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تم في هذا البحث دراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية للمياه المعبأة المحلية والمستوردة 
عينة من  22الموجودة في السوق الليبي وتأثيرها على صحة اإلنسان. حيث تم تجميع 

لتوزيع التجارية فى السوق الليبي. ومنها أجريت التحاليل عبوات المياه الموجودة بمراكز ا
ات رنتلريد واولكلعنصر ا ريدتقواألس الهيدروجيني وئبة الذالكلية ح األمالالكيميائية مثل ا

رب ــاه الشـــات ميـــبمواصفل ــــائج التحاليـــنتارنة ـــمقاسيوم. وتمت ـــوديوم والبوتــــوالص
ة ـــايير القياسيــوالمعات ـــللمواصفز الوطني الليبي ـــالمركن ـــادرة عــأة الصـــالمعب

ـائج تتراوح ــانت النتـــــرب المعبــأة. وكــاه الشـــلميـ ةــــة العالميـــــة الصحــات منظمــمواصفو
ة األس ـلتر وقيمـ / ملجـم 424-11بة بينـالح الكليـة الذائــة لتركيز األمــبالنسب

ـم ـــملجـ 11.2 -7.41ز الكلـــوريد بين ــراوح تركيـــويت 4.4 – 2.5راوح بين ـي تتــنـدروجيــالهي
ملجم / لتر وتركيز الصوديوم  14.47– 7.235ن ـــرات فيتـــراوح بيــــ/ لتر، أمـــا تركيز النت

ملجم  4.37 – 7.7ملجم / لتر ويتراوح تركيز البوتاسيوم بين  22.11–7.75يتراوح بين 
حققت أصناف مياه الشرب المعبأة المنتجة ر. ومن خالل دراسة نتائج هذه العينات / لت

الجودة ث حيمن د عند مقارنتها بالمواصفات الليبية والعالمية مستوى جيوالمستوردة محليا 
المتمثلة في تراكيز الكلوريد والصوديوم والبوتاسيوم الكيميائية المقاسة ر المعاييبعض في 

أصناف محلية وصنف واحد من األصناف  5كانت الهيدروجيني فقد االس فيما عدا 
عينة  2عينة محلية و 15المستوردة تحت الحد األدنى المسموح به. في حين كانت 
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مستوردة تحت الحد األدنى المسموح به لتركيز المجموع الكلى لألمالح الذائبة في المواصفة 
 الليبية لمياه الشرب المعبأة. 

: الخصائص الفيزيوكيميائية, مياه الشرب المعبأة, تحاليل كيميائية, حيةالمفتاالكلمات 
   تحاليل فيزيائية, المواصفات القياسية الليبية والعالمية.

Abstract: 

In this research, some physicochemical properties of local and 

imported bottled water in the Libyan market, and their impact on 

human health, were studied. Where 25 models of water bottles were 

collected in the commercial distribution centers in the Libyan 

market. The following chemical analyzes were carried out: total 

dissolved salts, pH, determination of chloride, nitrate, sodium and 

potassium. The results of the analyzes were compared with the 

specifications of bottled drinking water issued by the Libyan 

National Center for Specifications and Standardization and the 

specifications of the World Health Organization WHO and the Gulf 

specification for bottled drinking water. The results were as follows: 

the concentration of total dissolved salts ranged between 17-429 

mg/l, pH ranged between 5.6-8.4, chloride concentration ranged 

between 0.47-71.5 mg/l, nitrates ranged between 0.236-19.40 and a 

concentration of mg/l Sodium ranged between 0.06-52.17 mg/L and 

potassium concentration ranged between 0.0-4.30 mg/L. The locally 

produced and imported bottled drinking water varieties (which are 

included in this study) achieved a good level when compared to the 

Libyan, Gulf and international specifications in terms of quality in 

some of the measured chemical standards. of imported items under 

the permitted minimum. While 16 local samples and 2 imported 

samples were below the minimum allowed concentration of total 

dissolved salts in the Gulf specification for bottled drinking water, 

and with regard to the minimum standards, they are not included in 

the Libyan and Gulf specifications and the World Health 

Organization. This point is blamed on the authorities concerned with 

preparing the specifications. Given the importance of determining 

the minimum permissible limits for the characteristics of drinking 

water. 
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 :المقدمة
 اميكيةدين والمشروبات األغذية صناعة قطاعات أكثر من المعبأة الشرب مياه صناعة تعد

 المدن في سيماال التوزيع شبكة مياه خدمات تكاليف مع بالمقارنة العالية التكلفة من بالرغم
 يف نموا األسرع المشروب بأنها توصف المعبأة المياه وأصبحت [14] [8] الصناعية

االستهالك  شهد اذ[17] االعتيادية  الشرب لمياه منافسا مشروبا لتصبح [12] العالم
 سنويا % 4 وبمعدل منتظمة زيادة الماضية سنة الثالثين منذ المعبأة للمياه العالمي
 للمشاكل يجةنت أو اهـــالمي وتلوث المستهلك، بتفضيل تتعلقإلى اعتبارا  تعود ألسباب
اإلجمـــالي  الحجم غـــوبل [9] ربـــــالش اهــــــميـــــــم تعقي يـــف ورــــالكل استعمال عن الناتجة

 ون ـــبلي 163.894.9 يقــــدر بحــــوالي  ما 2005 امــــلع أةـــالمعب اهــــللمي العالميلالستهــــالك 
 عام فرد/لتر 17.79 بمعدل أن كان بعد فرد/لتر  25.36دلهـــمع ما لـــيمث ذيــوال رـــلت

د بذلك هذه وتشه كبيَرا، رواًجا ليبيا في المعبأة الشرب مياه صناعة تلقىو   [12].2777
 الشرب مياه عيةبنو  تتعلق ألسباب المنتج واسًعا في ظل تزايد الطلب على انتشاراالصناعة 
 وعيةالن في حادا انخفاضا المعامل أعداد في الملحوظة الزيادة هذه رافق وقد وتوافرها،

 المواصفة يف الواردة الصحية المتطلبات تطبيق في للفشل المئوية النسب ادةبزي متمثال
 األسواق إغراقإلى  أدى ما 2008 لسنة المعبأة الشرب بمياه الخاصة الليبية القياسية
 لذلك. ةالخاص الصحية للمواصفات تفتقر التي التجارية العالمات من بالعديد المحلية
 المياه نماذجل الفيزيوكيميائية الخصائص عند الوقوف ىال تهدف التي الدراسة هذه جاءت
 المئوية سبالن وحساب المحلية األسواق في تداوال األكثر والمستوردةاإلنتاج  محلية المعبأة
 ولـالمعم ةـــليبيال ةـــالقياسي اتـــالمواصف في الواردة ةـــالصحي اتــالمتطلب تطبيق في للفشل

  .اهـالمي نوع وبحسب بها
هــــدف هذه الدراســـة إلي تقييم جــــودة مياه بعض أصنــاف ميــاه الشرب المعبأة وت

 وبعض األصنــاف المستوردة. المنتجة محليا بليبيا
 :المواد وطرق العمل
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 الدراسة االستطالعية:
  على محطات تعبئة المياه المعبأة وتم االطالع واكز معالجة مرأحدى تمت زيارة

ليات المعالجة عن آالمهندسين المشرفين روح وافية من ـشإلى  عتماـاالسو المعالجة
 الدورية . ولتحاليل الروتينية وعن االمستعملة 

 وغيرلمعبأة الشرب بمياه الخاصة الليبية المواصفات القياسية تم االطالع على ا 
 . ]1[لمعبأة ا

  تمت زيارة مواقع منظمة الصحة العالميةWorld Health Organization ة بشبك
 حيث تم االطالع على المواصفات القياسية لمياه الشرب المعبأة . المعلومات

 اه.لمياليل تحال في مجالمتوفرة والمنشورة السابقة البحوث تم االطالع على بعض ا 
 

 :جمع العينات
عينة من مياه الشرب المعبأة جمعت  25 شملت الدراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية

عالمة تجارية محلية ومستوردة  25 تمثلن بعض المدن الليبية م من األسواق المحلية
عالمات مستوردة مع مراعاة أن تكون عبوات  6عالمة محلية اإلنتاج و   19وبواقع

لى مختبر ونقلت إ العينات المختارة محكمة الغلق وخالية من العيوب تجنًبا لتلوث العينة
ت لغرض إجراء الفحوصــات الالزمـــة، المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه بالعجيـــال

األصناف المستوردة لم تذكر مصدر مياهها المعبأة.  واألصناف المحلية حظ ان كل ويال
وخالل فترة الدراسة تم شراء عبوتين من كل صنف، وتم قياس المعايير الكيميائية التالية 

الرقم  :وضمت التحاليل اآلتيةالقياس لثالث مكررات لكل عبوة للتأكد من دقة 
قد و الكلوريدات، النترات، البوتاسيوم، الصوديوم، المواد الصلبة الذائبة، الهيدروجيني

 .[ 5 ] المعبأة  ربـالشمياه المتبعة لتحاليل  طبقا للطرق القياسيةالتحاليل أجريت 
 

 :الفحوصات الفيزيوكيميائية
تراكيز  من : يز كالوشملت حساب قيم وتراك [ 7 ]تم إجراء الفحوصات الفيزيوكيميائية 

بحسب المعادالت الرياضية المعتمدة على قيمة و ] TDS  ]13المواد الصلبة الذائبة الكلية
كما تم تقدير قيم األس الهيدروجيني (  Multi Meter  ) التوصيلية الكهربائية بجهاز

:  وتم قياس تراكيز كل من  6 ] [ ىباستخدام نفس الجهاز بحسب الطريقة الواردة ف
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النترات  وقياس [11] [7] باستخدام السحاحة الرقمية بطريقة التسحيح Cl- لوريداتالك
3No باستخدام جهاز ( Spectrophotometer  )وقياس تراكيز الصوديوم+Na 

  بإستخدام جهاز المطياف اللهبي [13] بحسب الطريقة الموصوفة في K+والبوتاسيوم 
 (Flame photometer ). 

 : ــاقشـــــةالنتـــــائج والمنـ
 :تقدير األس الهيدروجيني - 1

معدالت  (1الجدول رقم )pH نتائج في نماذج المياه المعبأة محلًيا والمستوردة أظهرت 
المسجلة  مـــبالقي د مقارنتهاـــة محليا وعنـفي العينات المنتج  7.9– 5.6متفاوته تراوحت بين 

 pHج  قياس ائــــالف بين نتــــج تبين وجود إختـــة المصنعه للمنتـــوة من قبل الجهـــعلى العب
 ة ـــــقيم د تراوحتــــــوردة فقـــات المستـــــا يخص العينــــج وفيمـــــى المنتــة علــــم المسجلـــــوالقي

8.49 - 6.2 pH ومواصفة  2 ] [والخليجية  1 ]  [وبمقارنة النتائج بالمواصفات الليبية
نجد أن ستة أنواع من  8.5و  6.5 التي تحدد الرقم بين 18 ]  [ةمنظمة الصحة العالمي

 العينات المحلية وعينة واحدة مستوردة تحت الحد األدنى الموصي به في المواصفات
أما  7.9ونالحظ أن األس الهيدروجيني للعينات المحلية متدني فأعلي عينة سجلت 

وتظل  ليةس الهيدروجيني للعينات المحبالنسبة للعينات المستوردة فكانت القيم أعلى من األ
 ضمن المواصفات القياسية المطلوبة.

 يبين قيمة األس الهيدروجيني في عينات الدراسة . (1)الجدول رقم     

 األس الهيدروجيني المنشأ رقم العينة
األس الهيدروجيني 
 المسجل على القنينة

المواصفة الليبية 
 WHOومواصفة 

1W 8.5 – 6.5 7.0 6.8 محلية 
2W 8.5 –6.5 - 6.5 محلية 
3W 8.5 – 6.5 6.6 6.5 محلية 
4W 8.5 – 6.5 7.0 – 6.5 6.7 محلية 
2W 8.5 – 6.5 7.2 – 6.4 6.3 محلية 
5W 8.5 – 6.5 7.0 – 6.5 6.2 محلية 
1W 8.5 – 6.5 7.5 – 6.5 6,3 محلية 



 

 Volume 03 العدد
 July 2322 يوليو

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   6 

 

4W 8.5 – 6.5 7.0 6.0 محلية 
4W 8.5 – 6.5 6.9 5.8 محلية 
17W 8.5 – 6.5 7.2 7.4 حليةم 
11W 8.5 – 6.5 7.5 5.6 محلية 
12W 8.5 – 6.5 7 6.5 محلية 
13W 8.5 – 6.5 7.9 7.1 محلية 
14W 8.5 – 6.5 6.5 7.3 محلية 
12W 8.5 – 6.5 - 7.1 محلية 
15W 8.5 – 6.5 6.4 6.8 محلية 
11W 8.5 – 6.5 6.9 7.5 محلية 
14W 8.5 – 6.5 7.2 7.8 محلية 
14W 8.5 – 6.5 7.2 7.9 محلية 
27W 8.5 – 6.5 6.9 8.4 مستوردة 
21W 8.5 – 6.5 7.6 7.3 مستوردة 
22W 8.5 – 6.5 7.8 6.2 مستوردة 
23W 8.5 – 6.5 7.7 7.4 مستوردة 
24W 8.5 – 6.5 7.5 7.3 مستوردة 
22W 8.5 – 6.5 6.9 7.5 مستوردة 

 مسموح بها في المواصفات الليبية والعالمية. يشير اللون األحمر للقيم التي تجاوزت الحدود ال 
 

 األمالح الكلية الذائبة : - 2
مالح المجموع الكلي لمحتوى المياه من األ في مثليت تركيز األمالح الصلبة الذائبة الكلية

TDS ، وتشمل بشكل رئيس األيونات الموجبة مثل الكالسيوم و المغنيسيوم والصوديوم و
ونالحظ من  .لسالبة كالكاربونات و الكلورايد والكبريتات و النتراتالبوتاسيوم واأليونات ا

ث تراوحت حي ( أن نسبة األمالح الكلية الذائبة في العينات المحلية كانت متدنية2الجدول )
/ لتر ملجم 429 –49.5ملجم / لتر وتراوحت في العينات المستوردة بين  125–17بين 

يتضح انها ضمن الحد األعلى المسموح  [1]ياه المعبأة و بمقارنتها بالمواصفات الليبية للم
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صنف محلي  16فنجد أن  ]2 [ به أما بالنسبة لمقارنتها بالمواصفة الخليجية للمياه المعبأة
جية الموصي به في المواصفة القياسية الخلياالدنى الحد  تحتوصنفين مستوردين كانت 

لية اإلنتاج مقابل مثيالتها المستوردة،  ( في نماذج المياه المعبأة مح1الشكل ) كما يوضح
أظهرت النتائج وجود فروقات عالية فبالرغم من تعرض مصادر المياه السطحية للمؤثرات 
البيئية الطبيعية أو الناتجة من الفعاليات البشرية مثل تصريف األراضي الزراعية، والصرف 

فية تبقى طبيعيا حاوية فإن مصادر المياه الجو   [17]الصحي ومياه الفضالت الصناعية
على تراكيز أعلى من األمالح بالمقارنة مع المصادر السطحية بسبب مكثها الطويل مع 
الصخور، فضال عن أسباب تتعلق بالطبيعة الجيولوجية والمحتوى الملحي لألراضي التي 

بسبب عوامل فنية تتعلق بجودة عمليات المعالجة ونزع و   [15] تحتوي مصدر المياه
ح، ومرونة التحكم بنسبة األمالح المزالة فيدفق المياه المعالجة بوحدة التناضح األمال

عن طريق التحكم بمعدل األسترجاع ومعدل الجريان وفرق الضغط على جانبي  العكسي
المتبعة في المعامل   [ 10]الغشاء وبحسب خيار المنتج وتركيز األمالح في مصدر المياه

عدل تركيز األمالح الكلية الذائبة إلى مستويات متدنية المحلية والتي تعمل على خفض م
 . [ 16] قد تكون ضارة بالصحة

 ( يبين تركيز األمالح الكلية الذائبة فى عينات الدراسة . 2جدول رقم ) 

 TDSتركيز  المنشأ رقم العينة
(ppm) 

 TDS  (ppm)تركيز 
 المسجلة على القنينة

 األعلىو  الحد األدنى
 ميةالعالو  الليبية اتمواصفلل

W1 100 - 500 120 30.0 محلية 
W2 100 - 500 - 41.0 محلية 
W3 100 - 500 100 30.0 محلية 
W4 100 - 500 120 73.0 محلية 
W5 100 - 500 140 17.0 محلية 
W6 100 - 500 120 72.0 محلية 
W7 100 - 500 110 69.0 محلية 
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W8 100 - 500 200 82.0 محلية 
W9 100 - 500 110 74.0 محلية 
W10 100 - 500 > 50 70.0 محلية 
W11 100 - 500 170 36.0 محلية 
W12 100 - 500 ≥80 111.9 محلية 
W13 100 - 500 120 47.2 محلية 
W14 100 - 500 90 – 80 42.9 محلية 
W15 100 - 500 - 71.5 محلية 
W16 100 - 500 110 110 محلية 
W17 100 - 500 120 - 80 52.6 محلية 
W18 100 - 500 120 - 100 125 محلية 
W19 100 - 500 - 63.3 محلية 
W20 100 - 500 - 49.5 مستوردة 
W21 100 - 500 - 429 مستوردة 
W22 100 - 500 295 246 مستوردة 
W23 100 - 500 240 308 مستوردة 
W24 100 - 500 280 369 مستوردة 
W25 100 - 500 49 53 مستوردة 
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( للمواصفة mg / l 100) األدنى( مقارنة تركيز األمالح الكلية الذائبة مع الحد 1) لشك

 الخليجية لمياه الشرب المعبأة.
 

 الكلوريد :  - 3
لغـــــالف ا فى تعد الكلوريدات من األمالح واسعة االنتشار في الطبيعة، توجد بأشكال عدة

، وتصل 2Kcl، والبوتاسيوم ClCaوالكالسيوم  NaClأمالح الصوديوم  تشمل .الصخري 
 .الح العضوية والالعضوية في الميـاهمإلى المياه من مصـادر عدة تشمـــــل ذوبان األ

ت المحلية تراوحإن تراكيز الكلوريدات المسجلة في النماذج  (3بالجــدول ) أظهـرت النتــائج
 هاوح بـــــدود المسمـــــــالمستوردة فتراوحت بين ضمن الحأما لتر  ملجم / 71.5 –1.6بين 

ــد تراوحت بين ـــــفق ]2[ـة الخليجيــة ــــوالمواصفـ ]1[الليبيـــــــة اسيةــــــفي المواصفــات القيـ
بالقيم النماذج المحلية والمستوردة  نتائج (. وبمقارنة2ملجم /لتر الشكل )11–0.47

هذا وكانت معدالت تراكيز ات عاليـــة ـوالتي سجلت فيهــا فروقالمسجلة على المنتج 
الكلوريدات لنماذج الميـــاه المعبـأة قيد الدراســة جميعهـــا مطابقــه لحدود المواصفة القياسية 

يم الكلوريد بين بير في قك . ويالحظ تفــــاوتالليبية والعالمية والخليجية لمياه الشرب المعبأة
 W18ملجم/ لتر في عينة  71.5و  مياه مستوردة وهي W20ملجم/ لتر في عينة  0.47

 محلية.وهى مياه 
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  ( يبين تركيز الكلوريد في عينات الدراسة. 3جدول رقم)       
رقم 
 العينة

 الكلورتركيز  المنشأ
(ppm) 

( ppm) الكلوريدتركيز 
 المسجلة على القنينة

 ة العالميالمواصفة الليبية و 

1W 127 4.17 1.57 محلية 
2W 127 - 17.77 محلية 
3W 127 24.47 14.27 محلية 
4W 127 24.77 11.277 محلية 
2W 127 22.77 1.577 محلية 
5W 127 4.77 17.27 محلية 
1W 127 - 12.77 محلية 
4W 127 14.17 11.77 محلية 
4W 127 32.27 14.77 محلية 
17W 127 - 22.5 محلية 
11W 127 21 15.3 محلية 
12W 127 21.2 24.57 محلية 
13W 127 25.1 14.77 ةمحلي 
14W 127 27.3 22.17 محلية 
12W 127 - 14.37 محلية 
15W 127 32 27.17 محلية 
11W 127 22 12.4 محلية 
14W 127 12 11.27 محلية 
14W 127 7.44 17.37 محلية 
27W 127 4.14 7.41 مستوردة 
21W 127 42 11.77 مستوردة 
22W 127 1.3 1.37 مستوردة 
23W 127 14 3.17 مستوردة 
24W 127 22.27 32.2 مستوردة 
22W 127 7.12 3.5 مستوردة 
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( لمياه الشرب  mg / l 151( مقارنة تركيز الكلوريد مع المواصفة الليبية والعالمية ) 2شكل )

  المعبأة.
 النتــرات :  -4

ن ـــح بيراو ـد تــــــاذج المحلية فقـــنمي الــــرات فـــز النتــــــــاوت تركيـــــ( تف 4ــدول ) ـــــح الجــــيوض
من النماذج المحلية الحدود المسموح  % 23ملجم / لتر. وبذلك تجــاوزت  21.4 – 7.4

والعالمية والخليجية، في حين تراوح تركيزها في النماذج  ] 2 [ بها في المواصفات الليبية
المسموح بها في ملجم / لتر وجميعها ضمن الحدود  2.27 -7.2المستوردة بين 

(. وعند مقارنة نتائج تحاليل النماذج المحلية  3المواصفات الليبية والعالمية الشكل ) 
والمستوردة بالقيم المسجلة على العبوة نالحظ وجود فروقات عالية في بعض النماذج. 

ــي فوهناك عدد من النماذج لم تدون عليها قيمة النترات. أن أرتفاع قيم تركيــز النتـــرات 
بعض العينـــات المحلية وبفروقات أعلي من المستـوردة ووصولها لقيم تجاوزت الحدود 

  المسموح بها يشير إلى احتمالية تلوث مياه المصدر بملوثات عضوية.
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 ( يبين تركيز النترات في عينات الدراسة. 4جدول رقم )

 

رقم 
 المنشأ العينة

 النتراتتركيز 
(ppm) 

 (ppm) النتراتتركيز 
 المواصفة الليبية المسجلة على القنينة

1W 17 2.1 2.37 محلية 
2W 17 - 2.27 محلية 
3W 17 5.15 4.47 محلية 
4W 17 3.77 1.17 محلية 
2W 17 3.12 1.37 محلية 
5W 17 4.77 4.17 محلية 
1W 17 - 2.17 محلية 
4W 17 7.12 3.47 محلية 
4W 17 - 1.17 محلية 
17W 17 - 1.37 محلية 
11W 17 3.4 7.47 محلية 
12W 17 4.2 17.57 محلية 
13W 17 - 4.77 محلية 
14W 17 - 1.37 محلية 
12W 17 - 14.47 محلية 
15W 17 - 21.4 محلية 
11W 17 1 12.17 محلية 
14W 17 - 17.47 محلية 
14W 17 7.31 14.17 محلية 
27W 17 7.44 7.224 مستوردة 
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 ( لمياه الشرب المعبأة. mg / l 11)  ( مقارنة تركيز النترات مع المواصفة الليبية والعالمية 3شكل ) 

 الصوديوم : -5
 – 2.4تراوح تراكيز الصوديوم بها بين  ( يتضح إن النماذج المحلية 2من الجدول ) 

ملجم / لتر وبالمقارنة  44 – 7.75ملجم / لتر وتراوح في النماذج المستوردة بين  22.11
والعالمية والمواصفة الخليجية فنجد أن جميع النماذج لم  1]  [بالمواصفة القياسية الليبية 

(.  4جم / لتر الشكل ) مل 177تتجاوز الحد األعلى المسموح به في المواصفة وهو 
وفيما يخص النتائج المدونة على المنتج عند مقارنتها بنتائج تحاليل النماذج المحلية 

  والمستوردة نجد فروقات عالية في بعض النماذج.
 
 

21W 17 2 7.27 مستوردة 
22W 17 2.1 2.27 مستوردة 
23W 17 12 7.235 مستوردة 
24W 17 15.47 1.47 مستوردة 
22W 17 2.37 7.1 مستوردة 
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 ( يبين تركيز الصوديوم في عينات الدراسة . 5جدول رقم ) 
رقم 
 العينة

 الصوديومتركيز  المنشأ
(ppm) 

( ppm) الصوديومتركيز 
 المسجلة على القنينة

 المواصفة الليبية

1W 177 2.77 4.47 محلية 
2W 177 - 1.77 محلية 
3W 177 4.57 5.47 محلية 
4W 177 15.77 13.27 محلية 
2W 177 14.77 2.47 محلية 
5W 177 15.77 17.27 محلية 
1W 177 12.27 21.17 محلية 
4W 177 22.47 22.77 محلية 
4W 177 11.3 14.37 محلية 
17W 177 4.4 15.47 محلية 
11W 177 11 4.4 محلية 
12W 177 3.4 24.77 محلية 
13W 177 27.4 12 محلية 
14W 177 13.4 11.54 محلية 
12W 177 - 4.11 محلية 
15W 177 21 14.47 محلية 
11W 177 23 12 محلية 
14W 177 17 22.11 محلية 
14W 177 1.1 4.23 محلية 
27W 177 3.1 11.47 ةمستورد 
21W 177 41 44 مستوردة 
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22W 177 7.1 7.75 مستوردة 
23W 177 25 42.47 مستوردة 
24W 177 14 4.5 مستوردة 
22W 177 7.33 7.3 مستوردة 

 
 

 
 

( لمياه  mg / l 111( مقارنة تركيز الصوديوم مع المواصفة الليبية والعالمية )4شكل ) 
  .الشرب المعبأة

 : البوتاسيوم  - 5
ملجم/  1.3–7.7في النماذج المحلية تراوح بين  البوتاسيوم ( يوضح إن تركيز5الجدول)

ملجم / لتر بمقارنة  4.37 – 0.0لتر وبالنسبة للنماذج المستوردة فقد تراوح تركيزها بين 
نجــــــد أن جميع العينات المحلية 1]  [الليبية التراكيز المتحصل عليها بالمواصفات القياسية 

(. وفيما يتعلق 2ملجم / لتر الشكل ) 12لمستوردة لــم تتجــــاوز الحــــد المسموح به وهـــو وا
بالقيم المسجلة على العبوة فهناك تقارب بينها وبين نتائج التحاليل لعنصر البوتاسيوم في 

  النموذج.
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  ( يبين تركيز البوتاسيوم فى عينات الدراسة. 6جدول رقم )   
رقم 
 العينة

 الصوديومتركيز  شأالمن
(ppm) 

 (ppm) الصوديومتركيز 
 المسجلة على القنينة

 المواصفة الليبية
 والعالمية

1W 12 7.7 7.27 محلية 
2W 12 - 7.57 محلية 
3W 12 7.41 7.47 محلية 
4W 12 1.77 1.77 محلية 
2W 12 1.47 7.27 محلية 
5W 12 2.77 7.57 محلية 
1W 12 1.77 7.37 محلية 
4W 12 7.27 7.47 يةمحل 
4W 12 7.57 7.17 محلية 
17W 12 - 7.4 محلية 
11W 12 - 1.3 محلية 
12W 12 2 7.7 محلية 
13W 12 7.4 7.7 محلية 
14W 12 7.7 7.7 محلية 
12W 12 - 7.7 محلية 
15W 12 1 7.3 محلية 
11W 12 2 7.7 محلية 
14W 12 2 7.1 محلية 
14W 12 - 7.7 محلية 
27W 12 7.77 7.37 مستوردة 
21W 12 3 4.37 مستوردة 
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22W 12 - 7.7 مستوردة 
23W 12 4 4.37 مستوردة 
24W 12 7.4 2.2 مستوردة 
22W 12 7.22 7.4 مستوردة 

 

 
( لمياه  mg / l 12( مقارنة تركيز البوتاسيوم مع المواصفة الليبية والعالمية ) 5شكل ) 

  الشرب المعبأة.
 
 مع المواصفات المحتوى المذكور على العبوةو المياه المعبأة  جودةالنظرية لمقارنة ال

 الليبية والعالمية:  
لتي تضمنتها هذه ( اpH ،TDS ،CL ،3NO ،Na ،K)همن ضمن معايير الجودة الست

الست معايير لم يذكر لها تركيز على بعض من عبوات األصناف المحلية  الدراسة
مالح الكلية الذائبة، الكلوريد، النترات، األس الهيدروجيني، األ : وهي والمستوردة

الصوديوم، البوتاسيوم. تبين إن عينتين من األصناف المحلية لم تذكر قيمة األس 
رد كما لم يمن العينات المحلية لم يذكر عليها تركيز النترات،  % 35الهيدروجيني و 

يما يتعلق ات وفوصنفين مستوردتركيز األمالح الكلية الذائبة على ثالثة أصناف محلية 
بتركيز الكلوريد نجد اربعة أصناف محلية لم يرد تركيز الكلوريد عليها، و أربعة أصناف 
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محلية وصنف مستورد لم يذكر عليها تركيز البوتاسيوم أما تركيز الصوديوم فلم يرد ذكره 
ل يعلى عينتين محليتين. كما وان التراكيز المدونة على العبوات بعضها غير مطابق للتحال

التي أجريت في الدراسة رغم تأكيد المواصفة الليبية الصادرة عن المركز الوطني 
  للمواصفات والمعايير على ضرورة ذكر تركيز العناصر األساسية بالمنتج.

 

 :تاجاتـنـاالست
المركز الوطني بمواصفات مياه الشرب المعبأة الصادرة عن نتائج التحاليل مقارنة تمت 

مواصفات منظمة الصحة العالمية والمواصفة ووالمعايير القياسية للمواصفات الليبي 
 الخليجية لمياه الشرب المعبأة. 

صنف( 14ل )ليبيا أصناف مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا في بعض حققت   - 1
أصناف( مستوردة التي تضمنتها هذه الدراسة مستوى جًيدا من الجودة في  5محلية و )

فيما (  K، البوتاسيوم Na، الصوديوم CL) الكلوريد يائية المقاسةالكيمر المعاييبعض 
الرقم الهيدروجيني عن  قيمةانخفاض القياسات  تبينحيث  pHعدا الرقم الهيدروجيني 

وردة. والمستاألصناف المحلية بعض في الحد األدنى المسموح به في المواصفات الليبية 
من األصناف المستوردة الحد  % 15المحلية و  األصنافمن  % 35د تجاوزت ــفق

 األدنى المسموح به مما يشير إلى إن مياهها حامضية. 
من األصناف المحلية الحدود المسموح بها في  % 37تركيز النترات تجاوزت  - 2

 .المواصفة الليبية
حسب الحدود العليا للمواصفة الليبية لألمالح الكلية الذائبة فإن جميع أصناف  - 3 

محلية والمستوردة لم تتجاوز الحدود العليا المسموح بها في المواصفة في حين الدراسة ال
الحد  تحتمن األصناف المستوردة تقع  % 33من األصناف المحلية و % 47نجد 

، وفيما يخص الحدود الدنيا فهي غير مدرجة  األدنى المسموح به في المواصفة الخليجية
مية. وهذه النقطة تعاب على الجهات المختصة بالمواصفات الليبية ومنظمة الصحة العال

 تحديد الحدود الدنيا المسموح بها لخصائص المياه. ألهميةبإعداد المواصفات، نظرا 
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  التوصيات:
وزارة الصحة، وزارة الداخلية، )  يوصي الباحثين بأهمية قيام الجهات ذات العالقة .1

انع ابة والمتابعة على جميع مصوزارة التخطيط( باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشديد الرق
ن للتأكد متعبئة مياه الشرب المجازة رسميا وغيرها من قبل الجهات المختصة 

نيــة المشار إليها في الالئحــة الصحيــة والف مطابقتها للشروط الصحيــة والفنية الالزمة
 .]2 [عــالصــادرة عــن الهيئــة العامــــة للبيئة في المرج

 

صات النوعية الدورية على مياه الشرب المعبأة المحلية والمستوردة ومعرفة أجراء الفحو  .2
 .مدى مطابقتها للمواصفة الليبية قبل دخولها األسواق المحلية

المستهلك عبر وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة عن المنتجات  توعية .3
 .غير الصالحة لالستهالك البشري 

دد لمذكورة على العبوات بالقيم المقاسة فإنه ُيوصى بأن تشنظرا لتباين قيم المعايير ا .4
الجهات المختصة الرقابة والمتابعة على جميع مرافق مصانع المياه المعبأة ) معالجة 

، والتأكد من مطابقة محتوى المياه بما هو مذكور على العبوة  )وتعبئة وتخزين
 مة.ومصادر مياهها ومطابقتها للشروط الصحية والفنية الالز 

مصدر المياه  :إلزام مصانع المياه المعبأة بذكر المعلومات التالية على عبوات المياه .2
المعبأة ونوعية المعالجة المستخدمة والمستويات المسموح بها في المواصفات الليبية 

 .لمياه الشرب المعبأة لمعايير الجودة المذكورة على العبوة
ة معلومات عن جميع أصناف المياه إنشاء موقع في شبكة االنترنت يتضمن قاعد .5

المعبأة المتوفرة في األسواق المحلية ونتائج اختبارات الجودة الدورية التي تجريها 
 .الجهات المختصة
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 : قائمة المصطلحات الفنية

اختصار  المصطلح العربي
 المصطلح الالتينى مصطلحال

 TDS Total Dissolved Salts األمالح الكلية الذائبة

 EC Electrical Conductivity االيصالية الكهربائية

 WHO World Health منظمة الصحة العالمية

Organization 

 PH Power of Hydrogen األس الهيدروجيني

 spectrophotometer - جهاز المطياف اللوني

 Flame Photometer - هاز المطياف للهبيج

 جهاز متعدد القياسات
 (PH ،EC،TDS ،MV  ،SAL ) - Multi Meter 

 Bottled Drinking Water - مياه شرب معبأة

 WHO World Health منظمة الصحة العالمية

Organization 

 
 


