــــوض المينــــاء ومنظــــره وكــــذلك انتقــــال هــــذا الملــــوث إلــــى البيئــــة البحريــــة وتــــدمير النظــــام 
الميناء إلى بيئة نمو للحشرات واألحياء المائية وانبعـاث  تحول مياه حوض األيكولوجي، و

تنتشــــر فيــــه  اً حــــوض المينــــاء مكانــــيصــــبح الــــروائح الكريهــــة وتغيــــر لــــون المــــاء، وبالتــــالي 
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األمـــراض وخصوصـــًا بـــين النـــاس الـــذين يســـتخدمون المينـــاء وكـــذلك الـــذين يترفهـــون علـــى 
ة، حيث يكـون االصـطياد قـرب الكورنيش باإلضافة إلى الصيادين الذين يستخدمون الصنار 

  .مصبات مياه الصرف الصحي

  : لملوثات بمياه الصرف الصحياأنواع 

ـــرة                                         ـــر مـــن أنـــواع الملوثـــات وذلـــك بســـبب كث تحتـــوي ميـــاه الصـــرف الصـــحي علـــى الكثي
لك، إضافة إلى ما االستخدامات البشرية للمواد المختلفة فمنها ما هو كيماوي ومنها غير ذ

قــد يتســـرب إلـــى ميـــاه الصـــرف الصـــحي، كـــالمواد النفطيـــة ومخلفـــات الصـــناعية مـــن الميـــاه 
  . العادمه إلى غير ذلك 

ومــن أهــم المــواد الملوثــة الداخلــة مــع ميــاه الصــرف الصــحي إلــى البيئــة البحريــة بصــفة    
   :ة وحوض الميناء بصفة خاصة مايليعام

دوى والمـرض المتمثلـة فـي البكتيريـا والجـراثيم والفيروسـات الكائنات الدقيقـة الحاملـة للعـ -1
التي تؤدي إلى اإلصابة بالعديد من األمراض لإلنسان والحيوان على حٍد سواء، حيث تعـد 
ميــاه الصــرف الصــحي وســطًا جيــدًا إلنتقــال األمــراض الشــائعة كــالتيفود والكــوليرا والحمــى 

  .غيرها ، و )4(المائية الصفراء والبلهارسيا والدزنتري
مـــواد عضـــوية قابلـــة للتحلـــل والتكســـر البيولـــوجي والمتمثلـــة فـــي المـــواد الهيدروكربونيـــة  -2

وبقايــا الطعــام وغيرهــا مــن المــواد التــي تســتهلك كميــات كبيــرة مــن األكســجين المــذاب فــي 
المياه عند تحللها مما يؤدي إلى نقص األكسجين المذاب فـي المنطقـة المائيـة التـي يحـدث 

  .ه المواد بها التلوث بهذ
المركبات الكيماوية غيـر العضـوية المتمثلـة فـي بعـض العناصـر الخطيـرة منهـا الزئبـق  -3

والرصــاص والكــادميوم والنحــاس وغيرهــا مــن العناصــر التــي تــدخل ميــاه الصــرف الصــحي 
مــن عــدة مصــادر أهمهــا بعــض الصــناعات التــي تطــرح مخلفاتهــا بشــبكة الصــرف الصــحي 

 .الخطر الذي تتعرض له البيئة المائية  لمدينة طرابلس مما يزيد من حدة

المــواد النفطيــة ومــا تحويــه مــن مركبــات، حيــث تــدخل هــذه المــواد إلــى ميــاه الصـــرف  -4
الصحي من عـدة مصـادر منهـا يـدخل مـن محطـات توزيـع الوقـود المرتبطـة بشـبكة المدينـة 

                                                 
 .435، ص وآخرون، مرجع سابق الذكرحسين على السعدي ،  -  4
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للصــــرف الصــــحي أو الزيــــوت المتســــربة إلــــى الطرقــــات التــــي تجرفهــــا ميــــاه األمطــــار عنــــد 
 .طولها إلى شبكات مياه الصرف الصحي عندما تكون مختلطةه

المنظفات بأنواعها والتي يكون وجودها بمياه الصرف الصحي المطروحة بمياه البحر  -5
 .يشكل خطرًا لألحياء البحرية السيما وأن بعضها يكون ساماً 

تحتـــوي المــواد المغذيـــة هـــي المـــواد الكيميائيـــة الالزمـــة لنمــو الحيـــاة المائيـــة وهـــي التـــي  -6
عمومًا على أحد عنصري النيتروجين أو الفسفور التي تسبب نمو بعض الكائنات الطفيلية 

 .)5(مرغوب فيها الغير 

بعض األمالح الذائبة كأمالح الفوسفات، والكبريتات، والكربونات، وغيرها التـي تـدخل  -7
ة ميـــاه الصـــرف الصـــحي نتيجـــة إســـتخدام مـــواد محتويـــة عليهـــا وكـــذلك المخلفـــات الصـــناعي

 .وغيرها 

األســـمدة الكيماويـــة والمبيـــدات الحشـــرية التـــي تجـــد طريقهـــا أيضـــا عبـــر ميـــاه الصـــرف  -8
 .الصحي

  .مواد صلبة عالقة كاألتربة وقطع الورق والبالستيك والزجاج وغيرها  -9

  :خصائص مياه الصرف الصحي 

تحتــوي ميــاه الصــرف الصــحي الغيــر معالجــة علــى تركيــزات عاليــة مــن المــواد العضــوية    
لكثير منها القـدرة علـى البقـاء حيـة فـي لعداد كبيرة من الكائنات الدقيقة والطفيليات والتي وأ

ــــوث  ــــة إلصــــابة مــــن يتعــــرض لهــــا للتل البيئــــة البحريــــة لفتــــرات زمنيــــة طويلــــة ، تكــــون كافي
  .باألمراض 

كما تحتوي مياه الصرف الصحي غير المعالجة على تركيزات عالية من المواد الثقيلة،    
وجود هذه المعادن إلى اإلضرار بالعديد من الكائنات الحية المائية مثـل الطحالـب، ويؤدي 

واألســماك، والقشــريات، والعوالــق، وغيرهــا، وتصــل هــذه المعــادن الســامة إلــى اإلنســان عــن 
، إضـــافة إلـــى العديـــد مـــن المركبـــات المختلفـــة فـــي )6(طريـــق مـــا يســـمى بالسلســـلة الغذائيـــة 

تشـــمل الكربوهيـــدرات واألحمـــاض العضـــوية واألمـــالح والـــدهون  الكيميائيـــة والتـــي اتراكيبهـــ
والشــحوم والمركبــات العضــوية النيتروجينيــة والمبيــدات واألمــالح المعدنيــة، ومركبــات أخــرى 

                                                 
 ،بيروت ، الطبعة ا*ولى مركز الكتب الثقافية، عم، التلوث المعادلة والحلالصديق سالم، نبيل محمود عبد المنأبوبكر  -  5

 .         98م ص 1989
التركي بن عيسى غني ، دراسة مستوى التلوث بالعناصر الثقيلة على امتداد شاطئ البحر لمدينة طرابلس مجلة الھندسي،  -  6

 . 68م ص  1993لسنة  38العدد 
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عديدة تحمل المواد العضوية عند أكسدتها حيويا على إستنفاذ األكسجين الـذائب فـي المـاء 
، حيــث توجــد الكثيـــر مــن المــواد والعناصـــر )7(فيــؤدي ذلــك إلـــى اختنــاق الكائنــات البحريـــة 

الداخلة في تركيب مياه الصرف الصحي فمنها مـا هـو عضـوي ومنهـا مـاهو غيـر عضـوي 
يوضــح  )12(المــواد العالقــة المختلفــة، ومــن الملحــق رقــم  نباإلضــافة إلــى وجــود الكثيــر مــ

  .المكونات الرئيسية لمياه الصرف الصحي 
عضــوية فــي ميــاه الصــرف الصــحي فــإن الغيــر كونــات يخــص تزايــد تراكيــز الم أمــا فيمــا   

يوضــحها مــع مقارنــة تركيزهــا بميــاه الشــرب والميــاه العســرة ويبــين الشــكل  )13(الملحــق رقــم 
  .المكونات الرئيسية لمياه الصرف الصحي  )13(رقم 

   .المكونات الرئيسية لمياه الصرف الصحي) 13(شكل 

      
  
  
  
  
  
  
  
  

  .340،صرجع سابق الذكر، سعد خليل القزيري ، م ةلقمالهادي مصطفى أبو :  المصدر

  
  
  
  

                                                 
قسم الجغرافيا  ، رسالة ماجستير غير منشورة   كمياه الصرف الصحي بالبحر على حياة ا*سما منى أحمد قويدر ، تأثير -  7

 .11م ص1997 ، جامعة قاريونس

  
  مياه الصرف الصحي

 

  بةمواد صل
 

  
  مواد سائلة

 

  مواد غير عضوية
  

  مواد عضوية
 

  دھون رواسب مغذيات معادن
 

  كربوھيدرات
 

  بروتينات
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الزمـة للـتخلص مـن ميـاه الصـرف الصـحي المعالجـة فـي الالشروط الفنية والبيئية 

  :البيئة البحرية

إن تلوث البيئة البحرية بمياه الصرف الصحي يعني تلوثها بأنواع عديدة من الملوثات     
  .)8(صر طبيعية وكيميائية وحيويةالتى تدخل مع مياه الصرف الصحي من عنا

يتم صرف مياه الصرف الصحي المعالجـة بالبيئـة البحريـة عـن طريـق مصـبات بمسـافة    
متـــر مـــن خـــط الســـاحل حســـب حجـــم المحطـــة ونوعيـــة المعالجـــة  300 -100تتـــراوح مـــن 

  .وخصائص المنطقة
حي ويجـــــب أن تكـــــون الخـــــواص الطبيعيـــــة والكيميائيـــــة والحيويـــــة لميـــــاه الصـــــرف الصـــــ   

المعالجة المراد طرحها في البيئـة البحريـة فـي حـدود المسـتويات الموضـحة بـالمالحق أرقـام 
°  م35، بحيـــث تكـــون درجـــة الحـــرارة القصـــوى المســـموح بهـــا ال تزيـــد عـــن )14-15-16-17(

وتكــون خاليــة مــن المــواد الملونــة والمــواد الكيميائيــة فــي الحــدود المســموح بهــا، و أال يزيــد 
  .)9(ملم لتر4000/100عن * القولونيةتركز البكتيريا 

  :بمياه الصرف الصحي طرابلس تلوث حوض ميناء 

مخارجهـا نحـو البحـر حيـث يبلـغ عـدد مخـارج الصـرف الصـحي فـي سـاحل  كثـرالمدينة ت  
مخرجًا وذلـك طبقـا للحصـر المقـدم مـن مرافـق بلديـة طـرابلس فـي ) 30(مدينة طرابلس إلى 

يف هــذه المخــارج علــى وتــم تصــن) 12(طــة رقــم م، كمــا هــو موضــح فــي الخري2010ســنة 
  :النحو التالي

  .مخرجاً ) 19(مخارج تظهر فوق السطح وعددها  - 
  .مخارج) 7(امتر داخل البحر وعدده100مخارج أنابيب مطمورة ،وبطول  - 
 .مخرج)2(متر وعددها ) 15(مخارج جيدة وحديثة ولكن عمقها  - 

 .)10(مخرج)2(مخارج غير مكتملة اإلنشاء وعددها  - 

 -   

                                                 
 .222م، ص1986الماء ودوره في التنمية، دار المطبوعات الجديدة، ا`سكندرية،  عبد المنعم بلبع،  -1
9

-16ص. م1992صفات القياسية الليبيbة لميbاه الصbرف الصbحي لسbنة الموا ،المركز الوطني للمواصفات والمعاير القياسي - 

19. 
مكافحة التلوث لمية ليوسف المھرك ، محمود الفeح ، صرف مياه المجاري للمدن الساحلية في الجماھيرية ،ندوة ع -  10

   .8م ص1989، الصيف  فوحماية الثروة البحرية في البحر المتوسط ، رأس g نو
يريا القولون الغائطية ھي التي تتحمل ثبكأما درجة مئوية وأقل،  37ي التي تتحمل درجة الحرارة بكتيريا القولون ھ* 

   .درجة مئوية 37درجة الحرارة أكتر من 
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  .م2010شبكة الصرف الصحي لمدينة طرابلس لسنة ) 12(خريطة                

  

من عمل الباحث استنادا إلى المكتب االستشـاري الـوطني، مشـروع مخطـط الجيـل الثالـث، تحليـل الوضـع القـائم : المصدر   

  .51م،ص2008لطرابلس، تقرير غير منشور، طرابلس 
  

متــر مكعــب فــي اليــوم لســنة 314000عبــر الشــبكة بـــ وتقــدر كميــات الميــاه المنصــرفة         
، حيــــث يوجــــد داخــــل حــــوض مينــــاء طــــرابلس البحــــري أربعــــة مخــــارج للصــــرف )11(م2008

، وتشــــتمل مكونــــات المجــــاري بصــــفة عامــــة علــــى )12(الصــــحي وهــــي ظــــاهرة فــــوق الســــطح
ماء، وتتكون المواد العضوية من مواد ذائبة ومـواد عالقـة، %99.90مواد صلبة و% 0.10
من المواد الصلبة بينما تمثل المواد غيـر % 70ـ 54واد العضوية، ُتشكل حوالي مابين والم

العضـــوية النســـبة الباقيـــة، وتشـــمل المـــواد العالقـــة تشـــمل مـــواد رســـوبية يمكـــن ترســـيبها، كمـــا 
تشــمل مــواد عالقــة صــغيرة الحجــم يصــعب ترســيبها ويختلــف تركيزهــا حســب نظــام شــبكات 

  .)13(اهيمنفصلة حسب معدالت استهالك المالتجميع من شبكات مشتركة أو 

                                                 
نوري الساحلي مادي، وآخرون، التأثيرات الميكروبيولوجية لمياه الصرف الصحي الغير معالجة على مياه البحر  -  11

  .14م، ص2005نواحي ا*ربعة، دراسة غير منشورة، مقدمة للھيئة العامة للبيئة ، طرابلسبشعبيتي طرابلس وتاجوراء وال
 .م2011- 11- 16، بتاريخالعامة للصرف الصحي ةالدراسة الميدانية، الشرك-  12
  .104م، ص 1993مجلة الھندسي، العدد السادس والعشرون لسنة مكونات مياه الصرف الصحي، محمد عبد هللا الغالي،  -  13
 .المھندس كريم كريت ،رئيس قسم المشروعات بشركة المياه والصرف الصحي -*
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لمعرفة مدى التلوث البحري داخل حوض المينـاء بميـاه الصـرف الصـحي ينبغـي معرفـة    
كميات االسـتهالك الفـردي لميـاه الشـرب يوميـًا وكـذلك كميـات االسـتهالك اإلجمـالي لسـكان 

  .البيئة التي تصرف مخلفاتها نحو الشبكة
لمقابلــة الشخصـية مـع رئـيس قســم الميـاه بالشـركة العامـة للميــاه ومـن الدراسـة الميدانيـة وا   

والصرف الصحي بطرابلس تبين أن المعدل العام الستهالك الفرد من المياه يصل إجماليه 
 )21(لألغــراض المنزليــة، وذلــك كمــا يوضــحها الجــدول رقــم  يوميــاً  اً لتــر ) 250(إلــى حــوالي 

  .)14(اقد إضافة إلى االستهالك المنزليالذي يوضح االستهالك التجاري والصناعي والف
  

  .م2008لسنة للمياه بمدينة طرابلس اليوميالفرد تهالك معدل اس) 21(جدول 

  النسبة المئوية  الكمية باللتر  نوع االستهالك

  %50  250  استهالك منزلي

  %8  37  استهالك تجاري

  %7  30  استهالك صناعي

  %35  147  فاقد

  %100  464  إجمالي الكمية

  .236المكتب االستشاري الهندسي، مرجع سابق الذكر، ص: لمصدرا           
  

طريقــة أمــا ذروة الطلــب اليــومي علــى الميــاه للفــرد الواحــد بهــذه المدينــة فــيمكن اســتخراجه بال
  :التالية
                                                                            ).                                                  الطلب اليومي للفرد ةوهو ذرو (  لتر 375=  1.5×250
أمـــا فيمـــا يخـــص اســـتهالك المدينـــة اليـــومي مـــن الميـــاه أو معـــدل الطلـــب اليـــومي يقـــدر     

متـــــر  534201متـــــرا مكعبـــــا، أمـــــا ذروة الطلـــــب اليـــــومي فتصـــــل إلـــــى  356134بحـــــوالي 
  ).15(مكعب
مـن الميـاه المسـتهلكة يتحــول إلـى ميـاه عادمـة فإنـه يمكننـا تحديــد ونظـرا ألن جـزءًا كبيـرًا    

كميات المياه العادمة الناتجة عن كل فرد من سـكان المدينـة وكـذلك إجمـالي كميـات الميـاه 
  .العادمة الناتجة عن سكان مدينة طرابلس

                                                 
مھندس،اشرف كريم ، رئيس قسم الصرف الصحي بشركة العامة للمياه و الصرف الصحي، / مقابلة شخصية مع -  14

 .م2011.11.16بتاريخ
ياه و الصرف الصحي، مھندس،اشرف كريم ، رئيس قسم الصرف الصحي بشركة العامة للم/ مقابلة شخصية مع -  15

 .م2011.11.16بتاريخ
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مــن جملــة الميــاه المســتهلكة لالســتعمال المنزلــي % 80فكمــا ســبقت اإلشــارة أن حــوالي     
) زلـياالستهالك المن(لفرد في مدينة طرابلستتحول إلى مياه عادمة ، فإن معدل أستهالك ا

مــا يتحــول إلــى ميــاه عادمــة و ) 21(لتــرًا يوميــًا كمــا يوضــحها الجــدول رقــم  250يصــل إلــي 
، مـع مراعـاة التذبـذب فـي ذلـك حيـث االرتفـاع واالنخفـاض للفـرد يوميـاً  لتـر 200يصل إلى 

ية، وحيث أن معدل االستهالك المنزلي للمياه بمدينة طرابلس يصـل في معدل الكمية اليوم
فـــإن مــــا يتحـــول منهــــا إلـــى ميــــاه عادمـــة يقــــدر بحــــوالي  ًا يوميــــاً بـــمتــــرًا مكع 356134إلـــى 

مـــن األمتـــار مكعبـــة يوميـــًا، وبالتـــالي فـــإن الكميـــة الســـنوية مـــن ميـــاه الصـــرف  284907.2
ن مخطــط طــرابلس مغطــى بشــبكة مــ%60، وألن )16(اً مكعبــ اً متــر  103991الصــحي تقــدر 

  .من هذه الكمية المذكورة تصرف إلى البحر مباشرة % 40للصرف الصحي فإن 
إضـــافة إلـــى أن محطـــات معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصـــحي ال تشـــتغل باســـتثناء محطـــة    

و البـاقي  ًا يوميـًا،متـرًا مكعبـ 138000ها االستيعابية تبلـغ حـوالي تالهضبة الخضراء، وقدر 
  . )17(ة وصحيةيى مياه البحر، مما يؤدي إلى مخاطر بيئيتم صرفه إل

م، وهــــي تطــــرح مخلفاتهــــا فــــي البحــــر 1937منــــذ إنشــــاء شــــبكة الصــــرف الصــــحي ســــنة   
، حيــث كــان يوجــد مصــبان رئيســيان لميــاه الصــرف الصــحي لطــرح العــوادم فــي )18(مباشــرةٍ 

ين للمصـبالبحر، كما توجد خمسة مصبات أو مخارج أخرى نحو البحـر كانـت تعـد مكملـة 
ن في الحاالت الحرجة، أربعة منها كانت داخل الميناء، وهي تعمل بإستمرار لضخ الرئيسي

  .)19(مياه الصرف نحو البحر
وتــزداد كميــات ميــاه الصــرف الصــحي التــي تطــرح فــي البحــر باســتمرار مــع زيــادة كثافــة    

يـاه العادمـة الصرف الصحي، فقد ارتفعت كميـة الم ةالسكان في المنطقة التي تغطيها شبك
متـــر مكعـــب فـــي عـــام 17000مليـــون جـــالون أي مـــا يقـــارب  3.7المـــارة عبـــر الشـــبكة مـــن 

م ويمثـل هـذا 1964متر مكعب عام  28500مليون جالون في اليوم أى 6.3م إلى 1961
وهــذا التزايـد يتوافــق  التـر، 191أي حــوالي ،)20(جــالون لكـل شــخص يوميـاً  42متوسـط يبلـغ 

  .مع تزايد عدد السكان 

                                                 
 .149، ص مرجع سابق الذكرأحمد قريرة النقراط ، -  16
  .242- 241الكتيب اgستيشاري الوطني،مرجع سابق الذكر،ص -  17
  . 54م ص  1967طرابلس  ،مؤسسة وايتنج العالمية ،تقرير جرد منطقة طرابلس القسم الرابع المرافق والمنافع العامة -  18
 .54مرجع السابق، صال -  19
 .54المرجع السابق، ص-  20
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بهـذا فـإن معظـم ميــاه الصـرف الصـحي الناتجـة عــن االسـتهالك البشـري بمخطـط مدينــة    
طــرابلس، ومنــذ إنشــاء شــبكة الصــرف الصــحي يــتم ضــخها مباشــرة إلــى البحــر وخاصــة فــي 

ت ئم وهـو العــام الــذي أنشــ1968م حتــى عــام  1937الفتـرة مــابين ســنة إنشــاء الشـبكة عــام 
هضـبة الخضـراء، كمـا أن إنشـاء هـذه المحطـة لـم فيه المرحلة األولـى مـن محطـة التنقيـة بال

ـــم تْســـتطع أليكـــن يمنـــع دخـــول الميـــاه العادمـــة إلـــى البحـــر نهائيـــًا وذلـــك  ن هـــذه المحطـــة ل
إســـتيعاب جميـــع مخلفـــات المدينـــة مـــن ميـــاه عادمـــة فـــي الســـنوات التـــي ُذكـــرت منـــذ إنشـــاء 

مباشــرة نحــو  إلــى توجيــه الميــاه العادمــة ىالمحطــة، كمــا أن تعــرض المحطــة لألعطــال يــؤد
 االبحر، وهذا التوجيه للمياه العادمة نحو البحر الزال مستمرًا في كثير من األحيان والسـيم
السنوات األخيرة لكثرة األعطال بسبب إنتهاء العمر اإلفتراضي، ممـا يوضـح مـدى الضـرر 

  .الذي تعرضت له البيئة البحرية لدخول كميات كبيرة سنويًا من مياه الصرف الصحي
افة إلــى دخــول كميــات كبيــرة مــن ميــاه األمطــار التــي تنصــرف إلــى شــبكة الصــرف إضــ   

ــــــ ــــــد مــــــن كمي ــــــاه العادمــــــة خــــــالل فصــــــل المطــــــر، كمــــــا أن هــــــذه  ةالصــــــحي ممــــــا يزي المي
تضـيف نســبة مـن المـواد الملوثــة وتصـرف إلـى ميـاه البحــر لتزيـد مـن حــدة ) األمطـار(الميـاه

  .المشكلة
من بقية المدينة ال % 40ة المدينة، بينما من مساح% 60 حواليتغطي شبكة المجاري   
بها خدمات شبكة المجاري، وتوجد بـرامج ومشـروعات مسـتقبلية لتغطيـة كامـل مدينـة  دتوج

شــبكات المجــاري ممــا يعنــي  لطــرابلس وأجــزاء أخــرى خــارج المدينــة تحــت الدراســة إليصــا
اسـة حـوض المينـاء تزايد الكمية من المياه العادمة الداخلة إلى البحـر وخصوصـًا منطقـة در 
  .ما لم يتم تطوير محطة التنقية الموجودة وٕانشاء محطات جديدة أخرى 

الصرف الصحي بطريقـة اإلنسـياب مـن كامـل الشـبكة إلـى محطـات  هويتم وصول ميا     
محطـــة وهـــي تضـــخ ميـــاه الصـــرف  )16(الضـــخ الموزعـــة بهـــذه الشـــبكة والتـــي يبلـــغ عـــددها 

سـاعة فـي  15إلـى 14حطـات الضـخ يوميـًا مـا بـين الصحي نحو البحر، وعادة ما تعمل م
  . )21(ساعة يوميًا  18فصل الصيف، بينما مدة التشغيل في فصل الشتاء تصل إلى 
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ولقــد زاد عــدد مخــارج ميــاه الصــرف الصــحي مــن مصــبين رئيســيين وخمســة مصــبات     
ة نحـو البحـر ، مما يدل على حجم الكمية المنصرف)22( اً أو مخرج اً ن مصبيثانوية إلى ثالث

وأن هــذه الكميــة فــي إزديــاد مســتمر عبــر الســنوات حيــث توجــد داخــل حــوض المينــاء أربعــة 
مخارج رئيسية وكذلك دورات مياه المباني و المكاتـب، علمـًا بـأن المينـاء يتـردد عليـه يوميـًا 

شخص مابين موظفين ومنتجين وسائقي الشاحنات، بالتالي فـإن هـذا يعتبـر  2000حوالي 
طـر الـذي يتعـرض لـه حـوض المينـاء نتيجـة للتلـوث بميـاه الصـرف الصـحي ومـا مؤشرا للخ

تحويه من مواد وعناصـر وغيرهـا، وأن ميـاه الصـرف الصـحي سـتزداد فـي السـنوات المقبلـة 
نتيجة للزيادة المطردة في عـدد السـكان، وبالتـالي إزديـاد الكميـة مـــن الميـاه العادمـة الداخلـة 

توضـح مخـارج ميـاه الصـرف الصـحي مـن المكاتـب  )10(رة رقم إلــى البيئة البحرية، والصو 
  .المتنقلة و المباني اإلدارية ودورات المياه العامة داخل حوض الميناء

  .المكاتبأحد مخارج مياه الصرف ا لصحي من ) 10(صورة 

  

  .م2012-04-24، بتاريخ،عدسة الباحث: المصدر
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  :مواقع أخذ العينات وتوزيعها داخل الميناء

كما هو معلوم أن منطقة الدراسة عبـارة عـن حـوض مـائي تصـل مسـاحته إلـى حـوالي      
، وتوجــد بــه أربعــة منافــذ للصــرف )الحــوض الــداخلي والخــارجي(  اً مربعــ اً متــر  5893750

 والصحي، أعُتِمـَدت لتحديـد المواقـع المختـارة ألخـذ العينـات لغـرض التحليـل البترويولـوجي 
مستخدمة وفق المنهج الكمـي المتبـع فـي الجغرافيـة وذلـك لغـرض تم إعتماد إحدى الطرق ال

تمثيل مجتمع الدراسة تمثيًال صادقًا بحيث يمكن خالله الوصول إلى نتـائج يمكـن تعميمهـا 
  .على بقية مجتمع الدراسة المتمثل في بقية المواني التي تتمتع بنفس الخصائص

ار وتحديـد مواقـع أخـذ العينـات بحيـث لقد تم إعتماد أسلوب العينات المنتظمة فـي إختيـ    
تــم تحديــد مســافة معينــة فــي أخــذ العينــات علــى كامــل حــوض المينــاء حـــتى يمكــن تغطيــة 

داخـــل ميـــاه حـــوض "تـــم تحديـــد إحـــداثيات كـــل موقـــع ُأخـــذت منـــه العينـــة  وكامـــل المينـــاء، 
   .)22(وعددها أربعة مواقع، كما هو موضح بالجدول رقم" الميناء

  .مياه الصرف الصحي حدثيات عيناتإ أماكن و ) 22(جدول 

  اإلحداثيات  مكان العينة داخل الميناء  رقم العينة

  عرض  طول
  11,13,80,48  54,32,24,27  بجانب رصيف الخدمات  1

  11,13,83,25  54,32,92,11  25وسط الميناء بجانب رصيف   2

  11,13,74,39  54,32,68,06  مرسى قوارب الصيد  3

  11,13,87,51  54,32,10,17  المرفأ الخارجي  4

  .من عمل الباحث: المصدر
  

حيث يكون موقع العينة األولى بجانب رصيف الخدمات أي في نهاية المرفـأ الـداخلي،    
، أمـا العينـة الثالثـة تـم إختيـار 18و  17أما العينة الثانية يكون موقعهـا بـين الرصـيف رقـم 

سـماك أمـا عـن العينـة الرابعـة قوارب الصيد بالقرب مـن سـوق األ ءموقعها في رصيف إرسا
توضــح مواقــع ) 13(ة والخريطــة رقــم لشــرقيفهــي فــي المرفــأ الخــارجي للمينــاء مــن الناحيــة ا

  .أخذ العينات داخل حوض الميناء
  
  



  .للتحليل البكتيري

  . 108م،ص1977من عمل الباحث استناداً على ا*طلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة،

تنتشــر ملوثــات الصــرف الصــحي داخــل حــوض المينــاء واســُتخدمت التحاليــل المخبريــة 
ذه الميــاه، ســواء علــى البيئــة 

وجــد بهــا مــن اء اســتخدامه للميــاه واســتهالك مــا ت
ـــل للعينـــات  ـــة التحلي ـــة التـــي جمعـــت بهـــا العينـــات وكيفي ـــذكر الطريق ـــى ذلـــك ن ـــات، وعل كائن

طي وذلـك مـن تختلف هنا عملية التحليل لمياه الصرف الصحي عن عملية التحليل النف
خالل كيفيـة جمـع العينـات والفتـرة الزمنيـة التـي تفصـل مـابين عمليـة جمـع العينـات وعمليـة 
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للتحليل البكتيري مواقع أخذ العينات) 13(خريطة 
  
  
  

  ↑ش                                                     
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

من عمل الباحث استناداً على ا*طلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة،

  :طرق جمع العينات 

تنتشــر ملوثــات الصــرف الصــحي داخــل حــوض المينــاء واســُتخدمت التحاليــل المخبريــة 
ذه الميــاه، ســواء علــى البيئــة لتحديــد مســتوى تلــوث ميــاه حــوض المينــاء ودرجــة الخطــورة لهــ

اء اســتخدامه للميــاه واســتهالك مــا تالبحريــة أو علــى اإلنســان وصــحته مــن جــر 
ـــل للعينـــات  ـــة التحلي ـــة التـــي جمعـــت بهـــا العينـــات وكيفي ـــذكر الطريق ـــى ذلـــك ن ـــات، وعل كائن

تختلف هنا عملية التحليل لمياه الصرف الصحي عن عملية التحليل النف
خالل كيفيـة جمـع العينـات والفتـرة الزمنيـة التـي تفصـل مـابين عمليـة جمـع العينـات وعمليـة 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

من عمل الباحث استناداً على ا*طلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة المساحة،: المصدر
  

طرق جمع العينات 

تنتشــر ملوثــات الصــرف الصــحي داخــل حــوض المينــاء واســُتخدمت التحاليــل المخبريــة    
لتحديــد مســتوى تلــوث ميــاه حــوض المينــاء ودرجــة الخطــورة لهــ

البحريــة أو علــى اإلنســان وصــحته مــن جــر 
ـــل للعينـــات  ـــة التحلي ـــة التـــي جمعـــت بهـــا العينـــات وكيفي ـــذكر الطريق ـــى ذلـــك ن ـــات، وعل كائن

  .المأخوذة 
تختلف هنا عملية التحليل لمياه الصرف الصحي عن عملية التحليل النف   

خالل كيفيـة جمـع العينـات والفتـرة الزمنيـة التـي تفصـل مـابين عمليـة جمـع العينـات وعمليـة 
  .تحليلها
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حيــث انــه مــن الممكــن أن تطــول الفتــرة الزمنيــة بعــد أخــذ العينــة لغــرض الحصــول علــى    
 البيانات المتحصل عليها، بينما ال يمكـن تـأخير ةتركيز المواد النفطية دون أن تتأثر صح
 إلــيســاعات  حليــل البكتريولــوجي ألكثــر مــن ثــالثوصــول العينــة إلــى المعمــل لغــرض الت

خمـــس ســـاعات كحـــٍد أقصـــى وذلـــك بعـــد وضـــع العينـــة داخـــل ثالجـــة حافظـــة تحفـــظ العينـــة 
  .بخصائصها 

ولقد أمكـن الحصـول علـى قنينـات خاصـة بالتحليـل البكتريولـوجي وهـي معقمـة، وروعـي    
تلـوث لهـذه القنينـات مـن البكتيريـا، وقـد  لبعـت لكـي ال يحصـفي أخد العينـات عـدة أمـور إتُ 

ُأخــذت العينــات مــن منطقــة الدراســة وفــق أســس علميــة صــحيحة وثــم إنــزال القنينــة فــي ميــاه 
سنتيمتر وفوهة القنينة معاكسـة لحركـة األمـواج والتيـارات البحريـة  5حوض الميناء بمسافة 

تحليــل محتــوى كــل قنينــة علــى حــد ألجــل  كمــا تــم أخــذ القنينــة معبــأة بالميــاه لكــل موقــع تــم
الحصول علـى نتـائج دقيقـة ثـم ُغلقـت القنينـات بإحكـام ووضـعت فـي ثالجـة حافظـة ونقلـت 

ســـاعتين علمـــًا بـــأن المختبـــر هـــو مركـــز األحيـــاء  زإلـــى المختبـــر فـــي مـــدة زمنيـــة ال تتجـــاو 
  .البحرية بتاجوراء قسم الكيمياء

  :طرق تحليل العينات 

طبقة السطحية لميـاه حـوض المينـاء وذلـك لتفـادي العوالـق، حيـث ان تم أخذ العينات من ال
التحليــل القياســي للميــاه للكشــف عــن وجــود بكتيريــا القولــون والقولــون الغائطيــة يتكــون مــن 

  .ثالثة اختبارات وهي االحتمالي والتأكيدي والتكميلي 
يــا القــادرة علــى وتــم إســتخدام طريقــة االختبــار اإلحتمــالي الــذي يــتم فيــه البحــث عــن البكتير 

  :تخمير سكر الالكتوز، وتكون خطوات العمل على النحو التالي 
مـــل مـــرق  10مـــل مـــن عينـــة المـــاء ،كـــل فـــي ثالثـــة أنابيـــب كبيـــرة بكـــل منهـــا  10لقـــح  -1

العينة بحيـث تحتـوي علـى ضـعف التركيـز العـادي للبيئـة وذلـك حتـى  هالالكتوز،وتجهز هذ
مــل مــن عينــة المــاء فــي أنابيــب صــغيرة  0.1، مــل 1.0عمــل التخفيفــات منهــا، لقــح يمكــن 

تحتــوي علــى التركيــب العــادي لبيئــة مــرق ) لقــح مجمــوعتين بكــل مجموعــة ثالثــة أنابيــب (
 .الكتوزال

 .درجة مئوية لمدة يومين 37يتم تحضينها عند درجة حرارة  -2

 .ساعة 48ساعة ثم بعد  24تفحص العينة بعد  -3
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ساعة يعنـي إختبـارًا  24يب الثالثة بعد وبعد الفحص فإن وجود غاز في أي من األناب    
سـاعة التاليـة يعنـي إختبـارًا مشـكوكا فيـه  24إحتماليًا موجبًا، أما تكون الغاز خالل فتـرة الــ 

ساعة من عمليـة التحضـين فـإن ذلـك يعنـي اختبـارًا سـالبًا ممـا  48أما عدم تكون غاز بعد 
  .)23(يدل على أن عينة الماء ال تحتوي على بكتيريا القولون

أما التحليل الذي يخص معرفـة نسـبة األكسـجين فـي المـاء واألمـالح الذائبـة والمـواد العالقـة 
متالئهــا نهائيــا، حتــى ال إولكــن دون أن يســمح ب والكلوريــد يســمح بــدخول المــاء إلــى القنينــة 

  .لمضاف إليهاالمحلول ايخرج  ما بها من 
) CcL4لكربــون ارابــع كلوريــد ( لمــاء يــتم إضــافة مــادةالقنينــة مــن ســطح ابعــد إخــراج      

لمـــواد المحلـــول هـــو إذابـــة الغـــرض مـــن هـــذا ا )ملـــم2(لعضـــوي بكميـــة تصـــل إلـــى المـــذيب ا
لعينــة يــتم رج ا ذلتحليــل، وبعــد عمليــة أخــالموجــودة بميــاه البحــر وذلــك لبــدء عمليــة النفطيـة ا
  .لقنينة قليالً ا

  :وقت جمع العينات 

فقــــط وٕانمــــا علــــى مقارنــــة حجــــم الملوثــــات لــــم تعتمــــد الدراســــة علــــى قيــــاس مســــتويات      
الموجــودة فــي البيئــة البحريــة لمنطقــة الدراســة بــين فصــلي الشــتاء والصــيف كمــا أتضــح فــي 

 – 6 -27الفصل السابق ، حيث ُأخذت عينات التحليل البكتريولوجي في الصيف بتـاريخ 
  م 2010 -12 -26م والعينة األخرى أخذت في فصل الشتاء بتاريخ 2010
ُأجريـــت هـــاتين الدراســتين لمعرفـــة مـــدى تـــأثير الظــروف المناخيـــة الســـائدة بمنطقـــة  وقــد    

الدراسة على تركيز الملوثات في مياه حـوض المينـاء، وعلـى ذلـك فـإن الوقـت الـذي ُأخـذت 
فيـه العينـات المائيـة كـان مطابقـا تمامـا مــع الفتـرة التـي ُأخـذت فيهـا العينـات المائيـة لغــرض 

  .التحليل النفطي 

الصـرف الصـحي خـالل المرحلـة األولـى لوث مياه حوض الميناء بمياه مدى ت

  :)م2010 -06-27(من الدراسة فصل الصيف

ميــز اهللا ســبحانه وتعــالى البحــار بقــدرة فائقــة علــى مكافحــة الجــراثيم والفيروســات وتبلــغ     
أضــعاف عمــا هــو فــي الميــاه العذبــة ولكــن هــذه القــدرة إنخفضــت   4 – 3هــذه القــدرة مــن 

                                                 
فان ديمارك ، الكائنات الدقيقة  عمليا ، ترجمة عبد الوھاب محمد عبد الحافظ ، محمد _ح . ، بول ) ا`بن (ھاري وسيلي  -  23

 .296م ،1989، الدار العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة ا*ولى، القاھرة، الضاري،محمد مبارك
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، وقــد زاد التلــوث بميــاه الصــرف الصــحي فــي حــوض )24(ة لتلوثهــا بــالمواد العضــوية نتيجــ
المينـــاء نتيجـــة زيـــادة الســـكان فـــي ظهيـــر المينـــاء وكـــذلك كثـــرة حركـــة الســـفن علـــى المينـــاء، 
وغالبــا مــا تكــون هــذه البيئــة البحريــة مســرحا لنشــاطات اإلنســان المختلفــة كمــا أن المنــاطق 

سبة لمعظم الكائنات البحريـة لمـا لهـا مـن دور كبيـر فـي إتمـام البحرية تعد أماكن مهمة بالن
بهــذه البيئــة تــؤثر بشــكل أو  ةدورة حياتهــا ونموهــا أثنــاء فتــرة الحضــانة، وأن أي مــواد غريبــ

بـآخر علـى هـذه الكائنــات البحريـة، بحيـث تعطـل نموهــا أو توقـف تكاثرهـا أو تقتلهـا ويكــون 
  .اعها كل ذلك بسبب المخلفات البشرية بمختلف أنو 

إن دخول كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى البيئة البحريـة دون معالجـة يـؤثر    
بشـــكل مباشـــر علـــى هـــذا الوســـط البحـــري، ويـــزداد هـــذا التـــأثير الســـيئ مـــع زيـــادة الكميـــات 

  .المطروحة بالبيئة البحرية إلى أن تصل درجة الخطر 
ميــاه حــوض المينــاء، ومــا يؤكــد ممــا يشــير إلــى وجــود تلــوث بميــاه الصــرف الصــحي ل     

ذلــك كونــه مــن البســاطة بحيــث قــد يســتغني فــي بعــض الحــاالت عــن القيــام بدراســة معمليــة 
  .للتدليل على وجود هذا التلوث من عدمه 

فمـن خـالل الحـواس البشـرية يسـتطيع الفــرد إدراك ذلـك وربمـا كـان ُيسـتخدم ذلـك ســابقًا      
نهــا ملوثــة بفضــالت بشــرية، حيــث أن ميــاه الصــرف لمعرفــة مــا إذا كانــت الميــاه نظيفــة أم أ

الصحي تتميز بوجود روائح نفاذة تميزها عـن غيرهـا مـن الملوثـات، وهـذه الـروائح عـادة مـا 
يستشعرها الفرد قرب المدن نتيجة لوجود مخارج للصرف الصحي نحـو البحـر والتـي تكـون 

وكذلك نتيجة للفرق ما قرب البحر بحيث تطفو الكثير من العوالق على سطح مياه البحر، 
بــين الــوزن النــوعي لميــاه البـــحر وميــاه الصــرف الصــحي، فــإن األخيــرة تتجــه إلــى األعلــى 
لتطفــو علــى الســطح ممــا يســهل علــى الريــاح نقــل الــروائح وانتشــارها بمنطقــة المصــب ومــا 

  .حولها
بحـر لميـاه ال إذا كـان هنـاك تلـوث كما يمكن من خالل النظر إلى مياه البحـر معرفـة مـا   

بمياه الصرف الصحي، إال أنه ال يكون إال في الحاالت التي يكون فيها تلوث ميـاه البحـر 
يمكن مالحظة تغير لون مياه البحر في المنطقة التـي يرتفـع بهـا مسـتوى التلـوث،  وكبيرًا، 

بينما في األماكن األخرى التي ال يكون فيهـا التلـوث كبيـرا، فإنـه لـيس مـن السـهل اسـتخدام 
                                                 

عادل عوض ،البحر المتوسط مھدد، الحرب البيئية ا*وربية على الشؤاطي العربية ،مجلة المدينة العـــــربية، العدد  -  24
 .31صم، 1987السنة السادسة،مايو ، الخامس والعشرون، 
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ة والمشـــاهدة الميدانيـــة فـــي إدراك مـــا إذا كانـــت ميـــاه البحـــر ملوثـــة بميـــاه الصـــرف المالحظـــ
الصــحي أم ال، ومــن المعــروف أن ميــاه الصــرف الصــحي تكــون مصــدرًا للكثيــر مــن المــواد 
العالقة والبكتيريا والفيروسات، وأن وجود مثل هذه األحياء لسيما البكتيريا بمياه البحر  يعد 

ميــاه البحــر ملوثــة بميــاه الصــرف الصــحي حتــى إذا كــان ذلــك غيــر دلــيًال قاطعــًا علــى أن 
  .واضحا للعيان 

وعادة ما يجري تحليل بكتيري لعيناٍت من مياه البحر للوقوف على حالة هذه المياه من    
ناحيـــة ســـالمتها وخلوهـــا مـــن البكتيريـــا لســـيما البكتيريـــا المرضـــية، ففـــي كثيـــٍر مـــن األحيـــان 

لبكتيريـا الممرضــة فـي ميــاه البحـر وذلـك بســبب تعقيـد عمليــة ا كميـةيصـعب تحديـد نوعيــة و 
التحليل البكتيري ألنواع عديدة من البكتيريا المرضية، ويكتفي لغرض تقييم خطورة احتمال 
وجود بكتيريا مرضية في مياه البحر بفحص نوع من البكتيريا تعرف بالبكتيريا الدالة، فهي 

يئيــة أكثــر ممــا تســتطيعه البكتيريــا المرضــية، لــذلك تتميــز بقــدرتها علــى مقاومــة التغيــرات الب
فعدم وجود هذا النوع من البكتيريـا يعنـي أن ظـروف ميـاه البحـر هـي أصـعب كثيـرًا مـن أن 
تقاومها البكتيريا المرضية، لذلك يالحظ احتمال لعـدم وجـود البكتيريـا المرضـية عنـد إنعـدام 

دالة موجـودة فهنالـك إحتمـال لوجـود البكتيريـا وجود البكتيريا الدالة، أما إذا كانت البكتيريا ال
ـــاه  المرضـــية، وتســـتخدم  البكتيريـــا الكوليفـــورم  لهـــذا الغـــرض ومنهـــا أنـــواع موجـــودة فـــي مي
الصــرف الصــحي، لــذلك فعنــد التــدليل علــى وجودهــا فــإن ذلــك يعنــي وجــود مصــدر بشــري 

  .للتلوث
التقليديــة، لمعرفــة وقــد ُأجريــت تحاليــل معمليــة لمعرفــة خصــائص ميــاه الصــرف الصــحي    

نســبة األكســجين وبعــض األمــالح الذائبــة والعالقــة والكلوريــد، خــالل فصــل الصــيف، وتبــين 
  .)23(من النتائج كما هو موضح بالجدول رقم 
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  .نتائج التحاليل المخبرية لألمالح المغذية في حوض الميناء في فصل الصيف) 23(جدول 
  

نوع        

التحليل       

  الموقع

 كسجيناأل 

BOP5/لتر  

األمالح الذائبة 

  لتر/ةالكلي

TOD5 

المواد العالقة 

  لتر/ةالكلي

T.S.S 

  لتر/الكلوريد

  21.0  .1375  42  300.51  1موقع 
  21.0  .1243  43.24  301.03  2موقع 
  20.9  .0958  44.58  300.53  3موقع 
  21.0  .2536  43.93  299.74  4موقع 

  .قسم الكيمياء. ت بمركز بحوث األحياء البحرية بتاجوراء عمل الباحث ، تم تحليل العينا: المصدر 
  

خصائص الفيزوكيميائية لمياه حـوض المينـاء للعينـات  ةوكذلك تم تحليل العينات لمعرف   
  .)24(األربعة، واتضح من خالل النتائج كما هو مبين بالجدول رقم

  

  .الصيفنتائج التحاليل الفيزوكيميائية لحوض الميناء في فصل ) 24(جدول 

نوع التحليل        
  الموقع

األس 
  ملميتر/الهيدروجيني

  ملميتر/الزئبق  ملميتر/الملوحة
  

  0.0014  37.9  8.42  1موقع

  0.0015  37.8  8.20  2موقع

  0.0037  37.6  6.30  3موقع

  0.0014  37.9  8.52  4موقع

  .قسم الكيمياء. راء عمل الباحث ، تم تحليل العينات بمركز بحوث األحياء البحرية بتاجو : المصدر 
  

نتــائج قيــاس ) 15 -14(حيــث تبــين مــن خــالل الجــدول الســابق والشــكالن البيانيــان رقــم    
األس الهيدروجيني ودرجة الملوحة للعينات التـي تـم سـحبها مـن ميـاه حـوض المينـاء، ولقـد 
 تــم إجــراء هــذه التحاليــل لمــا لهــذين المتغيــرين مــن تــأثير مباشــر علــى بقــاء نشــاط الكائنــات

  .)25(الدقيقة
  

                                                 
 .52رون، مرجع سابق الذكر،صنوري الساحلي مادي، وآخ -  25
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  .فصل الصيففي لعينات حوض الميناء  يقيم األس الهيدروجين )14(شكل 

  
  ).24(من عمل الباحث استنادا على الجدول :المصدر

  

  .درجة الملوحة في حوض الميناء في فصل الصيف) 15(شكل 

  
  ).24(المصدر من عمل الباحث استنادا على الجدول 

  

ي التـي ُسـجلت فـي حـوض المينـاء كمـا هـو موضـح فـي تراوحت قيمة األس الهيـدروجين   
، ويتضـــح مـــن خـــالل ذلـــك أن لتصـــريف ميـــاه  8.52إلـــى  6.30الجـــدول الســـابق، مـــابين 

ي حيث ُسـجلت أقـل قيمـة فـي العينـة نالصرف الصحي تأثير ملحوظ على األس الهيدروجي
ــــدروجي 6.30رقــــم ثالثــــة وبلغــــت ــــى قيمــــة ألس الهي ــــة الرابعــــةنبينمــــا أعل ــــي  ي فــــي العين الت

إن درجة الملوحة التي ُسجلت داخل حوض  )24(، كما يتضح من الجدول رقم 8.52بلغت

8.428.2
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الميناء كانت أدنى درجة في العينة رقم ثالثة بينمـا وصـلت أعلـى درجـة فـي العينـة األولـى 
  .والرابعة
ويتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق أن لملوثـــات ميـــاه الصـــرف الصـــحي تـــأثير علـــى     

ة حيــث كانــت درجــة اإلنخفــاض فــي العينــة الثالثــة ويلــي ذلــك العينــة خفــض درجــة الملوحــ
الثانيـــــة، حيـــــث كـــــان مـــــن المتوقـــــع أن العينـــــة الثالثـــــة تكـــــون فيهـــــا درجـــــة  الحـــــرارة واألس 
الهيدروجيني منخفض بسبب كثرة الملوثات في هذا الموقع، كمـا أن هـذا الموقـع قريـب مـن 

يناء، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوثات عين اليبرة التي تعمل على تجديد مياه حوض الم
ح ويتضــح ذلــك مــن خــالل المالحظــة الشخصــية لميــاه حــوض المينــاء، حيــث ترتفــع الــروائ

وكــذلك تغييــر لــون المــاء وكثــرة وجــود الحشــرات الطــائرة ) البــيض الفاســد(الكريهــة المميــزة 
  .ثة ملوثةحيث تبين ذلك من خالل التحاليل المخبرية التي أوضحت أن العينة الثال

إن ميـــاه الصـــرف الصـــحي التـــي يـــتم ضـــخها نحـــو البحـــر لـــم تتخـــذ فيهـــا أي إجـــراءات     
  :السالمة الضرورية كتأمينها لصالحية ضخها نحو البحر والتي منها 

أن تكون فتحات الصرف ممتدة داخل البحـر لعـدة مئـات مـن األمتـار علـى أقـل تقـدير  -1
  .وأن تكون هذه الفتحات بعمق مناسب

اتجاهـــات التيـــارات البحريـــة بحيـــث ال يـــتم طـــرح هـــذه النفايـــات فـــي مواقـــع مـــن مراعـــاة  -2
 .الممكن أن تصل إلى الميناء عن طريق حركة التيارات البحرية

 .ر مسارهامراعاة أن ال تكون مخارج صرف المياه العادمة داخل حوض الميناء وتغيي -3

أن جميــع  ،م2010ام وقـد أثبتــت الدراسـة المخبريــة التـي ُأجريــت فـي فصــل الصـيف لعــ    
العينات المـأخوذة مـن ميـاه حـوض المينـاء توجـد بهـا نسـبة مـن بكتيريـا القولـون وكـذلك مـن 

، وتتفاوت نسبة وجود بكتيريا )25(بكتيريا القولون الغائطية، كما هو مبين في الجدول رقم 
بكتيريـا  أكثـر المواقـع التـي ترتفـع فيهـا نسـبة) 3(القولون مـن موقـع آلخـر، فتعـد العينـة رقـم 

مــن سـوق الســمك والكــورنيش ) 3(القولـون، ويرجــع السـبب فــي ذلـك إلــى قـرب المنطقــة رقـم 
  .ومخارج الصرف الصحي
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  .م2010نتائج التحليل المخبري لبكتيريا القولون والقولون الغائطية لصيف ) 25(جدول 
  

  الموقع
بكتيريا القولون 

  م100/م.ت.و
بكتيريا القولون الغائظية 

  م100/م.ت.و

  3<  6  1الموقع 

  3<  2  2الموقع 

  3>  10.5  3الموقع 

  3<  4  4الموقع 

  .الدراسة الميدانية، تم تحليل العينات في مختبر األحياء البحرية بتاجوراء:المصدر
  

ويالحــظ تغيـــر لـــون الميـــاه داخـــل حـــوض المينـــاء فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، وكـــذلك فـــي     
وســاحل  دأمــام قاعــة الشــعب ومصـيف الســند بــا المنـاطق المجــاورة للمينــاء كالشــاطئ الواقـع

  .األندلس وغيرها من المناطق
  .2010محتوى مياه حوض الميناء من البكتيريا القولون والقولون البرازية خالل الصيف ) 16(شكل 

  

  
  ).25(من عمل الباحث استنادا على جدول رقم : المصدر 

  

  :  يل البكتيرية إلى العديد من األسبابويمكن إرجاع أسباب وجود البكتيريا في نتائج التحال
تأثير بعض العوامل الطبيعية وتتمثل فـي قلـة التيـارات البحريـة وحركـة الريـاح التـي قـد  -1

تساهم بشكل ما في زيادة العينات من بكتيريا القولون، حيث تكون حركة الملوثات ضعيفة 
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ل المخـارج الموجـودة فـي ولم تتجاوز عـدة أمـتار ولـم تصـل إلـى داخـــل البحـر، لسـيما أن كـ
  .الميناء ال تتوغل داخل المياه وٕانما تصب مباشرة في الميناء

كثرة اإلستخدام البشري للمياه التي تحمل جميـع أنـواع الفضـالت وخصوصـًا العضـوية  -2
 .في فصل الصيف 

 لوجود أربعة مخارج لمياه الصـرف الصـحي وهـي تصـب مباشـرة فـي المينـاء وال تتوغـ -3
 .تطرح دون معالجة بسبب األعطال التي تحدث في محطة تنقية المياه داخل البحر،  كما

 .مخلفات السفن الكبيرة وخصوصا الراسية لمدة طويلة لتفريغ شحنتها -4

مــن قبــل المتــرفهين  شالزيــادة فــي اســتخدام المقــاهي والمطــاعم الموجــودة علــى الكــورني -5
 .طول الوقت خاصة في فصل الصيف 

ة داخل الميناء التـى تصـب فـي حـوض المينـاء دون أي مخلفات دورات المياه الموجود -6
 . معالجة 

إرتفـــاع درجـــة حـــرارة الجـــو فترتفـــع درجـــة حـــرارة مـــاء البحـــر ممـــا يـــؤدي إلـــى خلـــق بيئـــة  -7
مناسبة تزيد من نمو البكتيريا وتكاثرها حيث تعد من أهم األسباب فـي عمليـة تحلـل المــواد 

ـــما هــو معــروف وتــزداد ســرعة التحلــل مــع ، ويوضــح )26(ارتفــاع درجــة الحــرارة  العضــوية كـ
 .درجات حرارة المياه وحرارة الجو خالل فصل الصيف) 26(الجدول رقم 

  . م2010 في مواقع العينات في الصيف الميناءب والجو لمياهادرجات حرارة ) 26(جدول 

  درجة حرارة الجو  درجة حرارة المياه  الموقع

  33  27.2  1الموقع
  33  28.0  2الموقع
  33  28.1  3الموقع
  33  27.0  4الموقع

  .م2010.الدراسة الميدانية، تم قياس حرارة الماء و الجو داخل الميناء : المصدر   

  
  

                                                 
 ،الطبعة الثانية ،الوطني للثقافة والفنون وا�داب المجلس ،رشيد الحمد ،محمد سعيد صبراني، البيئة ومشكeتھا - 26

 .107ص م،1984،لكويتا
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  ف 2010لمياه والجو خالل صيف ادرجات حرارة ) 17(شكل              

  
  .)26(جدول رقم ىمن عمل  الباحث استنادا عل:المصدر

  

أكبـــر نســـبة للتلـــوث تكـــون فـــي بدايـــة حـــوض  أن) 26(ويتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق      
المينــاء وتقــل نســبة ودرجــة التلــوث باالتجــاه إلــى الــداخل بســبب قلــة ميــاه الصــرف الصــحي 
الداخلـــه إلـــى ميـــاه حـــوض المينـــاء واتســـاع المينـــاء فـــي البحـــر ممـــا يكـــون لحركـــة التيـــارات 

نتشــارها فــي البحريــة وســرعة واتجــاه الريــاح دور فــي خــروج الملوثــات مــن حــوض المينــاء وا
  .عرض البحر
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المرحلــة  مــدى تلــوث ميــاه حــوض المينــاء بميــاه الصــرف الصــحي خــالل  

  :ف2010-12-26فصل الشتاء  الثانية من الدراسة
لقــد أجريــت نفــس التحليــل لميــاه حــوض المينــاء لمعرفــة المغــذيات الميكروبيولوجيــة        

  .)27(لجدول رقمفي حوض الميناء، وكانت التحاليل كما هو موضح با
  

  .فصل الشتاء ليل المخبرية لألمالح المغذية في حوض الميناءانتائج التح) 27(جدول 

نوع        
التحليل       

  الموقع

 لتر/األكسجين

BOP5  

األمالح الذائبة 
  لتر/ةالكلي

TOD5 

المواد العالقة 
  لتر/ةالكلي

T.S.S 

  لتر/الكلوريد

  21.4  1300  41.00  291.00  1موقع 
  20.0  1320  42.06  300.50  2 موقع
  18.0  0980  47.20  300.18  3موقع 
  21.7  1800  42.17  299.90  4موقع 

  .قسم الكيمياء. عمل الباحث ، تم تحليل العينات بمركز بحوث األحياء البحرية بتاجوراء : المصدر 
  

 وكــذلك تــم تحليــل العينــات لمعرفــة الخصــائص الفيزوكيميائيــة لميــاه حــوض المينــاء خــالل
  .)28(رقم  لفصل الشتاء، واتضح من خالل النتائج كما هو موضح بالجدو 

  

  .م2010نتائج التحاليل الفيزوكيميائية لحوض الميناء فصل الشتاء) 28(جدول 

نوع التحليل        
  الموقع

األس 
  ملميتر/الهيدروجين

  ملميتر/الزئبق  ملميتر/الملوحة
  

  0.0013  37.9  8.50  1موقع

  0.0012  37.9  8.17  2موقع

  0.0030  37.6  7.00  3موقع

  0.0012  37.9  8.50  4موقع

  .قسم الكيمياء. عمل الباحث ، تم تحليل العينات بمركز بحوث األحياء البحرية بتاجوراء : المصدر 
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ونالحــظ مــن خــالل الجــدولين الســابقين بأنــه ال توجــد فــوارق كبيــرة بــين العينــات، وعــدم    
دروجين ودرجـــــة الملوحـــــة، فقـــــد تراوحـــــت قيمـــــة األس وجـــــود تبـــــاين كبيـــــر بـــــين األس الهيـــــ

األول  تـــــينحيـــــث ســـــجلت أعلـــــى قيمـــــة فـــــي العين  8.50إلـــــي  7.00مـــــابين  يالهيـــــدروحين
  .7.00والرابعة، واقل قيمة في العينة الثالثة التي بلغت 

فـــي بـــاقي  37.9فـــي العينـــة الثالثـــة إلـــي  37.6أمـــا درجـــة الملوحـــة فقـــد تراوحـــت مـــابين    
، ودرجة الملوحة لكل العينـات فـي ين يوضحان األس الهيدورجيناشكالن التاليالعينات، وال
  .فصل الشتاء
  .م2010قيم االس الهيدروجيني في حوض الميناء فصل الشتاء) 18(شكل 

  

  
  .)28(من عمل الباحث استنادا على الجدول :المصدر
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  .م2010تاءدرجة الملوحة في حوض الميناء فصل الش) 19(شكل 

  
  ).28(من عمل الباحث استنادا على الجدول :المصدر

  

وكذلك أجريت دراسة مخبرية للعينات المأخوذة من مياه حوض الميناء لـنفس المواقـع التـي 
ُأخــدت بفصــل الصــيف لغــرض البحــث فيمــا إذا كانــت هــذه الميــاه حاملــة للبكتيريــا القولونيــة 

علــى حالــة ميــاه البحــر فيمــا إذا كانــت خاليــة مــن وهــي تســمى بالبكتيريــا الدالــة ، التــي تــدل 
  .البكتيريا أم ال

  

  .م2010التحليل المخبري لبكتيريا القولون في القولون الغائطية فصل لشتاء ) 29(الجدول 

بكتيريا القولون   الموقع
  مل 100/م.ت.و

بكتيريا القولون الغائطية 
  مل100/م.ت.و

  3<  87  1الموقع 

  3<  10×8  2الموقع 

  3<  10×3  3 الموقع

  3<  10×2  4الموقع 

  .الدراسة الميدانية ،تحليل العينات في مختبر األحياء البحرية بتاجوراء، قسم الكيمياء :المصدر

تعـــد أحـــدى أهـــم األســـباب التـــي تشـــير إلـــى وجـــود  -كمـــا ســـبق الـــذكر -هـــذه البكتيريـــا    
) لصــرف الصــحي ميــاه ا(مصـدر تلــوث بشــري لميــاه حــوض المينــاء، إذ أن الميــاه العادمــة 
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عــادة مــا تحمــل فــي طياتهــا كميــات كبيــرة مــن البكتيريــا والفيروســات بــأنواع كثيــرة، ويــزداد 
هناك بكتيريا مرضية ناتجة عن مخلفات تمُر عبر الشبكة  تخطر هذه البكتيريا إذا ما كان

  .دون معالجة 
ذه التحاليـل وتوضح النتائج التي تم الحصول عليها من إجـراء الدراسـة المخبريـة خلـو هـ   

  :من بكتيريا القولون ، ويمكن إرجاع ذلك لألسباب التالية 
سرعة واتجاه التيارات البحرية وحركة الرياح التي قد تكون ساهمت بشكل مـا فـي خلـو  -1

بعـض مواقـع العينـات مـن بكتيريــا القولـون ، حيـث تكـون هــذه التيـارات والريـاح قويـة تســمح 
  .ر وتتبعثرللملوثات أن تتوغل داخل البحر وتنتش

أسباب أخرى ترجع إلى معمل التحليل فمن الممكن أن يكون قد حدث نوع مـن الخطـأ  -2
 .أثناء إجراء التحليالت

ـــى معمـــل   -3 ـــة إيصـــالها ال ـــات مـــن ميـــاه البحـــر، وكيفيت ـــم بهـــا أخـــذ العين العمليـــة التـــى ت
 .التحليل

خفـــض كميـــات صـــرف ميـــاه المجـــاري التـــي تضـــخ فـــي فصـــل الشـــتاء مقارنـــة بفصـــل   -4
، علمًا بأن استهالك المياه يكون في فصل الصيف أكثـر ممـا هـو عليـه فـي فصـل الصيف
  .الشتاء

  .م2010درجة حرارة الجو والمياه خالل فصل الشتاء ) 30(جدول 

  درجة حرارة الجو  درجة حرارة المياه  الموقع
  

  20  18.1  1الوقع 

  20  18.5  2الموقع 

  20  17.0  3الموقع 

  20  18.2  4الموقع 

  .م2010.الدراسة الميدانية، تم قياس حرارة الماء و الجو داخل الميناء  :المصدر
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  .م2010درجات الحرارة للمياه والجو خالل فصل الشتاء ) 20(شكل 
  

  
  )30(من عمل الباحث استنادا على جدول رقم :المصدر

  

  

  : التحليل الجغرافي للتلوث بمياه الصرف الصحي في منطقة الدراسة
المالحظة الشخصية لمياه حوض المينـاء وجـود تلـوث بميـاه الصـرف  يتضح من خالل   

الصــــحي، حيــــث ترتفــــع الــــروائح الكريهــــة المميــــزة لميــــاه الصــــرف الصــــحي فــــي كثيــــر مــــن 
األحيان، وكذلك كثرة الحشرات في كثير مـن المواقـع داخـل حـوض المينـاء، باإلضـافة إلـى 

ر الداكن، كما هـو موضـح فـي تغير لون مياه حوض الميناء حيث تميل إلى اللون األخض
، كمـــا أوضـــحت الدراســـة المخبريـــة أن بعـــض المواقـــع التـــي أخـــذت منهـــا )11(الصـــورة رقـــم 

بعــض المواقــع داخــل حــوض المينــاء العينــات ملوثــة بالبكتيريــا القولونيــة، وقــد كانــت هنــاك 
ملوثـــة، بالبكتيريـــا القولونيـــة، حيـــث تشـــير الدراســـات أن اغلـــب الملوثـــات التـــي تـــدخل  شـــبه

  .)27(البحر من مياه الصرف الصحي هي مصادر برية
  
  
  

                                                 
 م،2000عمان  ،للطباعة و النشر دار الباروي  ، حماية البيئة و سeمتھا ،لظھيرعصام الصفدي ، و نعيم ا 27-
  141ص

  

18.1

18.5

17

18.2

20 20 20 20

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

1 2 3 4

رة
را
لح
ة ا
رج
د

درجة حرارة الماء درجة حرارة الجو



119 
 

  .31على الرصيف  ملوثات في حوض الميناء) 11(صورة

  
  .م2012-4-24عدسة الباحث، بتاريخ، :المصدر

  

وقـــد كانـــت هنـــاك بعــــض المواقـــع داخـــل حـــوض المينــــاء شـــبه خاليـــة مـــن الملوثــــات      
يكـون السـبب هـو بعـد الموقـع  القولونية خصوصا في المنطقة رقـم أربعـة ومـن المحتمـل أن

عــن شــاطئ الكــورنيش وكــذلك قــرب هــذا الموقــع مــن مخــرج المينــاء باتجــاه البحــر فتتغيــر 
  .المياه من فترة الى أخرى حيث يبعد هذا الموقع عن أي نشاط بشري

أما المنطقة رقم ثالثة فكانت من أكثر المناطق التي توجد بها مؤشـرات للتلـوث بميـاه      
وقد يرجع السبب مـن خـالل الزيـارة الميدانيـة للمينـاء نتيجـة لوجـود مخـرج الصرف الصحي 

وجد في هذا تلصرف المياه بالقرب من المنطقة وباإلضافة إلى وجود سوق األسماك حيث 
الســوق دورات ميــاه تكــون مخارجهــا بحــوض المينــاء مباشــرة، وكــذلك قــرب هــذا الموقــع مــن 

إن هــذه الســفن تصــرف مخلفاتهــا البشــرية  مينــاء الشــعاب الخــاص بالســفن الســياحية حيــث
دراية و دورات المياه العامة الموجودة بـالقرب مباشرة في البحر، وكذلك مخارج المكاتب األ

  .من هذه المنطقة
وعموما فإنه مـن خـالل المقارنـة بـين مرحلتـي الدراسـة يتبـين أنـه فـي المرحلـة األولـى       

ر ممـا هـو فـي فصـل الشـتاء فـي المرحلـة الثانيـة وهي الصيف تكـون البكتيريـا القولونيـة أكثـ
مــن الدراســـة ويكــون الســـبب نتيجـــة لزيــادة درجـــة حـــرارة الجــو التـــي تزيـــد مــن نمـــو البكتيريـــا 

، ومن المحتمل أيضا أن يكون نتيجة لزيادة إستهالك الميـاه )28(ثرها في الوسط المائياوتك

                                                 
  .83ص مرجع سابق الذكر،عليا خاتوغ بوارن و محمد حمدان دية ،  -  28
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د من كمية مياه الصـرف ، مما يزي)29(في فصل الصيف الذي يكون أكثر من فصل الشتاء
  .الصحي الداخلة إلى البيئة البحرية

يتزايــد عــدد الكائنــات الحيــة فــي المواقــع الملوثــة بصــورة ملحوظــة بينمــا تقــل أنواعهــا       
تــأثر بميــاه ي بــالموقع رقــم ثالثــة الــذي اعتمــادًا علــى نــوع الملوثــات المختلفــة، فــيالحظ مــثالً 

ذباب والبعــوض، باإلضــافة إلــى وجــود تلــوث الصــرف الصــحي وٕارتفــاع عــدد الحشــرات كالــ
بمخلفات المنازل لسيما السـائلة، فقـد تبـين مـن الدراسـة الميدانيـة مالحظـة هـذه الظـاهرة فـي 

  . الميناء
ورغــم أن ميــاه الصــرف الصــحي تحتــوي علــى نســبة تعــد مرتفعــة مــن المــواد العضــوية      

قــت نفســه تــؤدي إلــى ازديــاد فإنهــا تــؤدي إلــى اضــمحالل أنــواع عديــدة مــن الطحالــب، وبالو 
  . )30(أعداد بعض األنواع األخرى وبصورة مفرطة

ويالحــظ مــن خــالل المشــاهدة العينيــة وجــود بعــض هــذه األنــواع مــن الطحالــب داخــل      
حوض الميناء، إال أنها قليلة االنتشار ومحصورة في موقع واحد داخل حوض الميناء كمـا 

  .هو الحال في الموقع رقم ثالثة
الطحالب التي تعيش ويمكنهـا أن تبقـى علـى قيـد الحيـاة فـي المنـاطق الملوثـة بميـاه  إن    

الصرف الصحي، و كذلك بالمواد العضوية األخرى ُتستعمل عـادة كمؤشـرات للتلـوث علـى 
  .)31(الرغم من أنها تتواجد في المناطق غير الملوثة

الطحالــب بتحملهــا الواســع األجنــاس الثمانيــة التاليــة مــن ) Palmarبــالمر( لقــد حــدد العــالم 
 – Euglena -Oscillatoriaومقاومتهــا للتلــوث العضــوي فــي الــنظم البيئيــة المائيــة  

Scenadesmus – Chlamydomonas - Chlorela –(32) Stigeoclonium – 
Nitizchia – Navicula  

وتعـــد مركبـــات النتـــرات والفوســـفات الداخلـــة فـــي تركيـــب ميـــاه الصـــرف الصـــحي، مـــوادًا    
، لــذلك فهــي تســاعد )33(ســية بالنســبة لنمــو كثيــٍر مــن النباتــات وبصــفة خاصــة الطحالــبأسا

علــى نمــو هــذه النباتــات بشــكل كثيــف وبالتــالي ســوف تعــاني هــذه الميــاه مــن ظــاهرة التشــبع 
  . الغذائي في حال إستمرار دخول مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر

                                                 
 .159صمرجع سابق الذكر، عبد العظيم سالم معيتيق ، -  29
 .159ص مرجع سابق الذكر،حمد  شريف ، أھرام خضر مولود، حسين علي السعدي ، حسين  -  30
  .157ص.المرجع نفسه  -  31
 .157ص. المرجع نفسه -  32
   .198ص م1990:الكويت ،مشكلة العصر، المجلس الوطني للثقافة والفنون وا�داب ثم، التلوسeإحمد مدحت أ - 33
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  :البكتيري  المعايير والمقاييس العالمية المستخدمة للتلوث

أجريــت الدراســة المخبريــة وتــم تحديــد مؤشــر التلــوث بالبكتيريــا وفــق المعــايير والمقــاييس    
المســتخدمة عالميــًا، هــذه المعــايير العالميــة هــي نفســها المســتخدمة داخــل ليبيــا، وقــد ُأجــري 

مـن هذا النوع من التحليل لهذه الدراسة بمركز بحوث األحياء البحرية بتـاجوراء الـذي يتخـذ 
، وذلك االمعايير العالمية أسلوبًا للحكم والداللة على حالة المياه من حيث تلوثها أو نظافته

ونســــتعرض هــــذه المعــــايير ايير محليــــة خاصــــة بليبيــــا حتــــى اآلن، بســــبب عــــدم وجــــود معــــ
  :والمقاييس العالمية بالشكل اآلتي 

حتمـــل مـــن أو أقصـــى عـــدد م )يقصـــد بهـــا وحـــدة تكـــوين مســـتعمرة(MPNإذا لـــم يـــزد عـــدد  -1
فإن حالة المياه تعد ممتـازة وبالتـالي فـإن الميـاه تصـنف علـى أنهـا ) 0(البكتيريا عن الصفر

  .نظيفة ومثالية 
فــإن الميــاه  3 -1أو أقصــى عــدد محتمــل مــن البكتيريــا مــابين  MPNإذا تــراوح عــدد  -2

 .تعد مقبولة وليس ثمة خطر كبير منها 

فـإن الميــاه  9 -4كتيريـا مـا بـين أو أقصـى عـدد محتمـل مــن الب MPNإذا تـراوح عـدد  -3
فــي هــذه الحالــة تصــنف علــى أنهــا متعادلــة أو متوســطة ومــن هــذه الدرجــة يبــدو أن حالــة 

  .المياه قد بدأت تسود وتظهر بوادر التلوث
فــإن  10أو أقصــى عـدد محتمــل مــن البكتيريـا عــن   MPNأمـا فــي حالـة إذا زاد عــدد  -4

  .المياه تصنف على أنها ملوثة وغير مقبولة 
ووفق المعايير والمقـاييس العالميـة المسـتخدمة لتحديـد مـدى تلـوث ميـاه البحـر بالبكتيريـا    

الدالة التي تشير إلى أن كثيرًا من المواقع التي ُأخـذت منهـا العينـات المائيـة البحريـة داخـل 
اللــذين يشــيران إلــى ) 28-24(حــوض المينــاء تعــد ملوثــة وذلــك مــن خــالل جــــــــــــــدول رقــم 

م ويمكــن 100/م.ت.و 10.5ل العينــات إذ بلــغ متوســط أعــداد البكتيريــا المحتمــل نحــو تحليـ
تحديــد أهــم األســباب المؤديــة إلــى ارتفــاع نســبة التلــوث البكتيــري داخــل حــوض المينــاء فــي 

  :اآلتي
تعد منطقـة الدراسـة مـن المواقـع التـي يوجـد بهـا عـدد أربعـة مخـارج تقـوم بطـرح كميـات  -1

الصـحي، إضـافة إلـي دوارت ميـاه  المكاتـب وسـوق األسـماك التـي كبيرة مـن ميـاه الصـرف 
  .تصرف مياهها  في حوض الميناء وهو حوض شبة مغلق
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مخــارج أنابيــب الصــرف الصــحي ال تتوغــل داخــل المينــاء إذ أنهــا جميعهــا تطــرح هــذه  -2
الميــاه العادمــة بــالقرب مــن الكــورنيش  مباشــرة ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة التلــوث داخــل 

  .ض ميناء طرابلس البحري حو 
يتم طرح مياه الصرف الصحي داخل حـوض المينـاء دون أي معالجـة ممـا يـؤدي إلـى  -3

رفــع نســبة التلــوث بــه ، وفيمــا يخــص الرائحــة بــالقرب مــن المخــارج فإنــه تــنعكس فيهــا تلــك 
الرائحـة العفنـة النفاثـة التـي تتصـف بهـا ميـاه الصـرف الصـحي ممـا يـدل علـى ارتفـاع نسـبة 

  .مياه الميناء بمياه الصرف الصحي تلوث 
باإلضــافة إلــى ذلــك فــإن هــذا االرتفــاع فــي نســبة التلــوث البكتيــري يرجــع إلــى المخلفــات  -4

  .من المقاهي والكورنيش

  :اآلثار الضارة لمياه الصرف الصحي 

أصبحت مشكلة تلوث البيئة البحرية كما هـو معـروف مـن المشـكالت التـي تعـاني منهـا    
دول، بسبب دخول مياه الصرف الصحي إلى البيئة البحريـة، التـي يـنجم عنهـا العديد من ال

الكثير من األضرار التي تصل في النهاية إلى اإلنسان المستهلك للكائنات الحية البحريـة، 
حيــث إن ميــاه الصــرف الصــحي تحتــوي علــى مخلفــات الغســيل والتنظيــف والميــاه المراجعــة 

يتضــح التكــوين التقليــدي لميــاه ) 31(وفــي الجــدول رقــم مــن دوران الميــاه وبقايــا األطعمــة، 
  .الصرف الصحي

  .التكوين التقليدي لمياه الصرف الصحي ) 31(جدول        

  المكون
  من المكون%النسبة المئوية

  

  %80-60من   مواد عضوية 

  %40-20  الرماد الكلي

  %30-20  بروتينات

  %35- 6  شحوم ودهون

  %15- 5  سيلو لوز

  %4- 2  نيتروجين

  %3- 1  فسفور

  %1- 0  بوتاس

  .191م ،ص2002أحمد أحمد عوض، الماء من المصدر إلى المكب، الهيئة العامة للبيئة، طرابلس : المصدر      
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وعنـد تصــريف هـذه المكونــات الموجـودة فــي ميــاه الصـرف الصــحي عنـد تصــريفها إلــى     
  :نحو التالي البيئة البحرية تؤدي إلى خلل في نظام البيئة البحرية على ال

حدوث ظاهرة اإلثراء الغدائي، لوجود المواد العضوية فـي ميـاه الصـرف الصـحي التـي  -1
تـؤدي إلــى زيــادة تكــاثر الطحالـب بشــكل كبيــر ، حيــث تنشـط البكتيريــا الموجــودة فــي البحــر 

  .)34(وتؤدي إلى تحلل الطحالب مما يحدث تقليال في نسبة األكسجين المذاب في الماء
بحرية بهذا التلوث الـذي يـؤدي إلـى قلـة نسـبة األكسـجين فـي المـاء ممـا تأثر األحياء ال -2

 .)35(بعض األسماك واألحياء البحرية األخرى ريؤدي إلى نفو 

انتشار الميكروبات والفيروسات المسببة لألمراض ثم انتقالهـا إلـى اإلنسـان عـن طريـق  -3
 .)36(االستحمام

الصـــرف الصـــحي إلـــى ميـــاه اســتهالك األكســـجين المـــذاب، إذ انـــه بمجـــرد دخــول ميـــاه  -4
البحر التي تحتوي في الغالب على مـواد عضـوية، تبـدأ الكائنـات المجهريـة لسـيما البكتيريـا 
بإستهالك الفضالت العضوية كغذاء و خـالل هـذه العمليـة تتحلـل المـواد العضـوية المعقـدة 
إلى مواد عضوية وغير عضوية بسيطة ويحدث هـذا التحلـل فـي وجـود األكسـجين ويسـمى 

 .)37(ا بالتحلل الهوائيهذ

ومن المعلوم أن الكائنات البحرية الحية تحتاج إلى وجود نسبة معينـة مـن غـاز األكسـجين 
الــذائب فــي المــاء حتــى تســتطيع أن تقــوم بوظائفهــا، ويجــب أال تقــل هــذه النســبة عــن أربعــة 

  .)38(أجزاء في المليون وٕاال ماتت كل هذه الكائنات البحرية التي تعيش في هذا الماء
ونتيجــة لزيــادة طــرح ميـــاه الصــرف الصــحي فــي ميـــاه الســواحل باإلضــافة إلــى فعـــل       

الكائنــات المجهريــة فــإن هــذا يــؤدي إلــى تقلــص كميــة األكســجين لســيما فــي األمــاكن الشــبه 
مغلقــة كــبعض تعرجــات الســاحل أو المــوانئ التــي تتعــرض لــدخول هــذه الملوثــات كمــا هــو 

ا يـؤدي إلـى اختنـاق األسـماك وبقيـة الكائنـات الحيـة الحال داخل حـوض مينـاء طـرابلس ممـ

                                                 
 طرابلس،21علي الطيب ا*زرق، تلوث البحر بمياه الصرف الصحي وأثره على ا*حياء البحرية، مجلة البيئة، العدد  -  34

 .18صم 2004
 .61م،ص1993السعودية  و التوزيع، ن سينا للنشرمكتبة اب قادر الفقي ، البيئة ومشكeتھا ،محمد عبد ال -  35
ا`سكندرية،  ،الفكر العربي ر، داوسلباً  البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجاباً  ثمحمد نجيب إبراھيم أبو سعده، التلو -  36

 .116م، ص1991
نجيب صالح ، عبد الھادي  كلييرت ماسترز ، مدخل إلى العلوم البيئية والتكنولوجيا ، ترجمة طارق محمد صالح ، قيصر-  37

 .135وصول ، غير مؤرخ ،صمصالح سلطان جامعة ال
 .198ص مرجع سابق الذكر،أحمد مدحت إسeم،  -  38
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أو موتهـا نتيجــة لــذلك ، وٕاذا مــا زاد هـذا االســتنزاف لألكســجين المــذاب إلـى حــد صــفر فإنــه 
  .)39(تبدأ عملية التحلل الالهوائي

كثـــرة الحشـــرات والجـــرذان الضـــارة الناقلـــة لألمـــراض، وكـــذلك الكائنـــات األخـــرى، التـــي  -5
  .هو الحال داخل الميناء، لسيما قرب مخارج الصرف الصحيتظهر بأماكن التلوث كما 

المصــــدر الرئيســــي لتلــــوث البيئــــة المحيطــــة باإلنســــان بالفيروســــات المعويــــة هــــو بــــراز  -6
المرضـــى بهـــذه الفيروســـات وميـــاه الصـــرف الصـــحي التـــي لـــم تعامـــل معاملـــة كافيـــة حيـــث 

، وطبقــا للمعلومــات تحتــوي هــذه الميــاه العادمــة علــى أعــداد هائلــة مــن الفيروســات المعويــة
م، فـإن عـدد الجسـيمات الفيروسـية المعويـة المتواجـدة فـي 1964عـام  Clarkeالتـي ذكرهـا 

ميــاه الصــرف الصــحي بعــد ترشــيحها والــتخلص مــن الرواســب والمــواد العضــوية العالقــة بهــا 
، و وجــود هــذا )40(ســنتمتر مكعــب مــن المــاء  100جســيم فيروســي لكــل  700يصــل إلــى 

الجســيمات والفيروســات فــي ســائل الصــرف الصــحي يســاعد علــى تلــوث العــدد الهائــل مــن 
ميــاه البحــر بالفيروســات المعويــة، ويــزداد الخطــر عنــد دخــول ســائل الصــرف الصــحي إلــى 
مياه البحر دون معالجة كمـا هـو حاصـل فـي بعـض محطـات تنقيـة ميـاه الصـرف الصـحي 

لممرضــة التــي تصــيب يوضــح األحيــاء المجهريــة ا) 32(فــي طــرابلس، والجــدول التــالي رقــم
 .اإلنسان وتعيش وتتنقل داخل البيئة البحرية

 .أمثلة لألحياء المجهرية الممرضة التي تصيب اإلنسان) 32(جدول      

  نوع المرض  الكائنات

  الكوليرا  البكتيريا
  حمى التيفود
  المغص المعوي
  اإلسهال الحد

  أمراض تنفسية  الفيروسات

  إصابات معوية و جلدية  الفطريات

عبــدالكريم عبــدالرحمن ابوعيســى، اآلثــار الســلبية لألحيــاء المائيــة المجهريــة، آفــاق البحــار، نشــرة إخباريــة تصــدر كــل  :المصــدر
  .5م،ص2007،تاجوراء 36شهرين، مركز بحوث األحياء البحرية، العدد

 

                                                 
 . 135كلييرت ماسترز ، مرجع سابق الذكر، ص -  39
،  ،دار الراتب الجامعيةحامد حسن طنطاوي ، سعدون خليفة ، يوسف جرجي ، حماية البيئة من التلوث بالفيروسات -  40

 .71بيروت غير مؤرخ ص
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هناك بعض الهواة والصيادين لسيما الصنارة الـذين يقومـون بالصـيد قـرب مخـارج ميـاه  -7
لصـحي ممـا يـؤدي إلـى إصـابتهم بـاألمراض نتيجـة لتنـاولهم كائنـات بحريـة ملوثـة الصرف ا

تنتقـــل نتيجـــة التمـــاس مـــع ميـــاه الصـــرف  يباإلضـــافة إلـــى أن هنـــاك بعـــض األمـــراض التـــ
، وٕان مجــرد وجــود آثــار مــن بعــض المركبــات العضــوية يكفــي إلحــداث تــأثير )41(الصــحي

 .)42(رواضح بسبب تغير مذاق وفساد نكهة األسماك والمحا

الروائح الكريهـة المنفـرة و وجـود مـواد طافيـة علـى سـطح ميـاه البحـر سـواء كانـت مـواد  -8
عضوية أو غير عضوية والتي تنتقل بفعل حركتي الرياح والتيارات البحرية وتعطي منظرًا 
منفرًا للعين وتؤدي بالتالي إلى نفور السواح، ويتعرض الكورنيش وأرصفة المينـاء إلـى هـذه 

 .ي تفسد جمال الميناءالظاهرة الت

المنظفات الصناعية وما شاكلها من المـواد الداخلـة مـع ميـاه الصـرف الصـحي ويكـون  -9
 .)43(تأثير المنظفات الصناعية في ثالث حاالت هي

فــي حالــة عــدم تكســير المنظفــات حيويــا، فإنهــا ســوف تقــوم بعمــل الرغــوة فــي الميــاه ممــا -أ
 .يتداخل مع كمية األكسجين المذاب

ى الفسفوري للمنظفات يقود إلى إغناء المياه، ومن ثم يـؤدي إلـى ظـاهرة اإلثـراء المحتو -ب
 .الغذائي 

 .السمية المباشرة من المواد الغير متكسرة من المنظفات -جـ

تلوث مياه البحر بالعناصر الثقيلة التي تحويها مياه الصرف الصحي المتمثلة في  - 10
غيرهــا مــن العناصــر الســامة التــي تنتقــل الكــادميوم، الرصــاص، الزنــك، الزئبــق، النحــاس و 

 .إلى اإلنسان عن طريق السلسلة الغذائية 

  
  
 
  
  
  

                                                 
فؤاد حسن صالح، مصطفى محمد أبو قرين، تلوث البيئة، أسبابه ومكافحته، الھيئة القومية للبحث العلمي، الطبعة ا*ولى  -  41

 .191م ص1992طرابلس 
م 1992قاھرة ال،الجمعية الكيماوية ا*مريكية، مكافحة تلوث البيئة، مكتبة النھضة العربية  ، أنور محمود عبد الواحد -  42

 .191ص
 .436، مرجع سابق الذكر، ص وآخرونحسين علي السعدي ، -  43
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  :مفھوم النفايات الصلبة 

ا تعتبر قضية البيئة من القضايا التي تواجه البشرية في ھ�ذا العص�ر، ويمك�ن الق�ول ھن�     

بأن المخلفات الصلبة ھي عبارة عن مواد تدخل إلى البيئة ككميات كبيرة وھائل�ة، وتُح�دث 

، كم�ا تع��رف )1(اض�طرابات ف�ي اBنظم��ة البيئي�ة المختلف�ة، وتُس��بب أض�راراً لك�ل الكائن��ات

المخلفات الصلبة بأنھا كل الم�واد الص�لبة أو ش�بة الص�لبة والت�ي ل�م يحت�اج إليھ�ا أص�حابھا 

  .)2(ص منھاوينوون التخل

وكما يعرفھ�ا ال�بعض بأنھ�ا عب�ارة ع�ن خل�يط متب�اين م�ن الحج�ارة واBثرب�ة واBخش�اب    

والمع���ادن الثقيل���ة والجل���ود، وك���ذلك النفاي���ات المختلف���ة مث���ل ال���ورق والزج���اج والم���واد 

  .)3(البYستيكية، وھي التعبير الشائع المنتشر بما يسمى بالمخلفات الصلبة

ة بأنھا البقايا غير المستعملة أو الت�ي ل�يس لھ�ا قيم�ة، وتك�ون ھ�ذه وتُعرف المخلفات الصلب 

المخلف��ات م��ن ن��واتج النش��اط البش��ري، كم��ا أنھ��ا تح��وي عل��ى نف��س الم��واد الت��ي توج��د ف��ي 

المنتج��ات النافع��ة، وتختل��ف عنھ��ا فق��ط بانخف��اض قيمتھ��ا، ول��ذلك ف��إن الطريق��ة اBساس��ية 

  .لى الدرجة التي تحولھا إلى منتج ذات قيمة للتعامل مع المخلفات الصلبة ھي رفع قيمتھا إ

ويعود إنخفاض قيمة المخلفات الصلبة في كثير من اBحوال إلى التركيب المختلط وغير    

المتجانس لھ�ا، ول�ذلك ف�إن تص�نيف المخلف�ات س�يزيد عموم�اً م�ن قيمتھ�ا إذا وج�د اس�تخدام 

  . للمواد المصنفة، وھي خاصية ھامة للمخلفات الصلبة

ن الفضYت الصلبة في إزدياد مطرد نتيجة اgستعماgت الكثيرة للمواد المختلفة، ول�م إ     

تُدرك مخاطرھا إg في العقود اBخيرة وذلك لقلة كميتھا الناتجة عن قلة السكان وإنخف�اض 

  .مستوى معيشتھم من جـھة وإنخفاض درجة خطورتھا من جھة أخـــرى

ة النفاي�ات الص�لبة م�ن اBولوي�ات الت�ي تھ�تم بھ�ا أما في الوقت الحاضر فأصبحت مشكل    

الجھ��ات ذات اgختص��اص بس��بب الزي��ادة الس��كانية م��ن جھ��ة، وك��ذلك التط��ور الص��ناعي 

  .والتقدم التجاري وتحسين مستوى المعيشة من جھة أخرى

وتعرف النفايات على أنھا مادة ليس لھا قيمة ظاھرة أو واضحة أو أھمية اقتص�ادية أو      

لناس، ويتغير ھذا التعريف تبعا للوقت والقوى اgقتص�ادية ومث�ال ذل�ك كان�ت نفاي�ة منفعة ل

الورق على مدى السنوات الماضية تطرح في حفر الردم الص�حي ف�ي ح�ين يتزاي�د الطل�ب 

  .على تدويرھا في الوقت الحالي 

                                                 
 .96أحمد علوان المنحجي، مرجع سابق الذكر، ص-  1
جYل إبراھيم التريكي، إدارة النفايات الصلبة، مجلة البيئة، تصدرھا الھيئة العامة للبيئة، مجلة فصلية، العدد الثاني، -  2

  .22م،ص2000طراابلس
 .101د السيد أرناؤوط، التلوث البيئي وأثره على صحة اvنسان، مرجع سابق الذكر،صمحم-  3
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نما يسبب مفيدة كبديل للمنتجات بي ةو الجدير بالذكر إن بعض النفايات قد يكون لھا قيم     

إس��تخدامھا تھدي��داً أكب��ر لص��حة اvنس��ان وللبيئ��ة، مث��ل ح��رق الزي��وت الملوث��ة المس��تعملة 

  .vستعادة الطاقة، والتي قد تبعث الرصاص إلى الھواء ومن ثم يجب أن تُعامل كنفاية

الص��لبة، وتختل��ف ف��ي نوعھ��ا ونظ��راً للزي��ادة الرھيب��ة ف��ي اvس��تھYك تن��تج المخلف��ات     

ظھ��رت العدي��د م��ن المف��اھيم والتعريف��ات للنفاي��ات الص��لبة منھ��ا التعري��ف لق��د و وحجمھ��ا،

الواسع اvنتشار للنفايات الصلبة لكثير من الناس بأنھا المخلفات المنزلي�ة وك�ـذلك مخلف�ات 

الح��دائق واBس��واق والمح��Yت التجاري��ة والخـ��ـدمية، ونفاي��ات الش��وارع م��ن ترب��ة وم��واد 

ش والمص��انع باvض��افة إل��ى خ��ردة ھياك��ل الس��يارات تغلي��ف وغيرھ��ا وك��ذلك نفاي��ات ال��ور

والمواد المنزلية المــستھلكة، كما تعرف بأنھا عبارة عن مخلفات من المواد الص�لبة وش�به 

الصلبة التي لم يعد يحتاج إليھا اvنسان ف�ي حيات�ه اليومي�ة، وتش�مل ك�ل المخلف�ات الس�كنية 

  .)1(ما شابه ذلك والتجارية والصناعية ومخلفات المجتمعات الصحية و

ع�د لھ�ا أي�ة قيم�ة أو إس�تخدام مث�ل تكما تعرف بأنھا عبارة عن مخلفات اBشياء التي لم      

اBدوات وقطع القماش القديم�ة و الزج�اج والعل�ب المعدني�ة وبقاي�ا عملي�ات البن�اء والتش�ييد 

بائي���ة واBخش���اب والمخلف���ات الزراعي���ة وبقاي���ا الس���يارات القديم���ة وبقاي���ا اBجھ���زة الكھر

  .المستھلكة وكذلك المخلفات الصناعية الصلبة عن المصانع المختلفة 

كم�ا تع��رف بأنھ��ا مجموع�ة كبي��رة م��ن أن��واع الم�واد الص��لبة الت��ي ل�م تع��د لھ��ا أي قيم��ة      

بھا مما تشكله من إزعاج أو ت�أثير عل�ى الص�حة العام�ة أو  اgحتفاظاقتصادية كما g يمكن 

م��ن النفاي��ات  ي��ث ينط��وي تح��ت ھ��ذا التعري��ف نط��اق واس��عح المظھ��ر الجم��الي للمك��ان ،

المختلفة التي تتمثل في بقايا اBطعم�ة والم�واد المنزلي�ة والس�يارات الخ�ردة ونفاي�ات البن�اء 

  .)2(والطرق ومخلفات التصنيع وغيرھا

ف��ت منظم��ة الص��حة العالمي��ة أن المخلف��ات الص��لبة ھ��ي الم��واد الموج��ودة ف��ي رٌ كم��ا ع     

، حيث أن المادة g تعتبر من النفايات إg عندما يقرر ش�خص م�ا أنھ�ا ل�م تع�د المكان الخطأ

  .)3(صالحة ل~ستعمال 

،أم�ا المعھ�د العرب�ي )4(رف بأنھا أي ش�يء م�ن الفض�Yت تك�ون ف�ي حال�ة ص�لبة كما تعٌ     

  . )5(رفھا بأنھا أية مادة أو شيء يتخلص منهvنماء المدن يعٌ 

                                                 
 .1م ص 2003الھيئة العامة للبيئة، الكتيب التفسيري، طرابلس،  -  1
رمضان محمد رمضان، التلوث بالنفايات المنزلية في مدينة غريان ، رسالة ماجستير غير منشورة  قسم  الجغرافيا، كلية -  2

 .76م ، ص2003 ، الزاويةجامعة السابع من ابريلا�داب،
منظمة الصحة العالمية ، معالجة النفايات الصلبة في البلدان النامية ، المكتب اvقليمي لشرق البحر المتوسط ، اvسكندرية -  3

 . 3م ص1988
 .7م ص 1996أحمد عبد الوھاب عبد الجواد، قضايا النفايات المنزلية في الوطن العربي ، القاھرة -  4
 .375م ص  1986المعھد العربي vنماء المدن، النظافة والتخلص من النفايات في المدن العربية، الرياض  -  5
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ابقة تتفق في أن النفايات الصلبة ھ�ي م�واد وفض�Yت متبقي�ة عليه فإن كل التعريفات الس   

ومبعث�رة تُرك�ت ف�ي المح�يط البيئ�ي و بس�بب تكدس�ھا و إنتش�ارھا تحلل�ت وأفس�دت المنظ��ر 

  .العام

وم��ن خ��Yل ع��رض ھ��ذه التعريف��ات الت��ي تخ��ص المخلف��ات الص��لبة يتض��ح أن مين��اء    

المين�اء بقاي�ا م�واد البن�اء  وج�د داخ�لتطرابلس البح�ري يتض�من ك�ل ھ�ذه التعريف�ات حي�ث 

وكذلك الفضYت التي نجدھا داخل حوض الميناء من معلبات وجل�ود وأقمش�ة وك�ذلك نج�د 

بقاي�ا للخ�ردة المعدني�ة وخصوص�ا وج�ود س�فن غي�ر ص�الحة ل~س�تعمال، إض�افة إل�ى بقاي��ا 

الصويا التي تنتج من تزوي�د الس�يارات الخاص�ة بالش�حن م�ن الس�فن حي�ث تتس�رب كمي�ات 

من ھذه المواد وتتلوث بھا اBرصفة ويسقط البعض منھا داخل حوض المين�اء حي�ث  كبيرة

  .تكون المياه ملوثة وبالتالي تكون ھذه الصويا غذاء لبعض الطيور وكذلك اBسماك

إذن النفاي��ات داخ��ل المين��اء عب��ارة ع��ن خل��يط متب��اين م��ن الحج��ارة والجل��ود وال��ورق    

Bقمشة، والمعادن، واBخشاب، وغيرھا، أو م�ا يس�مى بالنفاي�ات أو المخلف�ات والزجاج، وا

  .)12(الصلبة وھي ناتجة عن مختلف أنشطة اvنسان، كما ھو مبين في الصورة رقم 

  .على الكورانيش بقايا لجلود وأخشاب في الميناء) 12(صورة 

  

  .م2012-04-24،بتاريخعدسة الباحث: المصدر

  

م��ن المش��كYت الرئيس��ية الت��ي يع��اني منھ��ا  وتعتب��ر مش��كلة التل��وث بالمخلف��ات الص��لبة   

الميناء، حيث gبد من س�رعة ال�تخلص منھ�ا تجنب�اً إنتش�ار اBم�راض واBوبئ�ة، فق�د زادت 

المين��اء ف��ي الحرك��ة المYحي��ة  س��تخدامأكمي��ة المخلف��ات الص��لبة ف��ي المين��اء نتيج��ة لكث��رة 
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ن قب�ل س�كان الظھي�ر وحركة النقل البري، إضافة إلي استخدام الكورنيش كوسيلة ترفي�ه م�

بالميناء، وأيضاً إنتشار المقاھي والمط�اعم عل�ى الك�ورنيش، فك�ل ھ�ذه اBس�باب تك�ون لھ�ا 

  . مخلفات صلبة، تؤثر على حوض الميناء

  :خواص النفايات الصلبة 

  :الصفات الفيزيائية -1

إن النفايات الص�لبة الت�ي تجم�ع تش�كل أنواع�اً مختلف�ة تتب�اين م�ن حي�ث الك�م والكي�ف وم�ن 

ي��ث الخ��واص الفيزيائي��ة للنفاي��ات وخصوص��اً النفاي��ات الجاف��ة وتغيرھ��ا حس��ب ظ��روف ح

  .فصول السنة وتبعا لنوع النفايات 

  :التحليل المعملي للنفايات  -2

  :من ھذه الصفات على الشكل ا�تي يتم التحليل المعملي لكل صفة 

ون نق�ص درج�ة مئوي�ة و ب�د 105تحسب بطريقة التجفيف عن�د درج�ة ح�رارة ... الرطوبة •

  .في وزن المادة

درج��ة مئوي��ة وب��دون  650 - 600تحس��ب ب��الحرق عن��د درج��ة ح��رارة ... الم��واد الطي��ارة  •

 .نقص الوزن في المادة الصلبة 

تح�رق النفاي�ات ف�ي وج�ود غ�از اBكس�جين فيتك�ون غ�از ث�اني أكس�يد الكرب�ون ... الكربون •

 .الذي يجمع ويقاس ويحسب بنسبة مئوية تقريبية

 .) 1(حسب بقياس أحد المركبات المؤكسدة ثم ترسيبھا وتجفيفھا و وزنھا يُ ... الكبريت  •

 .يمكن حساب الھيدروجين بطرق كيميائية خاصة ... الھيدروجين •

زي��ادة ف��ي ال��ورق ونق��ص ف��ي الفض��Yت العض��وية وت��نقص ... خ��واص أخ��رى متغي��رة  •

 وذلك حسب فصول السنة%  60 – 50وترتفع بمعدل %  20 – 15الرطوبة بمعدل 

تزي�د بزي�ادة قيم�ة ال�ورق ونق�ص الرطوب�ة كم�ا أنھ�ا تزي�د أيض�اً بس�بب ... القيمة الحراري�ة •

 .) 2(وجود الزيوت والشحوم واللدائن والمطاط 

  :الفضYت الجافة  -3

  .مخلفات الطعام وغيرھا  •

 .اBسواق  مخلفات اgسوق •

 .)3(أوراق التغليف للسلع والحاجات التي ترمى  •

                                                 
 .14م ص1976حامد رشدي مطر ، صحة البيئة من الفضYت ، مطابع الثورة  للطباعة والنشر ، بنغازي  -  1
 .14المرجع نفسه ص -  2
 .15نفس المرجع ص -  3
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  :كوناتھا نيف النفايات الصلبة ومتص

تحتاج عملية تصنيف النفايات الصلبة لمكان معين لمعرفة كمية ونوعية المخلفات الناتجة عن     

ھذه المنطقة، وذلك لتخطيط عملية الجمع و النقل، حي�ث ھن�اك م�ن الدراس�ات الت�ى أُجري�ت عل�ى 

بس�بب  مناطق عديدة أثبتت أن نوعية المخلفات الصلبة تختلف من مكان �خ�ر وم�ن موس�م �خ�ر

  .)1(العوامل اgقتصادية وإختYف المكان والكثافة السكانية وطبيعة الموقع

ويمكن تصنيف الملوثات داخل ميناء ط�رابلس البح�ري إل�ى ع�دة أن�واع طبق�اً لنش�أتھا أو كيفي�ة    

 g وصولھا، وتنقسم ھذه الملوثات طبق�اً للمنش�أ، فھ�ي أم�ا أن تك�ون طبيعي�ة وتص�در م�ن الطبيع�ة

  .)2(ان فيھا أو ملوثات غير طبيعية وھي ناتجة عن نشاط اvنساندخل ل~نس

إن كمي��ة النفاي��ات الت��ي يخلفھ��ا المين��اء يومي��اً آخ��ذة ف��ي اvزدي��اد نتيج��ة للعوام��ل اvقتص��ادية     

والتطورات التكنولوجي�ة حس�ب التط�ور ال�ذي ط�رأ عل�ى مس�توى الحي�اة وك�ذلك إس�تھYك بع�ض 

تيك أو مقوى أو علب وخYفھا من قبل العاملين في قطاع المين�اء المواد المعبأة في زجاج أو بYس

  .أو المقاھي الموجودة على الكورنيش المحاذي للميناء 

وتتمي��ز النفاي��ات بإحتوائھ��ا عل��ى نس��بة كبي��رة م��ن الم��واد العض��وية متمثل��ة ف��ي بقاي��ا مخلف��ات     

ة في مكوناتھا التي تشمل مواد المطاعم والمقاھي المجاورة للميناء، حيث تتفاوت المخلفات الصلب

عضوية وغير عضوية، وذلك من فضYت الطعام وبقاي�ا خض�ار وفواك�ه وأوراق الش�جر وم�واد 

اللدائن والمط�اط والجل�ود والزج�اج واBج�زاء المعدني�ة وال�ورق والكرت�ون واBترب�ة إض�افة إل�ى 

  .)3(مواد البناء والھدم وغيرھا

مدة طويلة في جو رطب كما ھو الحال ف�ي مين�اء ط�رابلس، كذلك يزيد اBمر سوء ببقاء النفايات 

مما يزيد من تحللھ�ا وزي�ادة الج�راثيم والميكروب�ات فيھ�ا وھن�اك ع�دة تص�نيفات للنفاي�ات الص�لبة 

حسب مص�درھا مث�ل نفاي�ات المط�اعم والمق�اھي المج�اورة للمين�اء أو نفاي�ات ناتج�ة ع�ن تنظي�ف 

دمھا الص��يادين أو ورش��ة المين��اء ومحط��ة الغس��يل، المين��اء وك��ذلك بقاي��ا عل��ب الزي��ت الت��ي يس��تخ

يوض�ح تص�نيف المخلف�ات الص�لبة، ويت�راوح وزن القمام�ة الناتج�ة ع�ن ك�ل ) 33(والجدول رقم 

كجم للشخص  0.78كجم في اليوم الواحد وبمتوسط قدره  2000كجم إلى  0.350مواطن ما بين 

وامل منھا تغير فصول السنة الذي يؤثر الواحد ، حيث وجد أن المعدل اليومي للقمامة تبعا لعدة ع

  .)4(في كمية المخلفات وأيضا المستوى المعيشي والموقع الجغرافي 

                                                 
  .143ة، يحي الفرحان، مرجع سابق الذكر،صسامح غرايب -  1
 .22م،ص1998محمد العودات، التلوث وحماية البيئة، ، منشورات اBھلي، الطبعة الثالثة، دمشق -  2
 .192ص م، 1992من المدنية، دار النشر الطبعة اBولى ثعلي زين العابدين، محمد عبد، تلوث البيئة  - 3
 . 25م ص 1998ث البيئي  مصادره وآثاره ، منشورات جامعة سبھا عبد هللا الحسين الصطوف ، التلو -  4
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مكونات القمامة في بع�ض م�دن ليبي�ا ويYُح�ظ م�ن الج�دول أن الم�واد  المذكوروالجدول    

م��ن وزن تخمرھ��ا وظھ��ور ال��روائح إذ تمث��ل ع��امYً مھم��ا %  50العض��وية تمث��ل ح��والي 

  .لحشرات والقوارضلتكاثر ا

  .م1973المكونات التي تتركب منھا النفايات في بعض مدن ليبيا لسنة) 33(جدول 

  طرابلس  المواد

  النسبة المئوية

  بنغازي

  النسبة المئوية

  مصراته

  النسبة المئوية

مواد عضوية قابلة 

  للتعفن

48.60  43.95  51.20  

  8.70  25.75  16.50  أوراق

  8.90  2.45  1.90  أخشاب

  6.87  2.27  2.10  ن وجلودلدائ

  7.33  9.45  3.60  معادن

  2.91  2.40  3.30  زجاج

  9.10  8.42  16.7  حجارة

  %100  %100  %100  المجموع

  م،2010، الھئية العامة للبيئةالمركز الفني لحماية البيئة: المصدر

  

ويُضاف إلى ما تقدم بعض أنواع الفضYت مثل الفضYت الصلبة الناتجة ع�ن مج�اري     

صرف الصحي التي تصب في الميناء ، وھناك من يميل إلى تص�نيف الفض�Yت الص�لبة ال

  -:إلى 

الفض�Yت الص��لبة وھ��ي الم�واد المرفوض��ة الناتج��ة م�ن التجمع��ات الس��كنية والمط��اعم  -1

  .والفنادق

 .عن المنشئات الصناعية من مواد سامة فالفضYت الصناعية وھي كل ما يتخل -2

لحق��ول الزراعي��ة والح��دائق المنزلي��ة وأرص��فة الفض��Yت الزراعي��ة وھ��ي فض��Yت ا -3

  .)1(الشوارع 

) 34(وتتألف الفضYت الصلبة بشكل عام من النسب المئوية المشار إليھا في الجدول رق�م 

  .محسوبة كنسبة مئوية إلى الوزن الكلي الرطب

  

                                                 
 .191، صالمرجع السابقمثنى عبد الرزاق العمر، -  1
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  .النسب المئوية لمكونات الفضBت الصلبة نسبة إلى الوزن الكلي الرطب ) 34(الجدول 
  

  إلى الوزن الكلي الرطب النسبة المئوية  نوعية الفضYت الصلبة

  

  11-8  المواد المعدنية

  11-8  المواد الزجاجية

  45-40  مواد ورقية

  26-10  بقايا الطعام

  8-3  فضYت الحدائق

  7-3  اBخشاب

  2-1  المواد البYستيكية

  2-1  أقمشة وجلود ومطاط

  5-1  أتربة ورماد وصخور

  

  . 192م ص 2000ثنى عبد الرزاق العمر، التلوث البيئي، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة اBولى، اBردن م: المصدر

  
  

وأوضح التقرير السنوي لشركة النظاف�ة التابع�ة لجھ�از حماي�ة البيئ�ة أن كمي�ة المخلف�ات    

 اً طن� 1600بمتوس�ط ي�ومي  اً طن� 584113 ،م2006الصلبة بمدينة طرابلس بلغت في سنة

م حي��ث بلغ��ت 2008كيل��و ج��رام للف��رد يومي��اً، وأرتفع��ت ھ��ذه الكمي��ة س��نة  1.7بمع��دل و

، )1(كيل��وجرام للف��رد يومي��ا 1.8ط��ن بمع��دل  1723ط��ن بمتوس��ط ي��ومي بل��غ  628858

  .)35(وتتباين مكوناتھا من وقت �خر وھذه المكونات كما ھي في الجدول رقم 

  

  

  

  
                                                 

خالد المھدي الشقمان، وآخرون ، دراسة تحديد الناتج اليومي من النفايات المنزلية بمدينة طرابلس، دراسة ميدانية غير  -  1
  . 9م، ص2006خدمات، طرابلسمنشورة،قسم التخطيط والمتابعة بشركة ال
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  .م2008بة حسب النوع في مدينة طرابلس سنةالنسب التقديرية للمخلفات الصل) 35(جدول 
  

  النسبة المئوية  المادة

  

  42.8  مواد عضوية

  20.2  المرفوضات

  12.4  البYستيك

  11.4  الكرتون

  5.8  المعادن

  4.1  اBقمشة

  2.5  الزجاج

  0.8  اBخشاب

  100  اgجمالى

                           

غي�ر (ان�ب التنمي�ة المس�تدامة للبيئ�ة الحض�رية بمدين�ة ط�رابلس، رس�الة دكت�وراه الح�اج، بع�ض جومحمد بعبد السYم  :لمصدرا

  ..375م ص2010قسم الجغرافيا كلية ا�داب جامعة عين شمس، القاھرة )  منشورة

  

م��ن الص��يادين أنھ��م ش��اھدوا بع��ض الس��فن الت��ي ترم��ي بع��ض %  40ھ��ذا ويؤك��د ح��والي 

يبين النسب ) 36(جواره والجدول رقم المخلفات بجانب اBرصفة داخل حوض الميناء أو ب

المئوية لبعض المؤشرات الخاصة بوجود مخلفات من النوع الصلب داخل ح�وض المين�اء 

  .حسب آراء بعض الصيادين 

في نوعية المخلفات التي ترمى داخل  راء بعض الصيادينNالنسب المئوية ) 36(جدول 

  .الميناء

الذين أجابوا  عدد الصيادين  المؤشر

  بنعم

  إلي العدد لنسبةا

  

  %50  10  مخلفات صلبة

  %25  5  مخلفات سائلة

  %25  5  مخلفات أخرى

  .الدراسة الميدانية: المصدر

م��ن الص��يادين وج��ود مخلف��ات ص��لبة تتن��اثر داخ��ل ح��وض المين��اء وعل��ى % 50حي��ث أك��د        

ين�اء اBرصفة ويرجع سبب وجودھا كما يرى البعض السفن وقوارب الص�يد الموج�ودة داخ�ل الم
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بينما يرى بعض الصيادين أنھا نتيجة مخلفات السفن وقوارب الصيد الموجودة داخل الميناء بينما 

يرى البعض ا�خر أن ھذه المخلفات تصل إلى حوض الميناء من الخارج إم�ا ع�ن طري�ق البح�ر 

م��ن الص��يادين أن أكث��ر المخلف��ات الموج��ودة داخ��ل المين��اء ھ��ي مخلف��ات % 50أو الب��ر، كم��ا أك��د 

أن المخلف��ات ھ��ي مخلف��ات %  20لبة كم��ا ي��رى بع��ض الص��يادين و الت��ي تص��ل نس��بتھم إل��ى ص��

  .عضوية أما بقية الصيادين تختلف آرائھم بين مخلفات سائلة أو مختلطة 

  . للمخلفات التي ترمى في الميناءالنسبة المئوية ) 21(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)49(من عمل الباحث استنادا على جدول رقم : رالمصد

  

اgستبيان يؤكدون على تراكم نفايات في حوض الميناء عل�ى اللذين شملھم وجميع الصيادين  

اBرصفة وھذه النفايات لھا آثار س�لبية، م�ن المص�ادر اBخ�رى للتل�وث داخ�ل المين�اء س�واء عل�ى 

اBرص��فة أوف��ي ح��وض المين��اء ھ��و وج��ود بع��ض الس��فن المتھالك��ة أو منتھي��ة الص��Yحية فھ��ي 

سقوط بعض من أجزائھا المعدني�ة أو الخش�بية وتس�بب ف�ي تش�ويه المنظ�ر الع�ام تتعرض للتآكل و

  .داخل الميناء

باvضافة إلى المقابلة مع بعض المسئولين ال�ذين يؤك�دون أن�ه g توج�د أي جھ�ة مس�ؤولة عل�ى    

وتوج�د  ،النظافة العامة داخل الميناء حيث يع�اني المين�اء م�ن ع�دم ت�وفير خ�دمات خاص�ة للنظاف�ة

الصعوبات للتخلص منھا وكذلك عدم وجود أماكن مخصصة لتجمع بقاي�ا النفاي�ات الص�لبة بعض 

حيث g تستطيع إدارة الميناء التخلص من بقايا السفن وا�ليات المتھالكة بسبب عدم وج�ود مك�ان 

لھا وكذلك نقص في ا�ليات الخاصة بالنظافة ولھذا السبب تتراكم وتتن�اثر ھ�ذه المخلف�ات الص�لبة 

  .حوض الميناء وھي موجودة منذ سنوات عديدة  داخل

يوض�ح آراء بع�ض الص�يادين ف�ي نوعي�ة المخلف�ات الص�لبة الموج�ودة داخ�ل ) 37(والجدول رق�م

  .الميناء
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  .حسب آراء الصيادينداخل الميناء مكونات المخلفات الصلبة )  37(جدول

  النسبة الى عددھم  عدد الصيادين  المؤشر

  

  %20  4  مخلفات بYستيك

  %5  1  خلفات أوراقم

  %20  4  مواد عضوية عالقة بالمياه

  %30  6  ھياكل معدنية

  %25  5  مخلفات بناء

  .تحليل نتائج اgستبيان: المصدر

  

  

  -:وبتحليل نتائج اgستبيان الذي يوضح بأن حوض الميناء يعاني من ا�تي

اكب�ر نس�بة ب�ين ارتفاع نسبة الھياكل المعدنية ومخلفات الحديد و المعادن، وھ�ي تش�كل  -1

من أجم�الي العين�ة، وبالت�الي فھ�ي تش�كل المرك�ز اBول % 60أراء الصيادين، وتصل إلي 

  .للمخلفات الصلبة

م�ن اجم�الى % 50ارتفاع مؤشر مخلفات البناء حي�ث تص�ل نس�بة آراء الص�يادين ال�ى  -2

  .العينة

ة العالق�ة بالمي�اه، يحتل المركز الثالث كY من مؤشر المواد البYستيك و المواد العض�وي -3

  .من اجمالى العينة % 40حيث كانت نسبة آراء الصيادين 

م��ن % 1أخي��را المرك��ز الخ��امس تحتل��ه مخلف��ات اBوراق وتق��در نس��بة آراء الص��يادين  -4

  . اجمالى العينة
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  .مكونات المخلفات الصلبة داخل الميناء) 22(شكل 

  
  .)37(الجدول رقم :المصدر

  

يوض��ح آراء بع��ض الص��يادين ف��ي اBض��رار الناجم��ة ع��ن المخلف��ات ) 38(والج��دول رق��م 

  .الصلبة داخل الميناء

  .اXضرار الناجمة عن المخلفات الصلبة) 38( جدول

  النسبة الى عددھم  عدد الصيادين  المؤشر

  

  %5  1  ةانبعاث الروائح الكريھ

  %25  5  تكاثر الحشرات و القوارض

  %70  14  تشويه المنظر العام للميناء

  .تحليل نتائج اgستبيان :لمصدرا 

  

  

  

  

  

  

20%

5%

20%
30%

25%

ب�ستيك

أوراق

مواد عضوية عالقة بالمياه

ھياكل معدنية

مخلفات بناء
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  .اXضرار الناجمة عن المخلفات الصلبة في الميناء) 23(شكل 

  
  .)38(الجدول رقم :المصدر

  

اBض�رار الناجم�ة ع�ن المخلف�ات الص�لبة  إل�ىومن خYل تحليل ھ�ذا الش�كل ال�ذي يش�ير    

  :داخل الميناء يتضح ا�تي

م�ن % 1وائح الكريھة تحتل المرتبة اBخيرة وتش�كل نس�بة الفقرة التى تقول انبعاث الر -1

  .جمالى العينةإ

م�ن إجم�الي % 50أما الفقرة التى تؤكد على تكاثر الحشرات و الق�وارض تش�كل نس�بة  -2

  .العينة وتحتل المرتبة الثانية من آراء الصيادين

حت�ل المرتب�ة ن الفقرة التى تؤكد على تش�ويه المنظ�ر الع�ام وھ�ي تش�كل أكب�ر نس�بة وتأ -3

  .من إجمالي آراء الصيادين% 90اBولى وتشكل نسبة 

ومن خYل ذلك نYحظ أن المخلفات داخل الميناء تتميز بخصائص غي�ر متجانس�ة حي�ث    

إنھ���ا تحت���وي عل���ى بقاي���ا اBوراق و المعلب���ات الطافي���ة عل���ى س���طح الم���اء وك���ذلك وج���ود 

، وك�ذلك وج�ود م�واد عالق�ة تطف�و البYستيك، والزجاج، والجلود، واBخشاب، واvط�ارات

على سطح الماء وھذه المواد غالبا ما تكون عضوية  تنبعث منھا الروائح الكريھة وتتكاثر 

  .الحشرات والذباب والقوارض اعليھ

  

  

  

  

5%

25%

70%

ابنعاث الروائح الكريھة

تكاثر الحشرات والقوارض

تشوية المنظر العام
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  :اXضرار الناجمة عن المخلفات الصلبة

،و ل��ذا أص��بح م��ن تعتب��ر الم��واد الص��لبة م��ن المخلف��ات الت��ى لھ��ا ت��أثير س��لبي عل��ى بيئ��ة المين��اء      

. )1(النفايات وأيض�ا اgس�تفادة منھ�ا بق�در اvمك�انھذه الضروري إيجاد الحلول المناسبة للتخلص من 

  :ذا يمكن تلخيص اBضرار فيما يليول

تك��اثر الحش��رات و الق��وارض، حي��ث ين��تج ع��ن تك��دس المخلف��ات داخ��ل المين��اء تك��اثر الحش��رات  -1

تھيئة الفرصة المناسبة في نقل ونشر م�رض التيف�ود  والقوارض، مما يسبب في انتقال اBمراض و

، فقد قدر العلماء أن ذبابة واح�دة إذا عاش�ت ف�ي م�دة م�ن م�ارس حت�ى )2(خاصة في المناطق الحارة

م�رض لك�ل م�ن ) 42(بليون ذبابة قادرة على نقل أكث�ر م�ن ) 191(سبتمبر من العام نفسه أن ينتج 

حشرات والقوارض g تبقى داخل الميناء بل تخرج من ، وخصوصا أن ھذه ال)3(اvنسان والحيوان 

  .الميناء إلى شوارع المدينة خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل

ومن آثار النفايات الصلبة التي تؤثر على صحة اvنسان بالدرجة اBولى ھ�ي إنبع�اث ال�روائح      -2

لناجم�ة ع�ن النفاي�ات الص�لبة g الكريھة وإنبعاث الغازات والمركبات الخطي�رة حي�ث ان اBض�رار ا

تقتصر على اBمراض التي تنقلھا الحشرات الضارة والقوارض بل ھناك أضرار بيئية أخرى تتمثل 

في تلوث الھواء نتيجة الغازات المنبعثة م�ن النفاي�ات والت�ي تتول�د نتيج�ة عملي�ة التحل�ل واvحت�راق، 

مليون نسمة من سكان الع�الم يتعرض�ون  )620(وجاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن حوالي 

من سكان % 20حوالي ولمستويات غير صحية، وخطيرة وخصوصاً من غاز ثاني أكسيد الكربون 

العالم يتعرضون لمستويات مرتفعة جداً من الغب�ار ويش�كل غ�از أول أكس�يد الكرب�ون خط�ورة عل�ى 

 ف�يو أم�اكن النفاي�ات الص�لبة،يوض�ح الغ�ازات الناتج�ة ع�ن ) 39(، و الجدول رقم )4(صحة اvنسان

ھذا الجدول يتضح أن العديد من الغ�ازات الت�ي تنبع�ث م�ن اBم�اكن الت�ي تتواج�د فيھ�ا نفاي�ات ص�لبة 

ذات تركيزات متباينة وتتراوح صفات ھذه الغازات ب�ين الس�مية وإنبع�اث ال�روائح الكريھ�ة وتس�بب 

 .في اvختناقات مما يشكل خطورة على الصحة العامة 

الغ��ازات، حي��ث ين��تج ع��ن ت��راكم المخلف��ات وخصوص��اً العض��وية تحللھ��ا وتن��تج عنھ��ا إنبع��اث  -3

، والج��دول الت��الي يوض��ح بع��ض الغ��ازات النتج��ة م��ن ت��راكم )5(كمي��ات م��ن غ��ازات الص��وبة

  .المخفات

  
                                                 

،اس�تغYل النفاي�ات كمص�در للطاق�ة ، مجل�ة الطاق�ة والحي�اة ، تص�در  يوغزي�محمد عبد هللا المنتصر ، الصيد ال - 1
 .44م ص  1998عن اللجنة الوطنية للطاقة ، العدد السادس، طرابلس 

 .312، ص1989، دمشق نشروال عادل وفقي عوض، أبحاث مختارة عن علوم البيئة، دار أطلس للترجمة - 2
 .109مرجع سابق الذكر،صأحمد عبد الوھاب عبد الجواد،  - 3
م، 2001صباح محمود محمد،  تلوث البيئية ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ، الطبعة اBول، عمان،  -  4

 .39ص
 .463م،صB1997ولى ،القاھرة،أحمد عبد الوھاب، أسس تدوير النفايات، الدار العربية للنشر والتوزيع ، الطبعة ا -  5
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  .بعض الغازات الناتجة عن أماكن النفايات الصلبة ) 39(جدول                  

  مةالصفات العا  %التركيز  الغازات

  

  مشتعل أخف من الھواء  60-40  الميثان

  خانق أثقل من الھواء  30-20  ثاني أكسيد الكربون

  سام  تركيزات بسيطة جداً   أول أكسيد الكربون

  -  25-15  النيتروجين

  -  تركيزات بسيطة جداً   الھيدروجين

  روائح كريھة  تركيزات بسيطة جداً   النشادر

  -  يختلف حسب درجة الحرارة  بخار الماء

  روائح كريھة  تركيزات بسيطة جداً   أخري

سامح غرابي�ة ، يحي�ى الفرج�اني ، الم�دخل إل�ى العل�وم البيئي�ة، دار الش�روق للنش�ر والتوزي�ع، الطبع�ة الثالث�ة، عم�ان : المصدر 

  .225ص. م1996

  

ضرار إجتماعية ونفسية فإلقاء المخلفات داخل الميناء يشوه جم�ال المين�اء، مم�ا ي�ؤثر عل�ى أ -4

، اً س��ياحي اً واحي النفس��ية ل~نس��ان وخصوص��اً أن الك��ورنيش مج��اور للمين��اء ويعتب��ر مظھ��رالن��

الموظفين الذين يصبحون غير قادرين عل�ى العط�اء واvنت�اج بس�بب ع�دم اgرتي�اح،   ىإضافة إل

فقد أثبت علمياً أن اvنسان الذي يشتغل ف�ي منطق�ة ممل�وءة بالمخلف�ات تتس�بب ف�ي نق�ص إنتاج�ه 

، ويؤدي تراكم النفايات الصلبة داخل الميناء إلى إثارة مشاعر السخط بين )1(%38بمعدل يفوق 

ومنظ�ر المين�اء ، العاملين داخل الميناء والمواطنين، مما ي�دفعھم إل�ى القل�ق عل�ى الص�حة العام�ة

ويقلل من فرص اvستمتاع بالقيم الجمالية و الحضارية  للكورنيش، كما يقوي في نف�وس الن�اس 

الميناء اvحتجاج والمطالبة بتوفير الحد اBدنى الYزم للمحافظة على الص�حة العام�ة المحيطين ب

وي��ؤدي ك��ل ھ��ذا إل��ى انتش��ار حال��ة المل��ل وض��عف ال��وgء واvنتم��اء وفت��ور حم��اس الجم��اھير 

للمش��اركة ف��ي اBعم��ال العام��ة والج��ادة فيھ��ا، إض��افة إل��ى أنھ��ا ت��ؤدي إل��ى اvص��ابة بكثي��ر م��ن 

  .وأبسطھا اgكتئاب اBمراض اgجتماعية

   الت�أثير عل�ى الس�ياحة وخصوص�اً أن الفن�ادق تقاب�ل المين�اء وك�ذلك الك�ورنيش ال�ذي تعتب��ره -5    

 .وسيلة ترفيه

                                                 
دار الفكر العربي، الطبعة اBول،  صYح محمود الحجار، السحابة الدخانية المشكلة والحل، -  1

 .69م،ص2003القاھره
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تآكل الھياكل المعدنية ويحدث في الماء، وللبكتيريا دور بارز في ذلك ويحص�ل ھ�ذا التآك�ل   -6

المختزلة للكبريت، حيث يتفاع�ل كبريتي�د في ظروف ھوائية وg ھوائية،ويعود عادة لفعل البكتيريا 

الھيدروجين المنتج من ھذه اBحياء المجھرية مباشرة مع الحديد لذلك فإن كثير من المباني والس�فن 

أساسھاً من الحديد قد يحصل لھا تآكل وتكون طبق�ة كثيف�ة لزج�ة عل�ى س�طح الم�اء، ك�ذلك  ةالمتكون

تآك�ل ش�ديد بفع�ل  ثإح�داويك�ون ذل�ك ع�ن طري�ق يحدث تآكل لبعض المعادن اBخرى كاgلومنيوم 

النمو الميكروبي على السطح، ولمنع ھذا التآكل تُستخدم عادة طبقة واقية من الصبغ والت�ي تحت�وي 

 .)1(على مواد سامة كالنحاس والزئبق

تل��ف اBخش��اب و المط��اط فتھ��اجم م��ن بع��ض اBحي��اء المجھري��ة ول��ذلك يحص��ل تل��ف للمب��اني  -7

ف�ي أت�Yف  رئيس�ي طري�ات دورت إرساء السفن واBرص�فة، ويك�ون للفالقوارب وكذلك منصاو

  .)2(الخشب، حيث أن ھذه البكتيريا لھا القدرة على ثقب اBجزاء الخشبية للسفن و القوارب

  .في المدخل الغربي بقايا النفايات داخل الميناء) 13(صورة 

  

  .م2012-04-24، بتاريخعدسة الباحث :المصدر

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .5عبدالكريم عبدالرحمن ابوعيسى، مرجع سابق،ص -  1
  .5نفس المرجع، ص -  2
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  الخاتمة

تناول��ت ھ��ذه الدراس��ة موض��وع تل��وث مين��اء ط��رابلس البح��ري بالمخلف��ات النفطي��ة ومي��اه       

الصرف الصحي، والمخلفات الصلبة، ومعرفة مدى تأثير العوامل الطبيعي�ة والبش�رية ف�ي زي�ادة 

من اBنشطة الت�ي لھ�ا عYق�ة  عديدال، و قد أوضحت الدراسة أن ھناك الميناءالملوثات في حوض 

: لوث وذلك بترك مخلفاتھا وآثارھا البيئية وإحداث خل�ل ف�ي نظ�ام البيئ�ة البحري�ة مث�لمباشرة بالت

الترفيه وصيد اBسماك و النقل البحري، وعلى الرغم من أن البيئة البحرية داخ�ل ح�وض المين�اء 

لم تصل إلى الحد الذي تكون في�ه درج�ات التل�وث البح�ري درج�ة خطي�رة ولك�ن يج�ب المحافظ�ة 

يئ��ة والح��د م��ن ظ��اھرة التل��وث، Bن الملوث��ات تت��راكم ف��ي البيئ��ة وت��زداد س��نة بع��د عل��ى س��Yمة الب

  .أخرى إلى أن تصل إلى درجة الخطورة على اvنسان والبيئة 

وق��د تب��ين م��ن خ��Yل التحل��يYت المخبري��ة والدراس��ات الميداني��ة لدراس��ة التل��وث البح��ري ف��ي    

اً خ��Yل فص��ل الص��يف وھ��ي ت��دق أن ھن��اك مؤش��رات حقيقي��ة للتل��وث خصوص�� ،ح��وض المين��اء

ناقوس الخط�ر حي�ث تتب�اين م�ن فص�ل �خ�ر ف�ي ح�دتھا وذل�ك لتأثرھ�ا ب�بعض العوام�ل الطبيعي�ة 

  .وأحياناً البشرية التي تزيد من حدة ھذا التلوث 

  .النتائج: أو[ً 

  :فيما يلي  توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج المھمة تستعرض     

وق��ود م��ن س��فينة Bخ��رى وم��ن ق��ارب ص��يد �خ��ر مم��ا يجع��ل كمي��ة تتف��اوت نس��بة إس��تھYك ال -1

 .التسرب ممكنة بسبب التشغيل أو التزويد خصوصاً للقوارب التي يتم تزويدھا بالوقود يدوياً 

تشير الدراسة إلى أن حركة السفن في إزدياد مستمر داخل الميناء وبذلك يك�ون تركي�ز الم�واد  -2

ن مم�ا س�يؤثر عل�ى البيئ�ة البحري�ة وخصوص�اً م�ن الس�فن النفطية في تزايد مستمر مع تق�دم ال�زم

 .الراسية 

عدم وجود أماكن خاصة لوضع الزيت الفاقد من القوارب حيث يسكب بعض الصيادين الزيت  -3

 .الخاص بھذه القوارب في حوض الميناء مباشرة مما يسبب في تلوث البيئية البحرية

ى وج��ود بع��ض أن��واع التل��وث ف��ي ح��وض دل�ت النت��ائج و المعلوم��ات والزي��ارات الميداني��ة عل�� -4

 ًYالميناء، ومنھا التلوث النفطي وكذلك وجود تلوث بمياه الصرف الصحي الت�ي أمك�ن قياس�ھا فع�

 .عبر فترة إجراء الدراسة بحوض الميناء وھي في تزايد مستمر

وج��ود تطرف��ات ف��ي النت��ائج وإعط��اء أرق��ام مض��للة وبعي��دة ع��ن الحقيق��ة ب��ين فص��لي الص��يف  -5

وع��دم التج��انس ب��ين النس��ب وك��ذلك وج��ود تطرف��ات ف��ي النس��ب ب��ين الفص��ل الواح��د الش��تاء و
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جزء في المليون، وأقل نسبة في فصل  51.0وخصوصاً فصل الصيف، حيث ُسجلت أعلى نسبة 

 .جزء في المليون  0.1الشتاء وسجلت

ب�أن نس�بة  تعد المرحلة اBولى أكثر تلوثاً من المرحلة الثانية إg  أن الدراسة المخبري�ة توض�ح -6

 .درجة الخطر ىتلوث حوض الميناء تعد غير مرتفعة ولم تصل إل

وف��ق النت��ائج التحليلي��ة المخبري��ة و الدراس��ة الميداني��ة يمك��ن تحدي��د تل��وث مي��اه ح��وض المين��اء  -7

 . تتدرج من مياه مثالية في الموقع رقم أربعة ومياه ملوثة جداً في الموقع رقم ثYثة

لت�راَ م�ن الزي�وت المحروق�ة ترم�ى ف�ي  3760أثبت أنه أكثر م�ن  من خYل الدراسة الميدانية  -8

 .حوض الميناء، أضافة إلى وجود تسربات من الوقود أثناء تزويد القوارب 

إتضح من خYل مقارنة نت�ائج الدراس�ة بدراس�ة س�ابقة أن ھن�اك ارتفاع�اً ملحوض�اً ف�ي كمي�ات  -9

إل�ي ثYث�ة أض�عاف، حي�ث كان�ت ف�ي  التلوث وإزديادھا سنة بعد سنة، ووصلت نسبة ھ�ذه الزي�ادة

جزء في الملي�ون،  6.5م، إلى 1998جزء في المليون، بينما وصلت في سنة 4.15م، 1981سنة 

  . جزء في المليون 11.08بينما وصلت نسبة المواد النفطية في ھذه الدراسة إلي 

حماي��ة البيئ��ة أثبت��ت الدراس��ة الميداني��ة أن ع��دم اgھتم��ام بتطبي��ق الل��وائح والق��وانين الخاص��ة ب -10

البحرية من التلوث، جعل كثيراً من البَحارة والصيادين يلقون النفايات السائلة و الصلبة وغيرھ�ا 

 .مباشرة إلى البيئة البحرية سواء داخل حوض الميناء أو بالقرب منه

أتض��ح م��ن خ��Yل مقارن��ة التع��دادات الس��كانية وج��ود إزدي��اد ف��ي ع��دد الس��كان ح��ول منطق��ة  -11

 .نشاء محطات معالجة صرف صحي أو تطويرھاالدراسة بدون إ

أوضحت الدراسة أن ھناك انخفاًضا في مستوى اvستعدادات البش�رية لمكافح�ة أي ن�وع م�ن  -12

 ف�ي مكافح�ة التل�وث، أنواع الكوارث التي ينجم عنھا تلوث، و التي تتمثل في اBجھزة المستخدمة

 .الجانب من قبل إدارة الميناء ، إضافة إلى قلة اvھتمام بھذا وعدم وجود كفاءات وخبرات

عل�ى البيئ�ة البحري�ة  بالمين�اء إتضح أن ھناك بعض ا�ثار البيئية التي تتركھا ورش الص�يانة -13

 .بسبب اBخطاء أو اBعطالالزيوت من خYل تسرب 

م�ن الص�يادين ال�ذين أجري�ت معھ�م % 100لقد إتضح خYل المقابYت الشخص�ية أن ح�والي  -14

ك تغيًرا في طعم لحوم اBسماك المص�طادة بوج�ود م�ذاق زيت�ي ن�اتج ع�ن المقابلة يؤكدون أن ھنا

تلوث مياه حوض الميناء الذي إنعكس على اBسماك بإعتبارھا مستھلكاً رئيس�ياً للنبات�ات البحري�ة 

والعوالق والبYنكتونات والكائن�ات الحيواني�ة الص�غيرة الت�ي ع�ادة م�ا تلتص�ق بھ�ا الم�واد النفطي�ة 

 .درجة أنه يميت اBسماك ىھا وأشكالھا، علما بأن التلوث وصل إلعلى إختYف أنواع

أوض��حت الدراس��ة الميداني��ة أن مي��اه الص��رف الص��حي تمث��ل أق��ل نس��بة ف��ي كمي��ة الملوث��ات  -15

 .المطروحة في حوض الميناء مقارنة بكميات المواد النفطية
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جعل�ه ا مباش�رةً داخ�ل المين�اء، مم�ا يھ�جميع مخارج مياه الصرف الص�حي تص�رف مياھ -16

 .خلھا مع مياه البحر اأكثر عرضةً للتلوث لعدم سرعة التشتت واvنتشار للمياه العادمة وتد

زيادة الروائح العفنة مع كثرة بع�ض أن�واع الحش�رات والطفيلي�ات والطحال�ب خصوص�اً  -17

 .بالقرب من مخارج مياه الصرف الصحي

الصرف الصحي التي يتم صرف المخلفات السائلة للمستشفيات وبعض المصانع في شبكات  -18

وتع��د ھ��ذه المخلف��ات م��ن أخط��ر أن��واع  ،ح��وض المين��اء تص��ل إل��ىتط��رح مباش��رة نح��و البح��ر و

لعدي�ٍد لالنفايات السائلة  إذ إنھا تحتوي على العديد من أنواع الجراثيم الخط�رة والبكتيري�ا المس�ببة 

 .من أنواع اBمراض 

النفطية من وإل�ي ح�وض المين�اء، حي�ث تؤدي التيارات البحرية دورا سلبيا في نقل الملوثات  -19

أكد العديد من الص�يادين وج�ود بق�ع زي�ت خ�ارج ح�وض المين�اء و وج�ود بق�ع زي�ت ب�القرب م�ن 

  .الميناء 

قلة المراقبة الفعلية داخ�ل المين�اء للس�فن الت�ي تق�وم برم�ي مخلف�ات ق�د تك�ون ص�لبة أو س�ائلة  -20

 .وكذلك مخلفات بشرية خاصة في منطقة الدراسة 

خYل المقابYت الشخصية مع أصحاب المقاھي أنه يتم ترك المخلفات الص�لبة عل�ى تبين من  -21

 .الكورنيش، و بفعل الرياح يكون نھاية ھذه المخلفات في حوض الميناء 

م�ن آراء الص�يادين تجم�ع عل�ى أن�ه g توج�د % 100من خ�Yل الدراس�ة الميداني�ة أتض�ح أن  -22

اvدارة العام�ة للث�روة البحري�ة وع�دم ت�وفير بع�ض  مراقبة فعلية للتلوث باvضافة إلى عدم تعاون

 .اBدوات لمكافحة التلوث

م�ن ھ�ذه % 80وأن  اً مكعب� اً مت�ر356134يصل استھYك مدين�ة ط�رابلس م�ن المي�اه ح�والي  -23

 .المياه يتحول إلي مياه عادمة 

أنابيب الصرف الصحي g تتوغل داخ�ل المين�اء وھ�ي تق�وم بط�رح كمي�ات كبي�رة م�ن المي�اه  -24

 .دمة في حوض الميناء مباشرةالعا

أوض��حت العين��ات الم��أخوذة م��ن مي��اه ح��وض المين��اء بوج��ود نس��بة م��ن البكتيري��ا الدال��ة، أو   -25

)  4(بكتري��ا القول��ون وتتف��اوت ھ��ذه النس��بة م��ن موق��ع �خ��ر، حي��ث كان��ت نس��بتھا ف��ي الموق��ع رق��م

 .م100/م.ت.و10.5) 3(مم بينما نسبتھا في الموقع رقم 100/م.ت.و4

يا من مخلفات البناء وكذلك معلبات وأقمشة وكذلك يYُحظ بقايا خردة وھياكل تطفو وجود بقا -26

فوق مياه حوض الميناء وھي عبارة عن خليط متب�اين م�ن الجل�ود و ال�ورق و الزج�اج والمع�ادن 

 .واBخشاب وغيرھا
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أتضح من خYل الدراسة تواجد أماكن متفرقة داخل الميناء ع�دد م�ن الرواف�ع و المجاب�د ھ�ي  -27

معطل��ة ع��ن العم��ل من��ذ فت��رة زمني��ة تزي��د ع��ن عش��رين س��نة وھ��ي غي��ر قابل��ة ل~ص��Yح وي��ؤدي 

 .وجودھا داخل الميناء بتحللھا نتيجة الرطوبة والحرارة المرتفعة

  .التوصيات: ثانياً 

تتمح��ور ھ��ذه التوص��يات ح��ول اvج��راءات الوقائي��ة والعYجي��ة لمش��كYت التل��وث ف��ي البيئ��ة     

  -:البحرية وھي كا�تي 

تكثيف الدور اvعYمي على التوعي�ة البيئي�ة لحج�م اBض�رار وا�ث�ار الت�ي تتركھ�ا الملوث�ات  -1

  .على البيئة البحرية

ض��رورة إنش��اء مراك��ز متخصص��ة بمكافح��ة التل��وث البح��ري بش��تى أنواع��ه تجھ��ز بكاف��ة  -2

 .اBجھزة والمعدات الحديثة الYزمة لذلك ودعمھا بالخبراء في ھذا المجال 

القوانين والقرارات الخاصة بإصحاح البيئة والمحافظ�ة عل�ى البيئ�ة البحري�ة م�ن  تطبيق كافة -3

 .التلوث

ضرورة إجراء دراسات علمية دقيقة لمعرفة حرك�ة مي�اه البح�ر وحرك�ات الري�اح وس�رعتھا  -4

وقوة اBمواج لتحديد مدى الضرر الذي يلح�ق بالبيئ�ة البحري�ة ولمعرف�ة س�لوك الملوث�ات النفطي�ة 

  .اخلة مع مياه الصرف الصحي والبحث في تأثيرھاوالملوثات الد

تشجيع الرقابة البحرية على السفن وقوارب الصيد ومراقبة التلوث الذي تسببه داخل ح�وض  -5

 .الميناء وفرض عقوبات صارمة عليھا 

إقام��ة دراس��ات خاص��ة ب��التلوث البح��ري بش��كل دوري لمعرف��ة مص��ادره وكمي��ات التل��وث  -6

داخل حوض الميناء، بدراسات بيئية بحرية في جميع الموانئ ومعرف�ة الداخلة إلى البيئة البحرية 

 مدى تأثر اBحياء البحرية بالتلوث

مراقبة و إتخاد اvجراءات الYزمة على المصانع ومحطات غسيل السيارات وتغيير الزيوت  -7

الموجودة ضمن شبكة الصرف الصحي وفصل الملوثات عن مياه اBمط�ار الت�ي تلق�ى ف�ي البح�ر 

شرة و إنشاء شبكات صرف مس�تقلة بحي�ث g تخ�تلط مخلف�ات المص�انع والمعام�ل والمخلف�ات مبا

المنزلية ومحطات غسيل السيارات م�ع بعض�ھا حت�ى يتس�نى لمحط�ات التنقي�ة القي�ام بعملھ�ا عل�ى 

 .الوجه المطلوب 

محاولة تبادل الخبرات والكفاءات ف�ي مج�ال المحافظ�ة عل�ى البيئ�ة البحري�ة م�ا ب�ين الجھ�ات  -8

 .المعنية بالبYد وجھات أخرى بالخارج
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يتوج���ب القي���ام ب���إجراء تحل���يYت دوري���ة لمي���اه المين���اء تش���مل التحل���يYت البكترويولوجي���ة  -9

وض�ع برن�امج و والتحليYت النفطية وذلك لمراقبة نوعية المي�اه ومحاول�ة تف�ادي أخط�ار التل�وث،

  . يلھا ميكروبيولوجياً وكيميائياً لمراقبة مياه حوض الميناء،وذلك بأخذ العينات بشكل دوري وتحل

توفير أماكن خاصة بتفريغ الزيوت المستھلكة من قوارب الصيد وي�تم نقلھ�ا وتنظيفھ�ا بش�كل  -10

 .دوري

وضع صناديق للمخلفات الصلبة  ونقل المخلفات الصلبة م�ن بقاي�ا الس�فن إل�ى خ�ارج المين�اء  -11

 .لمقاھي القريبة من الميناءضع أماكن مخصصة لرمي القمامة على الكورنيش وبالقرب من اوو

إنشاء محطات أخرى خاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي نتيجة للزيادة السكانية، وتصليح -12

، و توصي الدراسة بضرورة مد خطوط الصرف داخل البحر لمسافات مناسبة ةعطالالالمحطات 

 .وآمنة تعمل على إبعاد ملوثاتھا داخل البحر

 .م رمي المخلفات في حوض الميناء وضع عYمات وإرشادات للمشاه بعد -13
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  طرابلس -أكاديمية الدراسات العليا

  مدرسة العلوم ا�نسانية

  شعبة الدراسات البيئية –قسم الجغرافيا 

  

  

  

استبيان لدراسة ميدانية حول مشكلة التلوث البحري بميناء طرابلس، دراسة في الجغرافي�ة 

  .التطبيقية

يسرني أن أضع بين يديك ھذه ا3ستمارة التي تح�ول اس�تبيان .مواطن ،،، بعد التحيةأخي ال

يھ��دف إل��ي تجمي��ع معلوم��ات وبيان��ات تس��اعدني ف��ي إنج��از دراس��تي، الغ��رض منھ��ا إع��داد 

بح��ث علم��ي يجري��ة الباح��ث بقس��م الجغرافي��ا بأكاديمي��ة الدراس��ات العلي��ا ، تح��ث إش��راف 

تعتبر ھذه المعلومات في غاية السرية و الغ�رض  حيث حسين مسعود أبو مدينة،الدكتور 

  .منھا البحث العلمي فقط

فأرجو من�ك أن تجي�ب بعناي�ة وص�دق ع�ن ك�ل اKس�ئلة و البيان�ات ال�واردة ف�ي ا�س�تمارة، 

  .حتي نصل إلي نتائج علمية وموضوعية دقيقة، خدمة للصالح العام والوطن

  

مرب�ع المناس�ب ،أو كتاب�ة الج�واب ف�ي ف�ي ال)) √((الرجاء تعبية ا�ستمارة بوض�ع عVم�ة 

  .القسم المخصص حيث تدعو الحاجة 

  

  شاكرين حسن تعاونكم

  

  المھدي محمد المھدي: الباحث                                                             

  قسم جغرافية  –طالب دراسات عليا 
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  :والجرافات و الصيادين  استمارة استبيان خاصة بأصحاب القوارب: أو)ً 

  

  ):......................................اختياري : (ا3سم 

 :...........................................مقر الصيد -1

 :كم ھي المدة التي مارست فيھا حرفة الصيد -2

  ( )كتر من خمس سنواتأ( ).    *** سنوات  3-2من( ).  ** اقل من سنة*        

 :متفرغ كليا لھذه الحرفة أو ھواية  ھل أنت -3

 (  ).حرفة (  ) .    ** ھواية *   

 :ماھي أفضل اKوقات المVئمة لحرفة الصيد  -4

 (  ). ربيع(  ). **** شتاء( ). *** خريف(  ). ** صيف *

 :ھل تمارس ھذه الحرفة بمفردك أو مع مجموعة  -5

 (  ).مجموعة (  ) .    ** مفردي * 

  : البحرية  ما نوع المركبة -6

  (  ).جرافة (  ).    ***فلوكة (  ).    **  قارب *          

  (  ).غير ليبين (  )     ليبيين :.........     كم يبلغ عدد أفراد الطاقم  -7

  :ما ھو نوع الوقود الذي تستخدمه للمركبة المخصصة للصيد -8

  (  ).ير ذلك غ(  )  **** كورسيل (  )   ***ديزل ( )  ** بانزين *    

  :..........كم سعة المحرك من الزيت -9

  :...........ما نوع الزيت المستخدم  -10

  :...............كم سعة خزان الوقود  -11

  :كم ھي المدة التي يمكن أن تغير فيھا زيت المحرك  -12

  (  ).شھور  5كثرمن أ (  )  ***شھور 3كل (  )  ** أقل من شھر *     

  :وم بتغير الزيت الخاص بالمركبة البحريةأين تق -13

  (  ) .علي الشاطي *       

  (  ).  أعالي البحار **       

  (  ) .علي اليابس ***      

  (  ).مكان مخصص لذلك ****      
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من خ�Vل مھنت�ك أل�م تش�اھد مص�درا م�ن مص�ادر التل�وث يلق�ي ف�ي البح�ر غائب�ا ع�ن  -14

  :أعين الباحث و الجھات المختصة 

  (  ).3(  )     **نعم *    

  :...............................إذا كانت ا�جابة بنعم ، ما ھو ھذا الملوث -15

في حوض الميناء يزداد  سنة بعد  ىن ما يلقألمھنه ،ھل تعتقد بابحكم خبرتك في ھذه  -16

  :سنة 

  (  ).3 ( )    ** نعم *   

  :داخل الميناء أو بجوارهھل شاھدت بعض السفن ترمي مخلفات  -17

  (  ).3  (  )  **نعم *      

  :إذا كانت ا�جابة نعم ، ماھو نوع ھذه المخلفات  -18

  (  ).غير ذلك (  )    *** سائلة ( )   ** صلبة *   

  :ھل شاھدت بعض اKسماك الميتة داخل حوض الميناء -19

  (  ).3(  )      **نعم *     

  :ت التي تراھا في حوض الميناء ما ھي أكثر المخلفا -20

  (  ).مختلطة (  )   *** صلبة (  )   ** عضوية *     

21- zار المترتبة عن تناثر وتراكم النفايات في حوض الميناء ثما ھي ا:  

  (  ).انبعاث روائح كريھة *        

  (  ).تكاثر القوارض و الحشرات **       

  .(  )منظر الميناء   هتشوي***       

  .(  )جميعھا ****       

  ماھي أنواع المخلفات الصلبة التي تراھا داخل الميناء؟ -22

  ( ) مواد عضوية عالقة ( ) ***مخلفات ورق( )  ** مخلفات بVستيك* 

  ( )  مخلفات بناء( ) ***** ھياكل معدنية****

ل ح��وض برأي��ك ھ��ل اKم��واج و التي��ارات البحري��ة تس��اعد عل��ى بعث��رة الملوث��ات داخ�� -22

  (   ) .3(  )    ** نعم :  *الميناء 

  :إذا كانت ا�جابة بنعم ،ھل تبعثرھا  -23

  (  ).داخل الميناء (  )  ** خارج الميناء *     

  :تلوث في الميناء  العنف الرياح التي تزيد من  حدة أما ھي  -24

  (  ).شرقية (  ) ****غربية (  )   ***جنوبية (  )  ** شمالية *    
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  :استمارة استبيان خاصة بالموظفين والمسؤولين : ثانيا 

 ) ................ اختياري: (ا3سم  -1

 :.................   الصفة -2

 :ھل يعاني الميناء من عدم توفر خدمات للنظافة -3

  (  ).3(  ) .              نعم             

  :ھل ھناك جھات مسؤولة عن نظافة الميناء  -4

  (  ).3(  ).                 م نع           

  :إذا كانت ا�جابة بنعم ، ھل تفرض ھذه الجھات رسوم علي شركة الموانئ  -5

  (  ).3(  ) .               نعم             

  :..........كم يبلغ عدد العاملين بجھاز النظافة داخل الميناء  -6

 :.ھل ھذا العدد كافي من عمل للتخلص من المخلفات  -7

  (  ).3 (  ).             نعم            

  .ھل توجد آليات لجمع المخلفات  -8

  (  ).3 (  ).             نعم           

  :.  ھل آليات جمع المخلفات كافية  -9

  (  ).3(  ).            نعم        

  :كيف يتم التخلص من النفايات الموجودة داخل حوض الميناء  -10

• ................................  

• ................................ 

• ................................ 

  :ھل توجد متابعة مستمرة للنظافة داخل الميناء -11

  (  ).3(  ).             نعم            

  :ھل تقوم الجھات المسؤولة بإعطاء دورات خاصة عن التلوث البحري   -12

  (  ).3          (  ).   نعم            

  

  :ھل توجد قوانين ومراقبة فعلية من قبل إدارة الميناء للحد من التلوث  -13

  (  ).3(  )              نعم            
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ھ��ل تق��وم إدارة المين��اء و اKمان��ة العام��ة للث��روة البحري��ة بت��وفير مس��تلزمات خاص��ة  -14

  :بمكافحة التلوث 

  (  ).3     (  ).      نعم              

  :ماھي أنواع المخلفات وأكثرھا خطرا وانتشارا  -15

      ..................................................*  

      ..................................................*  

  :ماھي اKسباب التي تعمل على زيادة وتفاقم مشكلة تلوث الميناء -16

    ..........*........................  

    ..................................*  

    ...................................*  

  :ھل توجد صعوبات للتخلص من النفايات  --17

  (  ).3(  ).              نعم            

  :إذا كانت ا�جابة بنعم ،ماھي ھذه الصعوبات  -18

     ..............*..........................  

     ........................................*  

     ........................................*  

  :ھل توجد أماكن مخصصة داخل الميناء لجمع النفايات الصلبة  -19

  (  ).3(  ).               نعم          

  :المحافظة عليه من التلوث  ھل المسؤلين عن الميناء يحاولون -20

  (  ).3(  ).             نعم           

  :إذا كانت ا�جابة بنعم ، ماھي ا3جراءت التي يتخذونھا للمحافظة عليه -21

   ...............................*  

   ...............................*  

  :ء ھل تتوفر أماكن لتجميع النفايات داخل المينا -22

  (  ).3(  ).            نعم           

  :إن عدم توفر أماكن معدة ومخصصة لجمع النفايات يخل بشروط السVمة داخل الميناء  -23

  (  ).3(  ).           نعم           

  :ھل السفن تزيد من المخلفات داخل حوض الميناء  -24

  (  ).3 (  ).           نعم           
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  :حركة المVحة وتقديم الخدمات تزيد من حدة التلوث داخل الميناء  ھل -25

  ( ).3( ).          نعم             

  :ھل للسكان في ظھير الميناء مساھمه في زيادة التلوث  -26

  ( ) .3( ) .         نعم            

  :ما أسباب تراكم النفايات وتناثرھا في حوض الميناء  -27

  (  ).3ھتمام بنظافة عدم ا*    

  (  ).نقص اzليات الخاصة بنظافة *    

  (  ).زيادة حركة النقل في الميناء  *    

  (  ).غير ذلك *   

  :من خVل مھنتك ھل شاھدة بقع زيت ومخلفات صلبة داخل حوض الميناء -28

  (  ).3(  ).          نعم         

  :في مصدر ھذه البقع و المخلفات إذا كانت ا�جابة بنعم ، ما ھو رأيك  -29

     .................................*  

     .................................*  

  :ماھي المشاكل التي يعاني منھا الميناء من خVل وجھه نظرك  -30

    ..................................*  

    ..................................*  

  

  :ما ھو تقيمك لعمليات مكافحة التلوث داخل حوض الميناء  -31

  (  ) .يحتاج �عادة نظر *    

  (  ).ھناك إھمال وعدم اھتمام *     

  (  ).ھناك اھتمام و محافظة  *     

  :ماھي مقترحاتك حول ھذه الدراسة العلمية التي ھدفھا الحد من التلوث  -32

  ........................*  

  ...*......................  

  ............*.............  
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  م  1981 -1962العواصف التي ضربت ميناء طرابلس من الفترة ) 1(الملحق 

  

  تاريخ العاصفة  ت
ساعة حدوث 

  العاصفة

ستمرار العاصفة إ

  بالساعة

قمة ارتفاع الموجة 

  بالمتر

تجاه الموجة إ

  بالدرجة 

   31-12-1974  15  45  6.03  315  

   21- 12- 1962  3  45  6.37  323  

   22- 4- 1966  15  69  7.19  303  

   09- 1- 1968  14  45  4.19  317  

   12- 1- 1968  9  45  7.06  303  

   28- 2- 1975  3  45  6.15  356  

   11- 3- 1976  15  33  5.72  356  

   02- 12- 1977  21  45  2.33  306    

   06- 1- 1978  15  46.5  4.78  341  

05- 2- 1978  21  40.5  4.92  330  

22- 3- 1978  21  45  3.06  334  

03- 2- 1976  9  45  4.90  309  

03- 1- 1979  12  42  2.73  333  

12- 12- 1981  15  45  7.67  300  

09-1-1981          3  70.5  8.11  319  

16- 1- 1981  15  40.5  4.64  302  

21-1-1981  21  58.5  9.32  323  

 .31افية ميناء طرابلس الغرب مرجع سابق الذكر،صحسين مسعود أبو مدينة، جغر : المصدر -
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معد3ت الشھرية للمطر و الرطوبة النسبية ومتوسط درجات ال) 2(حق المل
 م2005-2000الحرارة في محطة ميناء طرابلس للفترة 

  

  العنصر
  
  الشھر

  الرطوبة
  النسبية

  المطر
  مم

  درجة الحرارة
  

  عظمى      صغرى

  المدى  المعدل

  6.4  16.7  13.5  19.9  13.5  74.0  مارس
  6.9  18.9  15.4  22.3  4.8  73.0  ابريل
  6.3  21.6  18.5  24.8  0.4  74.3  مايو
المعدل 
  الفصلي

 --   --  22.3  15.8  19.6  6.6  

  5.4  23.8  21.1  26.5  0.5  76.0  يونيو
  6.4  27.4  24.2  30.6  0.0  74.4  يوليو
  5.8  27.8  24.8  30.6  0.1  74.3  اغسطس
العدل 
  الفصلي

 --   --  29.2  23.3  26.3  6.0  

  5.9  26.6  23.7  29.6  9.6  72.8  سبتمبر
  6.3  24.6  21.5  27.8  3.5  72.2  اكتوبر
  6.9  20.1  16.7  23.6  33.0  68.7  نوفبر
المعدل 
  الفصلي

    27.0  20.6  23.7  6.4  

  6.8  15.8  12.4  19.2  52.9  69.7  ديسمبر
  6.1  13.9  10.8  16.9  82.2  71.8  يناير
  6.1  14.4  11.3  17.4  22.3  70.8  فبراير
المعدل 
  الفصلي

    17.8  11.5  14.7  6.4  

المجموع 
  السنوي

72.7  188.8     --   --    

  
  .المركز الوطني لألصاد الجوية، قسم المناخ، بيانات غير منشورة: المصدر 
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 اتجاهات الرياح السائدة على الميناء ) 3(الملحق 

  م 2005 - 2000في الفترة 

 ديسمبر نوفمبر  اكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل  مارس فبراير يناير الشهر

االتجاه 

 السائد

260 -

280 

260 -

280 

080 -

100 

060 -

070 

080 -

100 

080 -

100 

080 -

100 

080 -

100 

80 -

100 

080 -

100 

260 -

280 

240 -

250 

  .مركز األرصاد طرابلس، قسم المناخ، بيانات غير منشورة :المصدر -

  
  

  التوزيع العددي والنسبي للسكان الليبيين المقيمين في ليبيا للتعداد) 4(حق لم

  م  2006 -1995 

ــــــات الســــــن  فئ

  العريضة

  م 2006  م 1995

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

أقـــل مـــن 

  سنة 15

  1645833  804805  841028  1714263  843921  870342  عدد

%  39.01  39.09  39.05  31.29  30.83  31.06  

سنة  15

  فما فوق

  3652319  1805834  1846485  2675476  1314739  1360737  عدد

%  60.99  60.91  60.95  68.71  69.17  68.94  

 5298152  26106.39 2687513  4389739  2158660  2231079  عدد  المجموع

%  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00 100.00  

إدارة اإلحصــاء والتعـــداد، النتــائج النهائيــة للتعـــداد  الهيئــة الوطنيـــة للمعلومــات والتوثيــق، :المصــدر

  .43م، ص  2006العام للسكان، لسنة 
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  )سابقاً (التوزيع الجغرافي لسكان مدينة طرابلس حسب المؤتمرات) 5(الملحق 

  م2006سنة  

  

  المجموع  غير ليبيين  ليبيون  عدد األسر  المحلة

  10759  621  10138  2116  الظهرة

  14009  1134  12875  2743  ديمة المدينة الق

  19194  2091  17103  4014  مركزة

  26094  2008  24086  5185  شهداء الشط

  22609  1445  21164  4454  السابع من إبريل

  20751  1541  19210  4379  المنشية

  16297  794  15503  3190  المنصورة

  16503  1156  15347  3162  عمر بن العاص

  13076  339  12737  2238  الهاني

  11651  1924  9727  2282  الحارات

  12548  1947  10601  2481  عرادة

  10345  1376  8969  2110  الجالء

  11758  916  10842  2230  عقبة بن نافع 

  7712  314  7398  1450  النصر

  32504  1770  30734  6109  الفتح

  19748  1961  18057  3930  الساحل

  19557  1195  18362  3719  الجهاد

  89791  6087  92704  17785  عين زارة

  23020  2577  20443  4027  فوز زناتة

  22377  1067  21310  4039  الحشان

  29365  1780  27585  5502  أبو غرارة
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  المجموع  غير ليبيين  ليبيون  عدد األسر  المحلة

  15284  2441  12843  2920  المجد

  43195  2526  40589  8315  قرقارش

  38984  3912  35072  6975  شارع العربي

  80845  3953  76892  13528  الشعالغوط 

  77754  2613  75141  12771  الحي الصناعي

  45770  2311  43459  7931  عكارة

  76584  2311  72515  12931  أبو سليم الخبري 

  13526  713  12813  2606  شارع الزاوية

  12835  596  12239  2499  الزحف األخضر

  8596  428  8168  1625  شهداء أبو مليانة

  17984  752  17232  3211  باب بن غشير

  52173  1591  50582  8448  مارس 28

  25184  1371  23813  4742  الحمدية

  23437  1380  22057  4325  المشاي 

  12734  547  12187  2408  الحرية

  9110  956  8154  1820  البرهانية

  1923  737  18502  3543  أبي األشهر

  19006  987  18019  3790  الوادي الغربي

  12713  820  11893  2411   الوادي الشرقي

  1063571  66506  997065  193998  المجموع

الهيئــة الوطنيــة للمعلومــات والتوثيــق، إدارة اإلحصــاء والتعــداد، النتــائج النهائيــة  :المصــدر -

  .2 -1، شعبية طرابلس، ص 2006للتعداد العام للسكان لسنة 
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والمنطقة التي يوجد بها يبين نوع أرصفة الشحن األفقي وأطوالها وأعماقها ) 6(حق لم

  وتخصصها

  رقم الرصيف
الطول 

  بالمتر

العمق 

  بالمتر
  التخصص

رقم 

المنطقة 

  بالميناء

  مالحظات

  ـــ  1  رصيف عام  8  99  5رصيف رقم 

  ـــ  1  رصيف عام  8  167.7  6رصيف رقم 

  ـــ  1  رصيف عام  8  37.70  غرب 6رصيف رقم 

  ـــ  1  رصيف عام  8  68.60  شمال  6رصيف رقم 

  ـــ  1  رصيف عام  8  351  9،  8،  7رقم  رصيف

  ـــ  2  رو - رو  8  152  10رصيف رقم 

  ـــ  1  رو - رو  8  315  13،  12،  11رصيف رقم 

  ـــ  2  رو - رو  8  173.5  14رصيف رقم 

  ).4(خريطة رقم ال من عمل الباحث استنادا على :المصدر -

  
  
  

  يبين نوع أرصفة البضائع السائبة) 7(ملحق 

ل الطـــــــــــــــــو  رقم الرصيف

  بالمتر

العمـــــــــــــــــق 

  بالمتر

  مالحظات   رقم المنطقة بالميناء  التخصص

27- 26- 

25- 24   
504  12  

البضائع 

  السائبة
  ـــ  5

  ).4(خريطة رقم من عمل الباحث استنادا على ال :المصدر -
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  يبين أنواع أرصفة النفط والقطران) 8(ملحق 

  رقم الرصيف
الطول 

  بالمتر

العمق 

  بالمتر
  التخصص

قة رقم المنط

  بالميناء
  مالحظات

29- 30  270  8  
نفط 

  وقطران
  ـــ  5

31  127  8  
نفط 

  وقطران
5  

تزويد السفن 

ورشة + بالوقود 

  الصيانة

  ).4(خريطة رقم من عمل الباحث استنادا على ال :المصدر -

  
  
  

  يبين أرصفة الخدمات) 9(ملحق 

  رقم الرصيف
الطول 

  بالمتر

العمق 

  بالمتر
  التخصص

رقم المنطقة 

  اءبالمين
  مالحظات

رصيف 

  الخدمات
313  8  

خاص بالقطع 

البحرية 

  للميناء

نهاية الميناء من 

  الناحية الشمالية
  ـــ

  ) . 4( خريطة رقم من عمل الباحث استنادا على ال :المصدر -
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  مساحات المخازن) 10(ملحق 

  مالحظة  3سعة التخزين م  2المساحة م  ارتفاع م  عرض م  طول م  رقم المخزن

19  126  30  6.35  3780  10070    

20  126  30  6.35  3780 10070    

21  126  30  6.35  3780 10070    

22  126  30  6.35  3780 10070    

23  126  30  6.35  3780  10070    

24  108  30  6.35  3240  8631    

  تحت الصيانة  4949  1890  6.35  30  63  25

26  126  30  6.35  3780  10070  
مسلم لشركة 

  البوغالفية 

212  80  30  6.35  2400  6394  ----  

  تحت التنفيذ  19980  7500  80  50  150  بدون رقم

  .الشؤون البحرية لميناء طرابلس :المصدر -
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  م2009-2000أصناف السفن المترددة على ميناء طرابلس البحري خWل الفترة) 11(الملحق
  

  
  أنوع  السفن        السنة

  

2000  2001  2002  2003  2004  

عاد
ية
  
  

  
  العدد

481  534  619  115  26  

  35.61  15.39  59.23  56.44  45.55  النسبة

ب
ركا

  العدد  
  

129  50  19  510  2  

  2.37  68.27  1.80  5.28  12.22  النسبة

ناقلة نفط
  

      

  4  15  37  62  71  العدد
  5.47  2.00  3.54  6.55  6.72  النسبة

  
  

ت
ناقلة حيوانا

  --   --   --   3  27  العدد  
  النسبة
  
  
  

2.55  0.13   --   --   --  

ت
سيارا

ناقلة 
  5  8  47  16  15  العدد  

  
  النسبة
  
  
  

1.42  1.69  4.49  1.07  6.84  

ب
ناقلة حبو

  

  1  3  16  12  14  العدد
  1.36  0.40  1.53  1.26  1.32  النسبة

R
o  -R

o
 

        

  4  28  164  206  213  العدد
  5.47  3.74  15.69  21.77  20.18  النسبة

قاطرة
  
      

  25  56  89  35  71  العدد

  34.24  7.49  8.51  3.69  6.72  النسبة

ثWجة
  6  12  54  28  34  العدد  

  8.21  1.60  5.16  2.95  3.22  النسبة
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 أصناف السفن المترددة على ميناء طرابلس البحري خWل الفترة) 11(الملحقتابع 
  م2000-2005

  

  
  أنوع  السفن           السنة

  

2005  2006  2007  2008  2009  

عادية
  
  

  
  العدد

439  453  411  503  522  

  43.32  42.41  39.55  37.75  42.00  النسبة

ب
ركا

  العدد  
  

69  114  82  24  38  

  3.14  2.02  7.89  9.50  6.60  النسبة

ناقلة نفط
  

      

  75  55  51  63  56  العدد
  6.21  4.63  4.90  5.25  6.22  النسبة

     
ت   

ناقلة حيوانا

  --   1  --   4  2  العدد

  النسبة
  
  
  

0.19  0.33   --  0.8   --  

ت
سيارا

ناقلة 
  65  76  58  44  34  العدد  

  
  النسبة
  
  
  

3.25  3.66  5.58  16.40  5.38  

ب
ناقلة حبو

  

  46  24  19  27  20  العدد
  3.81  2.02  1.82  2.25  1.91  النسبة

R
o  -R

o
 

        

  109  189  133  133  74  العدد
  9.03  15.93  12.80  11.08  7.08  النسبة

قاطرة
  
      

  302  277  246  312  305  العدد

  25.02  23.35  23.67  26.00  29.18  النسبة

ثWجة
  50  37  39  50  46  العدد  

  4.14  3.11  3.75  4.16  6.12  النسبة

  .الدراسة الميدانية: المصدر 
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  .بعض خصائص مياه الصرف الصحي التقليدية) 12( الملحق                  

  لتر/ متركيزها ملغ  الخاصية

  700  الشوائب  الصلبة الكلية

  500  الشوائب الذائبة

  200  العضوية

  300  غير العضوية

  200  العالقة

  150  العضوية

  50  غير العضوية

  BOD)1*( 300الطلب األقصى علىاالوكسجين 

  TOC)2*(  200الكربون العضوي الكلي 

  COD)3*(  400الطلب الكيماوي على األكسجين

  N  40نيتروجين على شكل 

  15  عضوي

  25  أمونيا حرة

  0  تريتاتن

  0  نترات

  10  فوسفور

  3  عضوي

  7  غير عضوي

  100  دهون وشحوم

*1-Uitimate Biochemical Oxygen Demand . 
*2-Total Organic Carbon . 
*3-Chemical Oxygen Demand . 

  123م ص  1988تكنولوجيا ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر اللم و العطارق أحمد محمود ، :المصدر 
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  ).لتر / ممليجرا(تزايد المكونات غير العضوية في مياه الصرف الصحي ) 13( لملحقا

  

  المكونات
  لعسرهاالمياه   التزايد

  المياه العادمة

  

  3  8  66  الصوديوم

  -  2  10  بوتاسيوم

  N 1-40  0  0.03شكل (امونيا في 

  -  N 0-30  6شكل( نترات في

  3  118  18  كالسيوم

  9  2  6  مغنيزيوم

  10  17  74  كلوريد

  -  159  100  بيكربونات

  0  25  28  كبريتات

شكل (سيليكات في 

sio2 
12  8  -  

  -  P  8  0.09فوسفات في شكل

  B 1.5  0  0بورات في شكل 

 تــه،فــؤاد حســن صــالح، مصــطفى محمــد أبــو قــرين، تلــوث البيئــة أســبابه وأخطــار مكافح: المصــدر

  .195م ص1992طرابلس، الهيئة القومية للبحث العالمي، الطبعة األولى 
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  .الخواص الطبيعية لمياه الصرف الصحي المعالجة المراد التخلص منها في البحر)14(ملحق 

  الحدود القصوة المسموح بها  الخواص

  

  درجة مئوية35  درجة الحرارة

  PH(  6-9( األس اإليدروجين

  خالية من المواد الملونة  اللون

 NTU-50  العكارة

طني للمواصـــفات والمعـــايير القياســـية ، المواصـــفات القياســـية الليبيـــة لميـــاه المركـــز الـــو : المصـــدر 

  .17م ،ص1992الصرف الصحي لسنة 

  

  

الخواص الكيميائية العضوية لمياه الصرف الصحي المعالجة المسموح )   15( ملحق 

  :صرفها في البحر

الحد األقصى المسموح به   الخصائص

  لتر/المليجرام(

  BoD5 60يوي المتطلب األكسجين الح

  CoD 80-100المتطلب األكسجين الكيميائي 

  - ToCالكربون العضوي الكلي 

  Tss 50المواد العالقة 

  15  الزيوت و الشحوم

  1  الفينول

  .17ص رحع السابق،الم: المصدر 
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  .مياه الصرف الصحي المعالجة المسموح صرفها في البحربقيلة ثالعناصر ال) 16(ملحق 
  

  )لتر/مليجرام(ود القصوى المسموح بها الحد  العناصر

  

  10  العناصر الثقيلة لكلية

  3  لمونيوماأل

  0.05  خنيالزر 

  0.02  الكاديوم

  1  الكوبلت

  1  الكروم

  0.5  الكروم الثالثي

  0.1  داسيالكروم الس

  0.1  النحاس

  20  الفلوريد

  1.5  الحديد

  -  الليثيوم

  1  المنجنيز

  1  النيكل

  0.1  السيانيد

  2.0  نكالز 

  0.5  الرصاص

  0.01  وملالسلي

  0.5  الفضة

  1  الباريوم

  0.005  الزئبق

  0.05  الفاناديوم

  0.1  البورون

  .18المرجع السابق، ص: المصدر 
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  .المركبات الكيميائية لمياه الصرف الصحي المعالجة المراد صرفها إلى مياه البحر) 17(ملحق 

الحدود القصوى المسموح بھا   المركبات
  )لتر/ليجرامم(

  

  غير مشروطة TDsالمواد الذائبة الكلية 
  C1 100الكلوريدات 
  So4 1الكبريتات 

Kا نيمواNH4-N 10  
  2  مركبات فسفورية

  No3-N 90رات تيالن
  5  كلور حر
  0.2  كلور متبقي

  0.2  المبيدات بأنواعھا

  . 19ص رحع السابق،الم: المصدر


