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 ملخص البحث
د لجسم اإلنسان فعندما تنقص أو تزيمياه الشرب تحتوي على العديد من األمالح المهمة 

ذه . تهدف همشاكل صحية للجسم بها تسببتراكيز هذه األمالح عن الحدود المسموح 
معبأة بعض أنواع مياه الشرب الفي  الي قياس تركيز أمالح النترات والكبريتات الدراسة

كذلك مقارنة و ومقارنتها بالمواصفات القياسية بالسوق الليبي  من شركات مختلفة محلية
ياه تم جمع عينات م النتائج المتحصل عليها بتلك المدونة على عبوات مياه الشرب.

توبر شهر اك فيليبيا  –مدينة الخمس في  التجاريةراكز من الم المعبأة محلياالشرب 
تم  منهاو  السوق الليبي فيواألكثر تداوال  عينات من شركات مختلفة م وهي عشر0202

باستخدام جهاز  -SO42)) والكبريتات(  -NO3) الح النتراتقياس تراكيز أم
(Spectrophotometer) . ت لعيناا لجميع أوضحت النتائج أن تركيز امالح النتراتو

وهي اقل من القيم الموصى بها وفق  (mg/L2.0- 5.0) نما بيالمدروسة تراوحت 
 حتركيزا مال(, أما mg/l22-02( والمواصفات الدولية)mgl 22المواصفات الليبية)

( في جميع العينات أقل من الحدود mg/L0.22-1.22)  نما بيتراوحت الكبريتات 
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الدولية حسب مواصفات الو ( mg/l202التى قيمتها)المواصفات الليبية في  المسموح بها
( كذلك وجد إختالف واضح بين النتائج mg/l 022-022)منظمة الصحة العالمية

  .رات والكبريتات المكتوبة على العبوات المتحصل عليها وقيم تراكيز النت
 -األمالح الذائبة -المعبأة مياه الشرب -الكبريتات -راتتالن الرئيسية:الكلمات 

  .المواصفات القياسية

Abstract 

Drinking water contains many important salts for the human body. 

When the concentrations of these salts exceed or exceed the 

permissible limits, they cause health problems for the body. This 

study aims to measure the concentration of nitrate and sulfate salts 

in some types of bottled drinking water from different local 

companies in the Libyan market and compare them with the 

standard specifications as well as compare the results obtained with 

those recorded on drinking water bottles. Samples of locally bottled 

drinking water were collected from commercial centers in the city 

of Al-Khums - Libya in October 2021 , they are ten samples from 

different companies and the most frequently traded in the Libyan 

market, among which the concentrations of nitrate salts (NO3-) and 

sulfates (SO42-) were measured using a (Spectrophotometer). The 

results showed that the concentration of nitrate salts for all studied 

samples ranged between( 0.5- 3.5mg/L), which is less than the 

recommended values according to the Libyan specifications (10 

mg/L) and international specifications (l0-50 mg/L), As for the 

concentration of sulfate salts, it ranged between (2.00-8.11mg/L) in 

all samples, less than the permissible limits in the Libyan 

specifications whose value is (150 mg/L) and the international 

specifications according to the World Health Organization (200-400 

mg/L). Also, a difference was found. It is clear between the obtained 

results and the values of nitrate and sulfate concentrations written 

on the packages 

Keywords: Nitrates - sulfates - bottled drinking water - dissolved 

salts - standard specifications. 
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 المقدمة .2
زياده اآلونة األخيرة نظرا لفي  تعتبر تعبئة مياه الشررررررررب من أكثر الصرررررررناعات إنتشرررررررارا 

ة التي تسرررررببها مياه المواسرررررير وعدم  ق الصرررررحية طلب المسرررررتهلك عليها بسررررربب المشررررراكل
افات طويلة لمسرررررر انتقالهاتتعرض للتلوث عند  التيمياه المواسررررررير  نقاوةالمسررررررتهلك بمد  
 شررررررررررركات أعداد ونتيجة زيادة جيد،عدم تعقيمها بشرررررررررركل  المنازل، كذلكووصررررررررررولها الى 

 التجارية بشكل كبير وإختالف وتعدد األنواع الليبيالسوق في  تحلية وتعبئة مياه الشرربال
 المستهلكين لها.وزيادة نسبة  التي تفتقر للجودة

ن شرررررررررركات التعبئة تقوم بالزالة األمالح من مياه الشررررررررررب عن الحد المسرررررررررموح ب  وفق إ
ثل م يسررررربب مشررررراكل لصرررررحة الجسرررررم اإلنسررررران مواصرررررفات القياسرررررية الليبية والدولية مماال

ي ف وظائف المخ ومشرررررررراكلفي  العضررررررررالت وخللفي  اإلرهاق والتعب وقلة النشررررررررا  والم
مياه ي ف حيث أن تركيز امالح النترات والكبريتات, الجلد والشعر ونقص الجهاز المناعي

( على التوالي وفق 202(mg/Lو 10mg/L))  حرررردودفي  الشرررررررررررررررب يجررررب ان يكون 
 حرررررردودفي  تكون بينمررررررا تركيز امالح النترات والكبريتررررررات ] 2[,المواصررررررررررررررفررررررات الليبيررررررة

(mg/L22-(50 ( وmg/L022- 022على التوالي  حسررررررررررررررب منظمررة الصررررررررررررررحررة  ) 
 .]0[العالمية

 الدراسات السابقة .3
 ليبياي ف هناك دراسررةو  الشرررب،أهتم البحاث محليا ودوليا بدراسررة جودة ومواصررفات مياه 

تم  المنطقة الغربية حيثفي  قرام بهرا مجموعرة بحراث لتقييم نوميرة ميراه الشرررررررررررررررب المعبأة
دراسرة تسرع اصناف من المياه المعبأة محليا ومقارنة النتائج مع المواصفات المسموح بها 

بررة ئحيررث تم قيرراس تراكيز بعض االمالح مثررل النترات والكبريتررات والكلوريررد واالمالح الررذا
وقياس بعض العناصرررر واألس الهيدروجينى وكانت النتائج أن مياه الشررررب أقل من الحد 

 50دراسررررة  لتقييم جوده  كما توجد. ]2[األدنى واألعلى المسرررموح ب  حسرررب المواصرررفات
المملكة العربية السرررررررعودية ومقارنتها بالمواصرررررررفات في  صرررررررنف من مياه الشررررررررب المعبأة
الهيدروجينى وامالح الكلوريد والنترات والحديد والمنجنيز  القيراسررررررررررررررية حيث تم قياس الرقم

. ففى دراسررررررررة عن الخصررررررررائص ]3[والعسرررررررررة وبينت النتائج بانها مطابقة لمعايير الجودة
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 األسررررواق المحليةفي  عينة محلية ومسررررتوردة 022المعبأة لالفيزيوكيميائية لمياه الشرررررب 
لية مقارنة المياه المحفي  مالح الموجودةالعراق وبينرت النترائج ارتفاع تركيز بعض األفي 

رات منطقة الففي  كما قام مجموعة من البحاث بتقييم نومية مياه الشرررب .]4[بالمسررتوردة
األوسرررررررررا حيث تم اخذ عينات من المياه المعبأة وقياس االس الهيدروجينى والصررررررررروديوم 

ان عينات  هرت النتائجوالكالسرررررريوم والما نسرررررريوم وامالح الكلوريد والنترات والكبريتات واظ
هناك دراسررررررة قام بها و . ]5[المياه وفق المواصررررررفات العراقية باسررررررتثناء األس الهيدروجينى

لمعرفة الخواص الكيميائية والفيزيائية وبعض العناصرررررررررررر الثقيلة لمياه  عبد الحكيم الجبير
  عينة  من تسرررررررررع مناطق جغرا ية وبينت النتائج ان العينات 072الشررررررررررب وللك بتحليل 

 ]6[يمالقفي  الفلوريد حيث اعطى انخفاض رعدا عنصررضررمن الحدود المسررموح بها  يما 
مدينة  ريان وتم قياس في  عينة من مياه الشرررررررررب المعبأة 22هناك بحث جمعت  ي  . 

بعض االيونات الموجبة والسررررررالبة وتشررررررمل قياس امالح النترات والكبريتات وبينت النتائج 
الجبل االخضررر في  . أجريت دراسررة]7[لحدود المسررموح بهاأن جميع العينات لم تتجاوز ا

لتقييم جودة المياه الجو ية وقيس تركيز امالح النترات والكبريتات وكانت ضررررررررررمن الحدود 
 ].1[الموصى بها

 العينات وطريقة العملجمع  .4
 –مدينة الخمس في  من المحالت التجارية تم جمع عينات مياه الشرررررررب المعبأة  محليا

 , والشررررركات هي عينات من شرررركات مختلفة م وهي عشرررر0202شرررهر اكتوبر في  ليبيا
وكان حجم  , ربيع, النبع, ند , نجع, تيجان, الشرررررررررررررريماء, السررررررررررررررلطان, دجلة(ةرهف, جم)

,حيررث تم  لتر 2  كرران حجم عبوتهررا 2 يمررا عرردا العينررة   لكررل العينررات لتر 2.0العبوات 
ي ف والصررررررررقت هذه المعلومات على العبوة وحفظت اريخ شرررررررررا هاكتابة رمز لكل عينة وت

ببلدية  / الثالجة لحين إجراء اإلختبارات   م أرسررررلت العينات الى مختبر السررررديم للتحاليل
(   -NO3وتم قياس تراكيز أمالح النترات) ( 0202-22-5) مدينة طرابلس/  جنزور

 HACH موديل( Spectrophotometerبراسررررررررررررررتخدام جهاز ) -SO42)والكبريترات)
LANGE,DR 3900  ( 2, وكما يوضررررررررح الجدول )(2الشرررررررركل)في  كما هو موضررررررررح

 معلومات عن عينات المحالت التجارية. 
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 ( لقياس أمالح النترات والكبريتات  Spectrophotometer( يوضح جهاز ) 1الشكل )

 

 

 وتاريخ شراء العبوة المعبأة( يوضح حجم عبوة مياه الشرب 1الجدول)

رقم 

 العينة
 كمية العينة باللتر إسم العينة

 تاريخ تحليل العينة

 9291- 12-3  1022 رهف 1

 9291- 12-3 200 جمة 9

 9291- 12-3 200 الربيع 3

 9291- 12-3 200 النبع 4

 9291- 12-3 200 الندى 0

 9291- 12-3 200 النجع 6

 9291- 12-3 200 تيجان 7

 9291- 12-3 200 الشيماء 8

 9291- 12-3 200 السلطان 2

 9291- 12-3 200 الدجلة 12
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 النتائج والمناقشة .5

  قياس تراكيز أمالح النترات .1
عينات ي ف أمالح النترات كيز( النتائج المتحصل عليها عند قياس ترا0يوضح الجدول )

أمالح النترات للعينات المدروسررررررررررررررة  حيرث نالح  أن قيم تراكيز المعبرأة،ميراه الشرررررررررررررررب 
 أعطت أعلى قيمة لتركيز  0  رقم (, حيث أن العينةmg/L2.0- 5.0) نما بيتراوحت 

ي ف العينرات بينمرا كرانرت اقل قيمة لتركيز أمالح النتراتفي  (mg/L)5.0أمالح النترات 
 .( 0) وكما هو موضح بالشكل (, mg/L2.0  )22العينة رقم   

ي ف العينات أقل من الحدود المسررررررررررررموح بها النترات فياكيز أمالح نجد أن جميع قيم تر 
( mg/L22-02),  (10mg/L) المواصرفات الليبية ومواصررفات منظمة الصرحة العالمية

 .على التوالي

 . . قياس تركيز أمالح الكبريتات2
أن تراكيز  (0) الجدولفي  هذه الدراسرررررررررة والموجودةفي  عليها النتائج المتحصرررررررررلتبين 

 0( حيث أن العينة  mg/L0.22-1.22)  نما بيالعينات تراوحت في  أمالح الكبريتات
 ( بينما أقل تركيز للكبريتاتmg/L 8.11)  ت وهي  أعطت أعلى قيمة لتركيز الكبريتا

   (.5الشكل)في  موضح( كما mg/L) 0.22 هي 22 8,7العينات في 

كال ي ف لعينات اقل من الحدود المسرررموح بهاجميع افي  ايضرررا تراكيز امالح الكبريتاتو 
 هيمرن الرمرواصررررررررررررررفرررررررات الرلريربريرررررررة الرقريررررررراسرررررررررررررريرررررررة ومرنظمرررررررة الصررررررررررررررحرررررررة العرررررررالميرررررررة 

(mg/L202،)(mg/L022-022على التوالي ) . 

 الى شررررررررررررررركررات تحليرررة وتنقيررة ميررراه قررد يعودإن نقص تركيز أمالح النترات والكبريترررات 
ميرراه الشرررررررررررررررب دون أخررذ في  مررةالشرررررررررررررررب بررانهررا تقوم بررالزالررة جزء كبير من األمالح المه

كما ان نقص امالح النترات والكبريتات قد  االعتبار،المواصررررررررررررفات المسررررررررررررموح بها بعين 
 األمالح.تعمل على إستهالك هذه  التييكون سبب  وجود البكتيريا 
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 لتراكيز كال( نالح  هنراك أختالف بين القيم المتحصررررررررررررررل عليها 0ول )دالجرخالل من 
كبريتات مع تلك القيم المدونة على عبوات مياه الشرررررررررررررررب  يما عدا من أمالح النترات وال

 وة،العبقيمرررة تركيز النترات مع القيمرررة المررردونرررة على في  تقرررارب نالح ” 6العينرررة رقم  
  دون عليها تركيز 7  لم يدون عليها قيمة تركيز أمالح النترات والعينة 5بينما العينة رقم 

  أعطررت نتيجررة لتركيز أمالح 1كررذلررك العينررة رقم  ( و 0الشرررررررررررررركررل)في  كمررا النتريررتملح 
  (.0) شكلالفي  نالح  للكو الكبريتات قريبة من القراءة المدونة على عبوة مياه الشرب 

عينات مياه الشرب المعبأة ومقارنتها بالمواصفات في  ( يوضح قيم تركيز النترات9دول )الج

 المسموح بها وبقيم التراكيز المدونة على العبوة0

 أسم العينة رقم العينة

قيم تراكيز 

النترات 

المقاسة عمليا 

بوحدة 

mg/L)) 

تراكيز قيم 

النترات 

المدونة على 

العبوة بوحدة 

mg/L)) 

 

قيم تراكيز 

الكبريتات 

المقاسة 

عمليا بوحدة 

mg/L)) 

 

تراكيز قيم 

الكبريتات 

المدونة على 

العبوة بوحدة 

mg/L)) 

 11 9026 4022 1022 رهف 1

 10 3021 3022 3002 جمة 9

 1100 9022 - 1062 الربيع 3

 10 8011 3022 1082 النبع 4

 9909 6019 9012 1092 الندى 0

 17 9091 3022 9062 النجع 6

 3012 تيجان 7
19022 

 نيتريت
9022 14 

 108 9022 2028 1062 الشيماء 8

 7022 9029 2012 2022 السلطان 2

 12072 9022 9022 2002 الدجلة 12

المواصفات 

 الليبية
12(9) 102(9) 

منظمة 

الصحة 

 العالمية

12-02(1) 922-422(1) 
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عينات مياه الشرب مقارنة بالمواصفات الليبية ومنظمة في  يبين تراكيز النترات (0الشكل)

 (WHOالصحة العالمية )

 
فى عينات مياه الشرب مقارنة بالمواصفات الليبية (mg/L) ( يبين تراكيز الكبريتات 3الشكل)

 ومنظمة الصحة العالمية
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عينات مياه الشرب المعبأة ومقارنتها بالتراكيز المدونة في  ( يوضح تراكيز النترات4الشكل) 

 على العبوة

 
عينات مياه الشرب المعبأة ومقارنتها بالتراكيز في  ( يوضح تراكيز الكبريتات5الشكل) 

 المدونة على العبوة  

 .االستنتاجات 6
( بينما أمالح mg/L2.0-5.0جميع العينات )في  تراوحت قيم أمالح النترات -2

 (.mg/L 2.00-1.22الكبريتات تراوحت بين )
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( mg/L2.0  اعطت أقل قيمة لتركيز امالح النترات حيث بلغت قيمتها)22العينة   -0
 (.mg/L) 3.5  كانت قيمة تركيز النترات 0بينما العينة  

في  ( وهي أقل قيمةmg/L0.22  كانت نسرربة امالح الكبريتات) 22,1,7العينات   -5
 أعطرررت أعلى قيمررررة لتركيز امالح الكبريتررررات وقيمتهررررا 0جميع العينرررات , بينمررررا العينررررة  

(mg/L1.2.) 
( -NO3الرررنرررتررررات ) ألمرررالحجرررمررريرررع الرررعررريرررنرررررررات الرررمررررررردروسرررررررررررررررررررررة لرررهرررررررا ترررراكررريرررز  -0

أقل من الحدود المسررررررررررررموح بها وفق المواصررررررررررررفات الليبية ومنظمة  -SO42)والكبريتات)
ة المياه الي ان شركات تعبئ دربما يعو والكبريتات الصحة العالمية و نقص أمالح النترات 

 تقوم بالزالة األمالح منها وإجراء عمليات التحلية بطرق  ير صحيحة.
قيم التراكيز بين النتائج المتحصرررررررررررررل عليها وتلك المكتوبة على في  هناك أختالف -0 

 عبوات مياه الشرب المعبأة.

 . التوصيات7
ة على ب بكتابة البيانات صحيحة وحقيقينوصي شركات تحلية وتعبئة مياه الشر  -1

 عبوات مياه الشرب.
نوصى شركات تحلية وتعبئة مياه الشرب والجهات المسئولة على مراقبة جودة  -2

 الميا.وع بها محليامياه الشرب المعبأة و بأن تكون مواصفاتها ضمن الحدود المسموح 
ء بأة وإجرانوصي بتكملة هذا البحث على عينات اخر  من مياه الشرب المع -3

إختبارات لباقي المواصفات ومقارنتها بالبيانات الملصقة على العبوة وكذلك مقارنتها مع 
الشرب أو  مياهفي  المواصفات القياسية الليبية والدولية وللك الن نقص تركيز األمالح

زيادتها عن الحدود المسموح بها يسبب الكثير من المشاكل الصحية لإلنسان وخاصة 
 األطفال.

نوصي شركات تعبئة وتحلية مياه الشرب اإللتزام باستعمال طرق صحية  -4
وصحيحة عند تحلية مياه الشرب بحيث اليتم نزع جزء كبير من األمالح منها حتى تكون 
نسبة األمالح وفق المواصفات القياسية, كمايجب على شركات تعبئة المياه تغيير فالتر 

 يا بها.األجهزة بشكل دوري حتى التتراكم البكتير 
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 والمصادر  المراجع. 7
 مياه الشرب المعبأة  (،0221ليبيا ) –المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية  [2]

 .0221 اإلصدار األول ،“
 دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لمياه (،0222أسماء عبد الحميد بلعيد وآخرون ) [0]

  . 0222, 76-62( 0)2, المجلة الجامعة, الشرب المعبأة من منطقة  رب ليبيا 
في   جودة مياه الشرب المعبأة المحلية والمستوردة(،0220وليد بن محمد الزاهد) [5]

 .220-12(,0)20جامعة الملك عبد العزيز, مجلة المملكة العربية السعودية ,
مياه والميكروبية لل  دراسة بعض الخصائص الفيزيوكيميائية(،0222محمد) سراب، [0]

مدينة بغداد , المجلة العراقية لبحوث السوق في  المعبأة المنتجة محليا والمستوردة
 .0222, 225-70(,5)0والمستهلك,

لفرات منطقة ا -العراقفي   التقييم النوعي لمياه الشرب المعبأة(،0220 ائب عبود) [0]
 .0220, 025-225(,05)2األوسا , مجلة جامعة بابل,

 مدينة الرياض في   دراسة عن جودة مياه الشرب(،0221عبدالحكيم سليمان الجبير) [6]
, 220-12,( 0)20جامعة الملك عبد العزيز, .0221, 00-06(,20)مجلة البناء, ,

0220.  
تقدير تركيز بعض االيونات في مياه الشرب   ,( 0222)الزواليالبشير منصور  [7]

السنوي الثالث حول  رغريان", المؤتمالمنتجة في وحدات معالجة المياه ببلدية 

 .193-183,نظريات وتطبيقات العلوم األساسية والحيوية
-ضخرراألل بجبالبرسس  بمنطقةالمياه الجوفية تقييم جودة   (،0202أبوبكر العبدلي ) [1]

 .26-22,( 2)2ة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة,المجل "،ليبيا

 


