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ABSTRACT  
Soil samples were collected around  Alhewary  cement factory, 
Benghazi town, Libya. Soil physiochemical properties and 
microbial contents  were determined. The results obtained for 
the examined physiochemical characteristics of soil in the area 
studied prove that cement dust from the Alhewary cement 
factory in Libya has had a significant impact on the soil. The 
affected soil properties was  total calcium content. This content 
of calcium  was found to be higher than those in similar soils 
from the same area (unpolluted). In addition, the change of soil 
pH in the same area may be a result of precipitation of cement 
dust over the years. Metal uptake from cement to plants and soil 
then affects organisms’ bodies, a fact that seems to be reflected in 
this study. Different responses were found in each site. Results of 
Ca, Na and Pb showed high concentrations compared to 
unpolluted soil. Three fungal genera  in Sabouraud medium 
(Rhizopus, Penicillium, and Fusarium) were the most common 
fungi in the polluted samples and may consider one of the 
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resistance fungi to industrial dusts due to its large colonies 
numbers isolated from polluted area.  

 
Keywords: Pollution; Soil Microbial; Heavy Metals; Benghazi 
Libya 

 
 امللخص 

نطةة بنغازي التلوث بغبار اإلمسنت ادلنطلق من مصنع اذلواري لإلمسنت مب تضمن ىذا البحث دراسة اثر
على الًتبة الواقعة حول ادلصنع وزلتواىا من الفطرايت وذلك من خالل دراسة بعض اخلصائص 
الفيزيوكيميائية لعينات الًتبة ادلدروسة مثل تعيني احملتوى ادلائي وقياس الرقم اذليدروجيين وتعيني كمية 

لك مت عزل فطرايت الًتبة بواسطة ادلواد العضوية وقياس كمية بعض العناصر وتعيني نوع الًتبة، ، كذ
احد مناطق وسط السابورود  ومت إجراء نفس االختبارات على عينات تربة غري ملوثة بغبار اإلمسنت من 

قريبة من التعادل )  كانت pHبنغازي البعيدة عن التلوث. اظهرت نتائج ىذه الدراسة أن قيمة الـ  
والزنك و كمية ادلواد العضوية واحملتوى ادلائي  والرصاصعنصري الصوديوم قلوي خفيف ( وارتفاع نسبة 

 ابلعينات ادللوثة مةارنة ابلشاىد.
األعداد الفطرية والزايدة ادلطردة يف قيمة الكالسيوم يف ادلنطةة  تذبدبكما أظهرت نتائج ىذه الدراسة 

ادلعزولة بواسطة ادلدروسة واليت تؤكد تلوثها بغبار اإلمسنت ، واالجناس األكثر شيوعا للفطرايت 
 . Penicillium Fusarium Rhizopusالسابورود ىي ،

 .الكالسيوم -التلوث – الًتبة فطرايت – بنغازي – االمسنت: البحث مفاتيح
                                               

 املقدمة: 
ضطرد لوسائل النةل يف ظل التضخم الصناعي اذلائل الذي يشهده العامل االن واالزدايد ادل      

ان   تاأصبحت كرتنا األرضية مهددة نتيجة التلوث الذي يصيبها جراء نفاايت ونواتج ىذه الصناع
ونتيجة ما يشهده العامل اليوم من تغري يف ادلناخ والظواىر الطبيعية  كانت صلبة أو سائلة أو غازية .

الغريبة واالحتباس احلراري وانتشار األمراض وارتفاع نسبة اإلصابة ابلسرطاانت وغريىا جعل العامل يفكر 
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 جداي يف محاية ىذا الكوكب وقد اكد العلماء على بداية النهاية للكرة األرضية اذا استمر التلوث وعدم
 اخذ االجراءات الالزمة حلماية ىذا الكوكب.

ولكن الصناعة ووسائل النةل ال ميكن االستغناء عنها يف ىذا العصر لذلك أدخلت التكنولوجيا احلديثة 
يف البحث عن حلول حتد من التلوث و تةلل من االنبعااثت الغازية للغالف اجلوي ومعاجلة النفاايت 

بدل من طرحها والبحث عن طاقات بديلة ومتجدده نظيفة عند  الصلبة والسائلة واالستفادة منها
 االستخدام عوضا عن الوقود األحفوري الذي اوشك على االنتهاء .

ىو والتحدايت اليت تواجو الصناعة ومنها صناعة اإلمسنت عديدة وادلهام اليت تةع على عاتق ادلصنعني 
بغية الوصول اىل احلد األدىن من أتثري ىذه الةيام ابستنباط عمليات جديدة وحتسني الطرق احلالية 

من تلوث كبري للبيئة  الصناعة على البيئة واليت صنفت على اهنا من أىم الصناعات السلبية  دلا تسببو
جدا اذا مل يتم اخذ االجراءات ادلناسبة  للحد من ىدا  ةاحمليطة ابدلصنع واليت قد دتتد اىل مساحات كبري 

 التأثري. 
عة اإلمسنت من الصناعات االسًتاتيجية ألهنا ترتبط مباشره أبعمال اإلنشاء والتعمري حيث تعترب صنا

ويستخدم اإلمسنت كمادة رابطة ىيدروليكية من مكوانت اخلرسانة، وعادة ما تنشأ معامل اإلمسنت 
 ابلةرب من مصادر ادلواد األولية لتخفيض كلفة نةل ىذه ادلواد .

جات حرارة عالية وتتكون من مواد طبيعية مثل احلجارة الكلسية، واإلمسنت مادة يتم صنعها حتت در 
مسنت اإلاجلري الكلسي، وختتلف مواصفات اإلمسنت من نوع آلخر، فهناك اإلمسنت ادلةاوم للحموضة و 

بورتالندي منخفض احلرارة، حبسب بنيتها المسنت اإلالبورتالندي العادي واإلمسنت سريع التصلب و 
د من ادلركبات واالكاسيد، مثل اوكسيد الكالسيوم، وأكسيد ادلغنسيوم، وأكسيد الكيميائية تضم العدي

األدلنيوم، وأكسيد احلديد، وأكسيد احلديد الثالثي، واثلث اوكسيد الكربيت، واكسيد ادلنجنيز ، ومواد 
ية اليت وابإلضافة إىل ادلواد الكيميائ ،قلوية، ومركبات الكروم الثالثية والسداسية، ومركبات الكوابلت

 تدخل ضمن الًتكيب الكيميائي دلادة اإلمسنت .
مسنت يتكون من ثالث مواد ن اإلأ(  2008Ibanga et al)   اظهرت الدراسات السابةة  حيث

خام أساسية، ىي كربوانت الكالسيوم ادلوجودة يف احلجر الكلسي، والسيليكا ادلوجودة يف الطني 
. كما ان الغبار ادلتصاعد حيوي العديد من ادلكوانت )جدول )أكسيد األلومنيوم(  والرمل، واأللومنيــــا

1.) 
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 مكوانت الغبار ادلتصاعد من ادلدخنة الرئيسية للفرن دلصنع إمسنت زلينت ( 1جدول )

 الفاقد بالحرق  النسب مكونات الغبار
  % CaO 43.60أكسيد الكالسيوم 

 
39.75 % 

 % SiO2 9.10  أكسيد السيمكون 
 % MgO 3.35أكسيد الماغنسيوم 
 % Fe2O3 2.40أكسيد الحديديك 
 % Al2O3 1.80أكسيد األلومنيوم 

  
ختتلف خواص اإلمسنت تبعًا لًتكيبة وعمليات حتضريه، ومن أىم خواصو سرعة التصلب حيث  و     

ىناك إمسنت سريع التصلب يتجمد خالل عدة دقائق ويوجد أنواع أخرى حتتاج إىل عدة ساعات يف 
كو اذلواء وقد يتصلب وىو مبلل . وتزداد قوة دتاسكو إذا كان مسحوقاً سحةاً جيداً بينما تةل قوة دتاس

عند  CO2إذا كانت حبيباتو كبرية احلجم نسبيًا . االمسنت ال يذوب يف ادلـاء . ال حيتاج إىل 
 .التصلب

 أض ار التلوث ابإلمسنت :
 واحلداثة والتشييد البناء الدولة الليبية يف قطاع والسيما العامل يف أمهية من االمسنت مادة حتتلو دلا نظراً 
 فةد الطبيعية، األراضي وجتريف صلبة سامة ونفاايت انبعااثت من ادلادة ىذه إنتاج عن يصدر وما

 ذلا أن عن الصناعة فضالً  ىذه عن البيئية الناجتة بعض  من الدراسات احمللية ادلشكالت تناولت
 البلوك كصناعة األخرى االقتصادية اإلنشائية والةطاعات الصناعات وبني بينها وخلفية أمامية ترابطات

مناطق زللية ودولية لتسجيل وحتليل اثر ملواثت  عدة يف سلتلفة دراسات فكانت .وغريىا والزلط
احلةلية وترهبا  احملاصيل بعض وعلى االقتصادية الةيمة ذات األشجار بعض اإلمسنت علي البيئة مثل

(CSI,2005   حيث 2014، الصل واخرون 2009، اجلليب والطائي2006( )الصل ومليطان )
منها اجلزيئات الصغرية ادلوجودة يف ذرات الغبار اليت حيملها اذلواء تستةر يف  إن اضرار االمسنت عدة
(. وكذلك اصابة العاملني مبشاكل الضوضاء 2007)ابوىدمة االنسان تنفس البيئة وتؤثر سلبا علي 
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(. وتتميز صناعة االمسنت إبنتاج كميات من غازات سلتلفة وغبار فتؤدي ايل 2009)اجلليب والطائي 
( حيث تعد صناعة االمسنت مصدر من مصادر 2013نسب مكوانت اذلواء اجلوي )الربيعي  تغيري

( فضال عن استهالك كبري للموارد اخلام   CSI,2005انبعاث غاز اتين اكسيد الكربون للجو )
 ( .2013الطبيعية )الربيعي 

ألوراق ووزهنا ويؤدي الغبار الناتج عن صناعة اإلمسنت، إىل اخنفاض طول منو األشجار وعدد ا
ومساحتها حيث يًتسب الغبار على أوراق الشجر، فيسد الثغور ويةلل من التبادل الغازي، فتتكون 
طبةة انعمة شلا يؤدي إىل تساقط األوراق وجفاف النبااتت، كما يؤدي إىل موت أجزاء من األشجار، 

 (. 2006صل ومليطان ال، 2004مسلماين والعودات إىل تدين اإلنتاجية للنبات والًتبة ) ورمبا
من خالل دراسة سابةة لتأثري مصنع امسنت ادلرقب على الغطاء النبايت ابدلنطةة اجملاورة لو فةد وجد 
تدرج ملحوظ يف حجم وكثافة الغطاء النبـايت كلما ابتعد عن ادلصنع، حيث لوحظ اخنفاض شديد يف 

مصنع مةارنة ابدلناطق البعيدة عن ادلصنع، كما عدد لألنواع النباتية ادلتحصل عليها يف ادلنطةة اجملاورة لل
لوحظ أن التنوع احليوي كان أكرب يف ادلنطةة الواقعة شرق ادلصنع عنو يف ادلنطةة اجلنوبية 

 (. 2012)عكاشة
تشري الدراسات العادلية أن ادلواد ادللوثة يف اجلو ال تبةي زلصورة وقريبة من مصدر التلوث بل تنتةل 

صدرىا حيث تتساقط اجلزيئات الكبرية منها يف منطةة قريبة من مصدر تكوينها دلسافات بعيدة عن م
وتسبب أضرارا كثرية للنبااتت بسبب وزهنا الثةيل وأما اجلزيئات الصغرية فتتساقط على بعد مسافات 

 بغبارادللوثة  الًتبة يف تعيش اليت الدقيةة أيضا الكائنات فحص مت (.2006أكرب )الصل ومليطان 
 فطر 116 من أكثر عزل مت لوثة،م غري ربةت أبقرب ومةارنتها بًتكيا ادلناطق أحدى يف أمسنت مصنع

 أولوكالديوم، أسربجلس، بينسيلوم، الفطرايت وكانت ادللوثة، وغري ادلنطةتني ادللوثة كال من
ابلتلوث بغبار اإلمسنت مثل  تتأثرن زلتوايت الًتبة قد أ .الًتبة يف تواجداً  األنواع أكثر من كالدوسبويوم

 ( )2014)الصل واخرون  ادلواد العضوية وكمية الكالسيوم و البواتسيوم واالس اذليدروجيين
2008Ibanga et al .)  حيث تلخص االحباث أتثر تنوع الكائنات الدقيةة مبلواثت كيميائية

 (.2014ومنها االمسنت )اجملربي والككلي 
على خواص الًتبة ويف ىذا االجتاه أجريت العديد من الدراسات و  لةد وجد لغبار اإلمسنت أتثري

( والرقم ECالبحوث حيث أن غبار اإلمسنت يؤثر على الًتبة من حيث التوصيل الكهريب للًتبة )
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(، كما أضاف الباحثان أيضا إىل أن ىناك زايدة  Vandana & Tiwari  1993اذليدروجيين  )
د يسرع يف ضعف النبااتت ، كما أن ترسيب غبار اإلمسنت على الًتبة يف قاعدية الًتبة و ىذا بدوره ق

 فإنو سوف يؤثر على توازن ادلغذايت فيها. 
أن غبار اإلمسنت يكون قشرة صلبة  (2014) اخرونالصل و و   Singh & Rao (1980) اكد

على سطح الًتبة بعد مالمستو للماء شلا يؤثر على خواص الًتبة الكيميائية و الفيزايئية و احليوية حيث 
يةلل نفاذيتها للماء و قابليتها لالحتفاظ بو ، كما يرفع معدل الرقم اذليدروجيين كنتيجة لتكوين 

ان ىذا   Singh & Rao (1980)نيوم .كما اوضح ىيدروكسيد الكالسيوم و ىيدروكسيد األلوم
الغبار يةلل امتزاج مكوانت غبار اإلمسنت ابلًتبة من كمية الكربون العضوي هبا األمر الذي سبب 
إعاقة نشاط أحياء الًتبة الدقيةة،  إضافة إىل اختالف يف تركيز النيًتوجني يف الًتبة ادللوثة عنو يف تربة 

دراسة حول أتثري غبار اإلمسنت على الًتبة ، فوجد أن al (1992. Mandre etادلةارنة. أجرى ) 
غبار اإلمسنت سبب مباشر للةاعدية الةوية يف الطبةة السطحية من الًتبة يف  وجد أن من ضمن 

واليت وجدت بدرجة  S  ،Na  ،Al ، Ca ،K  ،  Mgادلكوانت األساسية لغبار اإلمسنت ىو
اإلمسنت و على وجو اخلصوص يف الطبةة السطحية من الًتبة مةارنة أكرب يف الًتبة الةريبة من مصنع 

 ابلشاىد.
 

 امهية الدراسة:
 ادلراكز من مركزًا أيًضا أهنا دتثل إال ليبيا ، يف البنية التحتية قطاع يف مصانع االمسنت أمهية من الرغم على
 تلويثها خالل من البيئة تلويث يف آبخر وتساىم  أو من ادللواثت بشكل ابلكثري فيها النشاط حيف اليت

 الكثري ويعتةد . والنبات واحليوان اإلنسان حياة على سليب أتثري عنو من ينتج وما واذلواء، وادلياه للًتبة
أن التأثريات السلبية لصناعة االمسنت علي البيئة اصبحت ظاىرة ملموسة  اجملال ىذا يف الباحثني من

 تسليط يف الدراسة أمهية ىذه أتيت ىنا الضوء عليها وادلسامهة يف اجياد احللول ذلا. من تركيزتتطلب 
 التوصيات ووضع ، يف ليبيا فيها مصانع االمسنت تتسبب قد اليت البيئي التلوث مشكلة على الضوء
 .ادلشكلة ىذه من للحد الةرار أصحاب أمام الالزمة

 عن مصانع االمسنت الناتج البيئي التلوث موضوع إىل تتطرق اليت الدراسات أوائل من الدراسة ىذه تعد
 أن كما . البيئية الناحية من تلك ادلصانع عليها اليت للحالة واقعية صورة وتعطي ،يف الدولة الليبية



 8102يناي     اد  شر العدد احل البحوث األكادمييةجملة 

613 

 

 الوصول يف أن تساىم هبا رجخت اليت وتوصياهتا  الدراسات علي ىذا النوع من االحباث حتاول نتائجها
 . ىذه الصناعة منها تعاين اليت البيئية ادلشاكل جململ عملية حلول إىل
 

 اهلدف من الدراسة :
دراسة التلوث بغبار اإلمسنت الناتج عن مصنع بنغازي على الًتبة وزلتواىا من الفطرايت يف تلك  -1

 ادلنطةة وذلك عن طريق فحص زلتوى الًتبة من الفطرايت ابستخدام طريةة التخفيف .
ائص الفيزيوكيميائية  لعينات الًتبة ادلدروسة ابدلنطةة اجملاورة دلصنع بنغازي دراسة بعض اخلص -2

 لإلمسنت ومالحظة التغريات هبا.
 

 املواد وط ق البحث
 وصف املنطقة املدروسة :ـ

أجريت ىذه الدراسة يف فصل الربيع على ادلنطةة  الواقعة ابلةرب من مصنع اذلواري لإلمسنت     
كم شرق مصراتو (  و تةع بنغازي على   840بنغازي والواقعة شرق ليبيا)حوايل  منطةةادلوجود فــي 
،  ادلنظر العام للمنطةة ادلدروسة ميكن مالحظتو يف الصورة 14.26، وخط عرض 2.6خط طول 

(1.) 
ويعترب مصنع اذلواري أحد ادلصانع العديدة يف ليبيا حيث افتتح ادلصنع يف فًتة السبعينيات ، و ينتج    
طن للعام الواحد . وادلنطةة ادلدروسة الزالت أرض صاحلة للزراعة  330.000ا ادلصنع حوايل ىذ

حيث يزرع فيها الشعري وتوجد هبا بعض األنواع ادلثمرة كالزيتون كما توجد أيضا بعض األعشاب ، 
من  تكون الرايح يف فصل الصيف يف ىذه ادلنطةة من اجلنوب إىل الشمال أما يف فصل الشتاء فتكون

 الغرب إىل الشرق وبشكل عام ادلناخ حار جاف صيفا، دافئ رطب شتاء.
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 (  يوضح الغبار ادلتصاعد من مصنع امسنت بنغازي1صورة )

 
 طريةة جتميع العينات: مت جتميع عينات من الًتبة 

 األوىل من داخل ادلصنع  -1
 م50الثانية من حول ادلصنع على بعد  -2
 م    150الثالثة من حول ادلصنع على بعد  -3

 بعد سم - 10  5بني  ما يًتاوح عمق على العينات سحب مت مكررات من كل موقع  3واخذ 
عينات ( من احد  3)د أخمت ـ كذلك  سم 3 - 4 بسمك بةًت ال من السطحية الطبةة كشط واستبعاد

 وزن حيث  العينات خذأل رلرفةاستعملت  مناطق بنغازي البعيدة عن التلوث كشاىد )للمةارنة (.
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 تسجيل بعد الكيس غلق وُأحكم معةم كيس بالستيك يف عينة كل وضعتو العينة  من جرام 1000
 دلنع غلةها وُأحكم صناديق العينات يف مجيع ُوضعت ،)ادلسافة– العينة رقم( وىي عليو العينة بياانت
إىل ادلخترب واجريت  ُأخذت العينات وابلتايل .إليها ُأخرى كائنات أي دخول أو الرطوبة تسرب

 الًتبة. لعينات والبيولوجية والفيزايئية الكيميائية االختبارات
 دراسة اخلصائص الفيزيوكيميائية لعينات الًتبة :ـ  
 تعيني احملتوي ادلائي:ـ  -1
( حيث مت وضع  (Chaturvedi and Sankar 2006مت تعيني احملتوى ادلائي حسب طريةة  

مواقع لكل بعد يف جفنات( مث  3جم من كل عينة على ثالث أبعاد وبواقع 5وزن معلوم من الًتبة ) 
ساعة ،  48دلدة ° م80ـ75جففت اجلفنات احملتوية على الًتبة يف فرن التجفيف عند درجة حرارة 

 -لنتائج بعينات الشاىد وقورنت ا -بعد ذلك مت وزن اجلفنة ومن مث حساب احملتوي ادلائي لكل عينة 
 ابستخدام العالقة التالية: 

                  100×  وزن العينة اجلاف/  وزن العينة اجلاف -وزن العينة الرطب احملتوي ادلائي = 
 
 (:ـ  PHقياس الرقم اذليدروجيين ) -2

ث مواقع لكل بعد مت حتضري مستخلصات )زلاليل ( لعينات الًتبة ادلأخوذة على ثالث أبعاد وبواقع ثال
 على النحو التايل: 2:1بنسبة 

مل  ماء مةطر مث رج احمللول دلدة دقيةتني بعد 20جم من كل عينة تربة وأضيف إليها  10وزنت  
وكذلك قورنت  PH Meterللمحاليل ابستعمال جهاز قياس الرقم اذليدروجيين  PHذلك مت قياس 

 ( Chaturvedi and Sankar 2006النتائج بعينات الشاىد  حسب طريةة )
 -تعيني زلتوى ادلواد العضوية : -3    
جم  من كل عينة من عينات 5. حيث مت وزن (Piper, 1955)مت تعيني ادلادة العضوية طبةا    

الًتبة ادلأخوذة من ثالث أبعاد وبواقع ثالث مواقع لكل بعد وكذلك العينات الشاىد مث وضعت يف 
ساعات بعد ذلك مت وزن  5دلدة °م 350ند درجة حرارة  جفنات وجففت يف فرن التجفيف ع

 زلتوى العينات من ادلواد العضوية كما يلي :  وحسباجلفنات 
 وزن العينة بعد التجفيف  - كمية ادلواد العضوية يف العينة = وزن العينة قبل التجفيف
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 (  Zn .Co .Na .Al. Cd. Ca. Cu Pb) تةدير نسبة بعض العناصر -4
لعناصر  )األدلنيوم ،الكادميوم ،الكالسيوم ،النحاس، والرصاص ،الزنك، الكوابلت، قدرت بعض ا

وحسبت   قيمها بوحدة )  3:1بنسبة     AOAC,1984)الصوديوم( يف مستخلص الًتبة )
مل  ماء مةطر ورج احمللول 300جم من الًتبة مث أضيفت إيل   100( حيث مت وزن  ملجم/لًت

دقائق ، بعد ذلك رشح احمللول يف دورق ابستعمال ورق الًتشيح  5ي دلدة ابستخدام ادلةلب ادلغناطيس
مت كررت عملية الًتشيح مرة أخرى . وقدرت العناصر ادلذكورة أعاله يف ىذا ادلستخلص ابستخدام 

 .   مبصراتو والصلب احلديد مبجمع الذريجهاز طيف ضوء اللهب وجهاز قياس الطيف 
 -:تةدير نسبة األمالح الذائبة -5

يف   (Chaturvedi and Sankar 2006قدرت كمية األمالح الذائبة حسب طريةة )    
جرام من  100(  حيث مت وزن   ملجم/لًتوحسبت قيمتها بوحدة )  1:3مستخلص الًتبة بنسبة 

دقائق ،بعد  5مل ماء مةطر ورج احمللول ابستخدام ادلةلب ادلغناطيسي دلدة  300الًتبة مث أضيفت إىل 
 .دلك رشح احمللول يف دورق ابستعمال ورق الًتشيح مت كررت عملية الًتشيح مرة أخرى 

 تعيني نوع الًتبة :ـ  -6
حيث قوامها ابستخدام الطريةة ادليكانيكية اليت تعتمد على مت التعرف على نوع الًتبة من      

استخدام غرابيل الًتبة اليدوية أو اذلزازة لفصل اجلزئيات ادلكونة للًتبة إيل فئات حجميو ووزنيو تسهل 
 معرفة نوع الًتبة وإعطائها التسمية ادلطلوبة فيما بعد .

ازة بد ذلك مت وزن كل فئة من الفئات ادلعزولة يف  جم من الًتبة مث وضعت يف الغرابيل اذلز  50مت وزن    
كل جزء من الغرابيل وحساب نسبتها ادلئوية إيل وزن الًتبة الكلي وفةًا للمعادلة التالية : النسبة ادلئوية 

العام لتعيني ومت مةارنة النتائج مع اجلدول 100  × لكل فئة حجميو =  وزن الفئة / وزن الًتبة الكلي 
 (. Dowoadswell-1984) قوام الًتبة

 عزل وتعريف الفطرايت يف العينات ادلختربة : 
مت عزل وتعريف األنواع الفطرية ادلوجودة يف الًتبة ابستخدام الوسط الغذائي سابورود أجار:  

Sabouraud agar  عن  طريةة أطباق التخفيف كما مت التعداد الكلي للمستعمرات الفطرية
جم من عينة الًتبة يف سلبار مدرج مث أضيف 25مت وضع حيث (.   Biyik et al 2005النامية )

 1000مل  مث نةل احمللول إيل دورق معةم سعتو 250إليها ماء مةطر معةم حىت وصل إيل حجم  
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مل من ادلعلق الذي مت حتضريه ابستخدام ادلاصة ونةل إيل 1دقائق ـ مت سحب  5مل وروج الدورق دلدة 
مل ( من ادلستخلصات السابةة 2ادلعةم . مث نةل أحجام متساوية )  مل  من ادلاء ادلةطر 9حجم  

أطباق بًتي لكل مكرر (  وزعت يف أماكن متفرقة من الطبق  3حتت ظروف معةمة إيل أطباق بًتي ) 
وأضيف إليها كمية من الوسط ادلغذي مث حركت األطباق حركة خفيفة ابليد حىت ميتزج الوسط 

إيل °  م 25مةلوبة بعد تصلب الوسط ادلغذي هبا عند درجة حرارة ابدلستخلص  . حضنت األطباق 
 أايم مت خالذلا فحص وتعريف وعد ادلستعمرات الفطرية النامية يف األطباق . 10دلدة ° م 28
      

 التحليل اإلحصائي : 
 لتحليل الةراءات .  ANOVA one wayمت استخدام طريةة    

 : النتائج
( النسبة ادلئوية للمحتوى ادلائي وزلتوى ادلواد العضوية 4-3-2-1واألشكال)( 2يبني اجلدول رقم )

قوام الًتبة كان  وقيمة األس اذليدروجيين وكمية األمالح الذائبة لعينات الًتبة ادلدروسة مةارنة ابلشاىد.
( و 8.6) ,pH%(10.13سجلت أعلى قيمة للمحتوي ادلائي بةيمة ) رمل وبو نسبة من احلصي.

 ( يف ادلوقع األول أي داخل ادلصنع  بينما شهد ايضا اخنفاض ملجم/لًت 696.3الذائبة  ) األمالح
 .ابلشاىديف نسبة ادلادة العضوية مةارنة  بسيط

( متوسط كمية بعض العناصر يف عينات الًتبة ادلدروسة مةارنة ابلشاىد ، 3كما يبني اجلدول رقم )  
،الزنك  لكادميوم ، الرصاص ، األدلونيوم ،الصوديوموىذه العناصر ىي ) الكالسيوم ، النحاس ، ا

 والكوبلت( . 
وابلنظر ايل نتائج العينات من ادلوقع األول نالحظ أن عنصري الكالسيوم  وااللومنيوم سجال أعلي 

 نسبة مةارنة ابلشاىد وعنصر الرصاص سجلت زايدة متفاوتة وأعلى من الشاىد، فيما سجل 
ضعفني عن الشاىد، وتضاعف الرصاص مبةدار ثالثة أضعاف مةارنة الكالسيوم زايدة أكثر من 

بباقي  وبشكل عام فإن نسبة الكالسيوم والصوديوم سجلت أعلى نسبة يف كل موقع مةارنة ابلشاىد.
  العناصر.
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 ( متوسط  الةياسات ادلدروسة2جدول )
البعد عن 
 المصنع

نسبة المحتوى 
 المائي )%(

كمية المواد 
 العضوية)جم(

قياس األس 
 الهيدروجيني

كمية األمالح 
 (الذائبة)ممجم/لتر

 696.3 8.6 4.47 10.13 داخل المصنع
 3254.6 7.7 4.72 5.93 م 50

 409 8.2 4.74 4.38 م 150
 372 7.2 4.73 3.95 الشاهد

 

 
 

 )%( ( تةدير نسبة احملتوي ادلائي يف عينات الًتبة ادلختربة1شكل )
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 )جم( ادلادة العضوية يف عينات الًتبة ادلختربة( تةدير كمية 2شكل )
 

 
 ( تعيني األس اذليدروجيين لعينات الًتبة ادلختربة3شكل)
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 )ملجم/لًت( ( تةدير نسبة األّمالح الذائبة لعينات الًتبة ادلختربة4شكل )
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 (ملجم/لًت( تةدير متوسط كمية بعض العناصر يف عينات الًتبة ادلدروسة ) 3جدول ) 

 ز) * ( أي أن قيمة العنصر أقل من أدىن قيمة يستطيع أن يةدرىا اجلها
 

أنواع تتبع  10( يوضح ادلسح ادلبدئي للفطرايت يف عينات الًتبة ادللوثة والشاىد ،فلوحظ 4اجلدول )
 Rhizopus , Fusariumأجناس مت تسجيلها يف عينات الًتبة ادلدروسة وىذه األجناس ىي  4

, Aspergillus  Penecillium. 
م( سجل أعلى عدد من ادلستعمرات الفطرية ،وسجل ادلوقع 50حيث نالحظ أن ادلوقع الثاين )     

كما نالحظ يف ىذا  األول )داخل ادلصنع( أقل عدد من ادلستعمرات الفطرية مةارنة ابدلواقع األخرى.
ان داخل م( أما أقل عدد فك150الثالث )الثاين و  عنياجلدول أعلى عدد من األجناس كان يف ادلوق

من خالل نتائج ىذه الدراسة نالحظ  .والشاىد  داخل ادلصنع ادلصنع ، بينما سجل أقل عدد لألنواع 
من حيث كثرة عدد ،     Rhizopus   Penecilliumأن الفطرايت األكثر شيوعا ىي  ،   

 .Aspergillus ادلستعمرات وأقل الفطرايت شيوعا
 
 
 
 

البعد 
عن   
 ادلصنع

 الكالسيوم
    

 الكادميوم النحاس 
  

 الرصاص
   

 األلومنيوم
   

 الزنك 
 

 الصوديوم
  

 الكوابلت
  

داخل 
 ادلصنع

201.15   0.03 0.005* 0.028   0.388 0.025 83.16 0.001* 

 0.136 107.38 0.04 *0.002 0.059 0.051 0.04 65.51 م 50
 *0.001 81.1 0.011 0.060 0.021 *0.005  0.05  55.74 م150

 *0.001 54.81 0.006 0.140 0.019 *0.005 0.06   63.22 الشاىد
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(  متوسط األنواع واألجناس الفط ية اليت مت شزهلـــا بواسطة الوسط املغذ  4جـدول رقم )
 السابورود

 
 املناقرة 

 -(:PHأوال: قيم األس اذليدروجيين ) 
للعينات ادلختربة ىو قلوي خفيف قريب من التعادل مبتوسط أظهرت النتائج أن األس اذليدروجيين 

( عند الشاىد 8.6pHوسجل  ) 8.6و   7.2حيت تًتاوح الةيم يف العينات ادللوثة بني   7.9
(،7.2pH داخل ادلصنع ،وكانت ىذه الةيم ) ( 2014متوافةة مع دراسة االوجلي والككلي )

) مصنع صنع ىذا ادللًتبة ملوثة جبانب  اخري سة سابةةدرايف  األس اذليدروجيين  ةأقل من قيمولكنها 
(. قد 2007)مصباح  9.8ىذه الًتبة يف األس اذليدروجيين  حيث كانت قيمة  (بنغازي لإلمسنت

سنوات شلا أدى إىل  5يرجع سبب نةص األس اذليدروجيين لتوقف ادلصنع عن العمل دلدة ال تةل عن 
)أحد مكوانت غبار اإلمسنت( يف الًتبة. حيث أن ىذا الغبار  قلة ترسب كربوانت الكالسيوم الةلوية

 اسم الفطــــــــر داخل ادلصنع م 50 م 150 الشاىد
80 41 20 - Rhizopus sp 
- - - 40 Aspergillus sp 
- 2 - - Aspergillus sp 
8 6 21 - Aspergillus niger 
- - - 2 Penecillium sp 
- 1 77 - Penecillium sp 
- 7 74 5 Penecillium 

Chrysogenum 
21 8 4 - Fusarium sp 

 إمجايل عدد ادلستعمرات 47 196 65 109
 إمجايل عدد األنواع 3 5 6 3
 إمجايل عدد األجناس 2 4 4 3
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حيتوي على العديد من ادلكوانت مثل الكالسيوم واألدلنيوم وبعض األكاسيد اليت من ادلمكن أن ترفع 
ادلسجلة يف ىذه الدراسة متةاربة جدا مع قيم مسجلة حول مصنع زلينت pH قيمتو. ابلرغم من قيم 

وعند مةارنة قيم األس اذليدروجيين  .(2014)الصل واخرون  (Mlitan et al 2013لإلمسنت ) 
للعينات ادللوثة مع قيمة األس اذليدروجيين لًتبة الشاىد نالحظ أن ىناك اخنفاض طفيف يف األخري 

 ( .p>0.05ووجود فروق معنوية عند التحليل اإلحصائي للنتائج حيث أنو )
  -اثنيا: احملتوي ادلائي :

ومبةارنة ىذه  10.1-4.3أظهرت نتائج ىذه الدراسة أن احملتوى ادلائي للعينات ادللوثة تًتاوح بني      
النتائج مع نتائج سابةة صلد أن ىذه الةيم أعلى من بعض النسب ادلسجلة يف مناطق أخرى ورمبا يرجع 

تبخر ادلاء من الًتبة ، ذلك أن تربة ادلصنع تتعرض لكميات قليلة من أشعة الشمس شلا يؤدي إىل قلة 
للمحتوى منخفضة ( قيم 2014او رمبا لطبيعة اجلغرافيا اليت هبا ادلصنع. حيث سجل )الصل  واخرون

واليت ترجع رمبا لطبيعة منطةة ادلصنع ادلرتفعة وادلعرضة  ادلرقبادلائي يف تربة ملوثة ابإلمسنت حول مصنع 
وجد فروق معنوية بني العينات ادللوثة والشاىد أظهرت نتائج ىذه الدراسة أنو ت .للرايح واجلفاف

(p=0.001.) 
 

  -اثلثا: ادلواد العضوية:
حيث أن كمية ادلادة العضوية يف  (p>0.05أظهرت نتائج ىذه الدراسة وجود فروق معنوية )     

عينات الًتبة ادللوثة تزداد كلما ابتعدان عن ادلصنع وقد يرجع السبب يف ذلك لنةص التلوث كلما 
بتعدان عن ادلصنع يف حني تزداد نسبتو داخل ادلصنع فيؤدي ذلك لتناقص ادلادة العضوية لعدم تواجد ا

والصل  2006ومليطان الكائنات احلية الدقيةة احملللة. وىذا يتوافق مع نتائج )الصل 
يت هبا . او رمبا يرجع لةيم االس اذليدروجيين حيث اخنفضت ادلادة العضوية يف ادلواقع ال(2014واخرون

 (.2014اس ىيدروجيين مرتفع )االوجلي والككلي، 
 -رابعا: كمية العناصر:

سجل عنصري الكالسيوم  وااللومنيوم أعلي نسبة مةارنة ابلشاىد وعنصر الرصاص سجلت زايدة 
وتتفق ىذه  متفاوتة وأعلى من الشاىد ،فيما سجل الكالسيوم زايدة أكثر من ضعفني عن الشاىد .

أن نسبة الكالسيوم ازدادت  (2014)الصل واخرون   ة سابةة حيث وجد الباحثونالنتائج مع دراس
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يف تربة ملوثة ابإلمسنت مةارنة مع أخرى بعيدة عن مصدر التلوث، كما سجل تغريا ملحوظا بزايدة  
الصل واخرون )  (Semhi et al 2009) كمية الكالسيوم و البواتسيوم يف الًتبة ادللوثة ابإلمسنت

ًتبة ملوثة ل(   Ca , Cu , Zn , Ni , Crسجلت نسبة عالية للعناصر )(.  و 2014
 .) Mlitan and Hack 2008ابإلمسنت أيضا )

 
 -خامسا: كمية األمالح الذائبة :

( و أن أعلى مستوى مت تسجليو  p=0.245أظهرت نتائج ىذه الدراسة عدم وجود فروق معنوية )
 مًت مةارنة ابلشاىد . 50ين على بعد لنسبة األمالح الذائبة كان يف ادلوقع الثا
 -سادسا: الفطرايت ادلعزولة من الًتبة :

حيث تبني نتائج ىذه الدراسة أن ىناك تنوع يف أنواع الفطرايت وعدد ادلستعمرات يف العينات ادللوثة 
الذي  Penicilliumالذي يتميز بكثرة أنواعو ،بينما جنس   Aspergillusوالشاىد مثل جنس 

ة مستعمراتو. تنوع الفطريــات يف الًتبة الغري ملوثة يكـــون أعلى من الًتبة ادللوثة بغبار اإلمسنت دتيز بكثر 
(Ocak et al 2004( وكانت نتائج حبثنا مطابةة دلا سجلو الباحث .)Biyik et al 2005 )

تربة ملوثة  سبة مرتفعة ابلنسبة لتواجده يفاختص أبعلى ن penicilliumالذي ذكر أن فطر 
 ابإلمسنت .

من خالل نتائج دراستنا وجد أن أكثر األجناس شيوعا ىي:                                        
Rhizopus , Penecillium Chrysogenum , Fusarium   بينما وجد يف

 أن أكثر األنواع الفطرية شيوعا يف تربة ملوثة ابإلمسنت ىي : (Hemiea et al 1993)مصر
Aspergillus , penicillium ,Emericella  أما يف تركيا فةد وجد أنو ،Aspergillus 

, penicillium ,Cladosporium  من أكثر الفطرايت شيوعا يف تربة ملوثة ابإلمسنت
(Sulun 1991 وبشكل عام وجد اخنفاض ملحوظ يف أعداد البكترياي والفطرايت يف تربة معاجلة )

 ( .Hemida 2005بًتكيزات من اإلمسنت )
 Pbأظهرت نتائج دراستنا منو أعلى للفطرايت يف ادلوقع الثاين الذي سجل أعلى نسبة للعناصر الثةيلة )

,Co ,Cd فةد نرجح ذلك إىل أن الفطرايت تستفيد من ىذه العناصر كمغذايت ،حيث يف دراسة  )
 ,Fusarium , Penicillium , Aspergillusتبث أن ىناك أنواع فطرية من بينها 
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Alternaria ( تستفيد من ادلعادن الثةيلة كمغذايتROSS1982 ومرحلة االستفادة ىذه قد )
 تتأثر الفطرايت(. وبشكل عام فان 2014جتعلها تصنف علي اهنا مةاومة للتلوث ) الصل واخرون 

 اذلواء ادللواثت أمهها البيئية ادلؤثرات خالل من وذلك هبا، احمليط ابلوسط الًتبة يف ادلستوطنة والبكترياي
 ميكرويب نوع لكل يوجد حيث  للًتبة البيئي النظام يف مباشر غري أو مباشر بشكل تؤثر واليت اجلوي

 واسع دلةاومة مدى بوجود ادليكروبية ادلملكة أفراد ويتميز والدنيا وادلثلي الُةصوى البيئية الظروف من رلموعة
 ادلكوانت إيل يعزى األخرى والذي احلية الكائنات من غريىا عن مييزىا ما السيئة البيئية الظروف وحتمل
 اذلواء ُملواثت غبار االمسنت والذي يعد من (.2014دقيق ) اجملربي والككلي  كائن حي كلل الوراثية
 ُمركبات مع تتفاعل تو واليتبعض مركبالتراكم  من عنو ينُتج وما األرض سطح علىعندما يًتسب  اجلوي
 من .ادليكرويب والنمو نزميياإل النشاط على ُمباشرةً  تؤثر قدو للًتبة  والرطوبة حرارة درجات يف فتغري الًتبة
الفطرايت  منو على للًتبة اذليدروجيين اأُلس أتثري ىو دراستها مت اليت األخرى اذلامة البيئية العوامل ضمن
 نالحظ درست هبذه الدراسة اليت ابلنتائج وابدلةارنة   6-4احلمضي  الوسط تفضل الفطرايت حيث
يف ادلوقع االول والثالث ومها نفسني ادلوقعني اللذين  الًتبة عينات يف اذليدروجيين األس قيم يف واضح ارتفاع

او انواعها او  . اخنفاض اعداد الفطرايتاخنفض فيهما عدد ادلستعمرات الفطرية مةارنة بباقي ادلواقع
 تتحد حيث اإلمسنت غبار مكوانت ضمن اليت من الثةيلة ايل ادلعادنيف ادلواقع ادللوثة قد يرجع  اجناسها

 (.2014اجلدار اخللوي ) اجملربي والككلي  نشاط على سلباً  وتؤثر األنزميات وتُثبط اخللوي الربوتني مع
 Mlitan and Hackوامجاال الفطرايت ادلعزولة يف ىذه الدراسة سبق عزذلا من ترب ملوثة ابإلمسنت

2008;Mlitan et al 2013; Ibanga et al 2008) 2014( )الصل واخرون.) 
 والتوصيات االستنتاجات

 على بنغازي مبنطةة دلصنع االمسنت جدا واضح أتثري وجود عن الدراسة ىذه يف عليها ادلتحصل النتائج أفضت
 وابلتايل الًتبة على الضغط زايدة إىل يؤديقد  شلا ادلنطةة يف حيائيةالًتبة الكيميائية منها واال خصائصبعض 

مثل البكًتاي واالكتينومسسيتات والديدان وغريىا من اليت تسكن الًتبة وىذا  األخرىاحلية  الكائنات رلمل على
انبعاث  دلنع الالزمة االحتياطات استخدام بضرورة نوصي فإننا ما سبق على وبناء ينعكس علي النبااتت.

 البيئية و االلتزام ابدلعايري لضمان ادلصانع ىذه على الرقابة وتشديد البيئة إىل ادلصانع نم ادلختلفة ادللواثت
 وغريىا طاقة وزلطات مصانع ادلختلفة من التلوث مصادر حول ادلشاهبة الدراسات من ادلزيد إبجراء نوصي
 إجراء قبل جديدة مصانع إنشاء وعدم البيئة األنشطة على ذلذه احملتملة واألضرار احلايل الوضع لتةييم وذلك
 .فيو أن تتسبب ميكن الذي البيئي لألثر تةييم 
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