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  ملخص

 في  أحد المناطق الغنية باألنواع الحيةقة الدراسة جزءا من سهل الجفارة منطتعد
 ع االسمنت التي من وجود عدد من مصانعلى وجه الخصوص تعانيها  إال أن،الجماهيرية الليبية

ترآز هذه الورقة على دراسة تأثير  .تؤثر بشكل ملحوظ على مختلف صور الحياة الطبيعية
من وذلك  ،المرقب على صور الحياة النباتية في المنطقة المحيطةالبورتوالندي بسمنت االمصنع 

 في ةئدح السااخالل تقسيم المنطقة المعرضة للتلوث إلى اتجاهين رئيسين تبعا التجاه الري
 إلى عدة  منهماقسم آل اتجاهوقد  ،هما اتجاهي الشرق والجنوبهذين االتجاهين و ،المنطقة
 ،آل موقع وباستخدام طريقة المربعات تم تقدير حجم وتنوع الغطاء النباتي في ، متباعدةمواقع

ئية يبتحويل البيانات المتحصل عليها إلى معايير ب .موقعمن آل مع تجميع وتحليل عينات تربة 
 أمكن التحقق من التأثير السلبي الكبير الكثافة وعدد األنواع في آل موقعومثل الوفرة والتردد 

 فقد وجد تدرج ملحوظ في حجم وآثافة الغطاء ،للمصنع على الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة
تحصل  عدد لألنواع النباتية الملوحظ انخفاض شديد في حيث ،النباتي آلما ابتعدنا عن المصنع

وحظ أن التنوع ، آما لمقارنة بالمناطق البعيدة عن المصنععليها في المنطقة المجاورة للمصنع 
  . المنطقة الواقعة شرق المصنع عنه في المنطقة الجنوبيةالحيوي آان اآبر في

 
Abstract 

Al-Mergheb Portland Cement Production plant is located near Al-
Khoms city in the eastern part of the Jefarah plain which is known for its 
good biodiversity. The impact of the Al-Mergheb Cement Factory on 
vegetation cover in the surrounding area is classified into two major 
trends depending on the prevailing wind direction in the region. The 
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biodiversity of vegetation is estimated using the squares method at 
selected sites taking wind directions into account. The study concludes 
that the emitted cement emissions from the plant has a substantial 
negative impact on the vegetation in the study area. Vegetation diversity 
and density is consistently reduced towards the emission site. The study 
shows that vegetation east of the plant is more diverse that toward the 
south. 

  
  المقدمة

 الحرب ذمن الثالث، العالم دول في السريع والحضري والصناعي السكاني النمو أدى
 عناصر مختلف على البيئية الضغوط في المستمرة الزيادة إلى ،)١٩٤٥ -١٩٣٩(الثانية  العالمية
 الجائر واالستخدام اإلفراط يتسبب حيث الطبيعية، الموارد والسيما الدول بتلك الحيوي المحيط
 هدمة ابو( اإلنسان صحة وسوء البيئي التدهور انتشار إلى استغاللها وسوء الموارد لهذه

 األنشطة عن الناجم الدخل وانخفاض للسكان المعيشية الظروف تدهور ذلك في بما ،)٢٠٠٧
 البيئية على اآلثار لتلك السلبي المردود ناهيك عن ،)٢٠٠٧ ومصباح ٢٠٠٢قريمة  (االقتصادية

 ةالبيئي باالعتبارات األخذ فإن عليه .)٢٠٠٧توفيق  (للدولة االقتصادي والمستوى القومي األمن
 ناحية من الشاملة التنمية عملية بين المطلوب، التوازن من المعقول الحد تحقيقل ضرورةيعتبر 
  .بينهما الفصل يمكن ال هامان محوران والبيئة فالتنمية، أخرى ناحية من البيئة حماية وبين

 بها تمر التي التصنيع لمرحلة تبًعا أخرى، إلى دولة من البيئة تلوث مشكالت وتتفاوت هذا
 األسمنت صناعة ملوثات جاءت ،الجماهيرية الليبية في البيئة حالة مراجعة ومن، منها آل

 للسكان التنفسي الجهاز آفاءة في آبيرة بدرجة وتؤثر المجردة العين تخطئها ال بيئية آظاهرة
 جزء ترآز قد األسمنت صناعة آانت ولما ،)٢٠٠٧ابوهدمة  (اإلسمنتي التلوث لذلك المعرضين

 تتبع الشرآة االهلية حيث تحتوي المنطقة على ثالثة مصانعالمرقب  )بلدية(شعبية ب نهام آبير
 باإلضافة الى مصنع رابع يتبع شرآة االتحاد العربي  زليتن ولبدة والخمسلإلسمنت في مدن

 وإن .طويلة لمسافات األفق في األسمنتية األتربة تلك طغيان يشاهد بالمنطقة المار فإن ،بزليتن
 بأسلوب األخذإال انه يجب  مجز اقتصادي عائد األسمنت صناعة  منتجاتعلى الطلب زيادةل آان
  .ةاالقتصادي عالمشاري  هذه الصناعة وغيرها منمن للتلوث المضاعف األثر قياس

 يحافظ عـلى ثبـاته الذي أحد مقومات المجتمع الحي Biodiversity الحيوي يعتبر التنوعو
ئفـه سواء آـان هـذا التنـوع بين األنواع الممثلة لهـذا المجتمـع أو في واسـتقراره و أدائـه لوظا

بان التنوع يولـد يشار إليه ، وذلـك ما بيـن المجموعات المختلفة ألفرادهالعـالقات الحيوية 
 لذا ازداد االهتمام بدراسة ،diversity begets stability" (McCann, 2000)"االستقرار 
 السبب في ىيعزال بشكل متسارع في العقود األخيرة ورا والفونا بشكل عام ويوي للفلوالتنوع الح

ذلك فقط للتغيرات الواضحة والتدمير الحاد في البيئات الطبيعية ولكن أيضًا لوجود أدلة حالية 
 ;Smith and Knapp, 2003)تربط ما بين تباين مستويات التنوع مع التغير في النظم البيئية
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Loreau, et al. 2001; Yachi a n d  Loreau, 1999; Naeem, 1997; Nijs and 
Impens, 2000)  وتزداد أهمية التنوع الحيوي عندما يرتبط الموضوع باألنواع التي تدخل في

عضو في السالسل الغذائية  أهمك لكونها  وذلـالنباتات وعلى راسهاتكـوين قاعـدة الهـرم الغـذائي 
ي تستعمل بشكل عام آمؤشرات بيولوجية للتغيرات في النظام وبالتالي فه يئات المختلفةالبفي 
آما يستخدم البعض منها (Walker, et al., 1999; Mikola, et al., 2002)  البيئي

 Taylor and Bell, 1983; Belnap and) مستـويات التلوثعلى آمؤشرات 
Harper,1990).  

 آمؤشر لحجم التلوث بأآاسيد تشير العديد من الدراسات إلى إمكانية استخدام االشنات
 ان تأثير ثاني أآسيد Hawksworth and Rose (1970)الكبريت فقد بينت دراسة قام بها 

 وانه عند ٣متر/  ميكروجرام ٤٠الكبريت على االشنات يظهر بوضوح عند ترآيزات حتى 
 Belnap and Harper تختفي معظم أنواع االشنات، آما وجد ٣متر/  ميكروجرام ٧٠ترآيز 

 في دراسة بوالية أريزونا االمريكية أن تأثير محطات الطاقة التي تستخدم الفحم على (1990)
االشنات آان يعتمد بشكل آبير على المسافة عن مصدر التلوث واتجاه الرياح وانه يكون أقوى 

  .في المواسم الشديدة الرطوبة

لبيئية ألنها اييس في الدراسات ا من أهم المقلتنوع المحـلي والعالمي للنباتات معـدل ايعتبر
 باإلضافة إلى ،(Aavik and Liira, 2009) األخـرى أآبــر حجمـًا مـن غيـرها من الكائنات

 ;Tilman, et al., 1997) أنها تلعب دورًا أساسيا فـي ثبات النظم البيئيـة الطبيعيـة المختلفـة
Mulder, et al, 2001)  

 ةالحيوي على مستوى الغطاء النباتي في بيئى التنوع إلى التعرف علتهدف هذه الدراسة 
تأثير صناعة االسمنت على آثافة وحجم الغطاء النباتي في منطقة  ودراسة معرضة للتلوث

   .المرقب على الساحل الغربي للجماهيرية
  

  المواد والطرق

  منطقة الدراسة

تم انشاؤه سنة ( المرقببمصنع اسمنت  اقدمتمت هذه الدراسة على المنطقة بالقرب من 
 ، آم شرق مدينة طرابلس١٢٠ بعد والذي يقع عند المدخل الغربي لمدينة الخمس على) م١٩٦٨
 شرقا  o١٤ :١٣- : ٢٣.١٦=  المتوسط وبالتحديد عند خط طولاألبيض ساحل البحر على

  .شماال o٣٢ :٣٨- :١.٠١=ودائرة عرض

حيث  المعتدل األبيض البحر تمتاز بمناخ الدراسة جزءا من سهل الجفارة وتعتبر منطقة
 حوالي صيفا، وبمعدل هطول مطري يبلغم ٠ ٢٦ شتاءا وم٠ ١٧ يبلغ متوسط درجات الحرارة

غربية في و الرياح فهي شمالية أما مارس إلى سبتمبر ويترآز في الشهور من يوم/ ملم١٧
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ب على المنطقة فيتغير اتجاه الرياح حيث ته الصيف أشهر بينما في ابريل إلى أآتوبر من األشهر
  ).لألرصادالهيئة العامة ( من اتجاه الجنوب  القبليرياح

فاع مما يجعلها من العديد من الوديان والهضاب القليلة االرتالدراسة منطقة تنتشر في 
  . النباتيةاألنواع وخاصة التنوع الحيويالمناطق المميزة من حيث 

  
  طريقة العمل

  
  تقسيم وتحديد منطقة الدراسة

قسمت منطقة الدراسة تبعا حيث  ٢٠٠٩سنة ذه الدراسة في نهاية فصل الربيع  هأجريت
 حيث ين هما اتجاه الجنوب واتجاه الشرق قطاعين رئيسيإلى قع المصنع واتجاه الرياح السائدةلمو

 )الهيئة العامة لألرصاد (األشهر أآثرالشمالية والشمالية الغربية في يسود المنطقة الرياح 
 من مجموع األآبر والتي تشكل النسبة  نمو النباتات الحولية يحدث فيهوسم الذي المفي وباألخص

بالقرب من  األولى  مواقع٤ إلىثم قسم آل اتجاه ) ٢٠٠٨ ،بشير( المنطقة الغطاء النباتي في
 ١٥٠٠  متر من السابقة بحيث يبلغ ابعد موقع٥٠٠ آل منها على بعد المصنع والثالث األخرى

عد تحديد وب) ثجوجل اير( الصناعية األقماروذلك باستخدام خرائط ) ١ل شك(متر عن المصنع 
قمار الصناعية  جهاز تحديد المواقع باالم باستخدااألرض على إيجادها الخرائط يتم  علىقعاموال

(GPS – GARMIN model 12).  
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  . صورة لموقع مصنع اسمنت المرقب وعليها مواقع اخذ العينات):١(شكل 
  

  غطاء النباتيدراسة ال

 فبعد Area Quadrat  المساحية دراسة الغطاء النباتي باستخدام طريقة المربعاتتتم
 – Species ساحةم النوع والنحنى محسب طريقةب مربع يمثل المنطقة أفضلتحديد مساحة 
Area curve )٢متر ٢والذي آان  )٢٠٠٧ ،السلمان والمتناني.  

مع  ،وأعدادهاالنباتية  األنواعجميع  لدراسة اتر آتكرا مربعا٢٥ موقعكل ذ عشوائيا باخ
 في آلية األحياءمختبرات شعبة النبات بقسم اخذ عينات من آل نوع لغرض التعرف عليها في 

 ، ومنAli and Jafri (1977)و) ١٩٩٤(الرطيب  باستخدام المراجع العلوم بجامعة المرقب
 التردد والكثافة  مثل،للغطاء النباتيلمختلفة النتائج المتحصل عليها تم تقدير الصفات المعيارية ا

  . دراسةموقع لكل األنواعوعدد والوفرة 
  

  دراسة التربة

عينات من التربة ٣جمعت لدراسة تأثير خصائص التربة على حجم ونوع الغطاء النباتي 
 تعيينتم  حيث ،)١٩٩٨(الدومي  باستخدام الطرق المذآورة في  معملياها، وتم تحليلموقعمن آل 

 مصنع اسمنت المرقب
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ر محلول التربة حضو  بالهيدروميتر،ليل الميكانيكيبطريقة التح Soil Texture التربة قوام
 Electrical Conductivityوااليصالية الكهربية , pH الهيدروجيني األس  لتقدير آل من١:١

 pH-meter type HANNA model(  الهيدروجيني من نوعاألس مقياس باستخدام جهاز
HI8014(يصالية من نوعاال قياس  وجهاز) E C meter JENWAY model 4520(  على
 من الصوديوم والبوتاسيوم باستخدام جهاز مطياف االنبعاث الذري من نوع وترآيز آل، التوالي

)JENWAY model PFP7( ،وم بالمعايرة بمحلول االيدتا والكالسيوم والماغنيسي)EDTA(، 
المطياف باستخدام جهاز  Turbidimetric Method الكبريتات بطريقة التعكيرقدرت و

 UV-Visible spectrophotometer( المرئية والفوق بنفسجية من نوع لألشعةالضوئي 
model Unicam 8700(، الكلوريد والقلوية فقد قدرا بالمعايرة بمحلولي نترات الفضة أما 

  .وحامض الهيدروآلوريك على التوالي
  

  دراسة ملوثات المصنع

 عينات من الغبار  اربعمية الملوثات التي ينتجها مصنع المرقب تم جمع وآأنواعلتقدير 
   السينية المفلورةاألشعةن مدخنة المصنع وتحليلها باستخدام جهاز ــد مـالمتصاع

 X-ray Fluorescenceمن نوع  ٍSpectro X Lab2000 ،الملوثات الغازية التي ينتجها أما 
 للمواد الداخلة Material Balance م موازنة الكتلةالمصنع فقد تم تقديرها حسابيا باستخدا

   .وآمية الوقود المستخدم في المصنع  وبمعلومية مواصفاتاألفرانناتجة من وال
  

  النتائج والمناقشة

  مصنع االسمنت آمصدر للتلوث

يعد مصنع االسمنت بالمرقب احد مصادر التلوث النقطية حيث ينتج المصنع العديد من 
 وهو ،األرض متر عن سطح ٢٠ خالل مدخنته التي ترتفع بحوالي ة والصلبة منالملوثات الغازي

في حقيقته ارتفاع صغير نسبيا وال يسمح بتخفيف شديد للملوثات التي تنبعث منه، وعلى الرغم 
 وسائل الحماية من التلوث بالغبار في المصنع مثل حقائب اصطياد أنواعمن استخدام بعض 

تعمل بكفاءة تامة وهذا يمكن مالحظته بسهولة من خالل حجم  فعليا ال فإنها  Air bagsالغازات
 من خالل مدخنة المصنع وأحياناالملوثات الصلبة المتراآمة في المصنع والمناطق المجاورة له 

تؤثر في ترآيز   الأنها هذه الحقائب عمليا مخصصة الصطياد الغبار فقط أي أننفسه، آما 
 )١(من المصنع والتي تم حساب آمياتها نظريا آما يتضح من الجدول الملوثات الغازية المنبعثة 

 الكبريت واآاسيد النيتروجين تعد من اآبر الملوثات الغازية التي أآسيد ثاني أنوالذي يظهر 
  .يبثها المصنع
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  . معدل انبعاث الغازات المختلفة من مدخنة مصنع اسمنت المرقب:)١(جدول 

  ساعة/ االنبعاث آجممعدل  الغاز الناتج من المدخنة

  ٣٣٠٨٣٦.٣ (NOx) اآاسيد النيتروجين

  ٣٢.١٩٢ (SO2)ثاني اآسيد الكبريت

  ٩٣٤١٤.٢٨٨  (CO2) ثاني اآسيد الكربون

  ٣٦٦٢٢.٦٥  (H2O) بخار ماء

  ٤٦٠٩٠٥.٤٢  المجموع

 ات األرضية اآاسيد القلويأنخالل تحليل عينات الغبار الناتج من المصنع آما يتضح من 
 هي  الى أآسيد الحديديك وااللومنيومباإلضافةالسليكا الكالسيوم والماغنيسيوم و أآسيدمثل 

  ).٢جدول ( ي ينتجها المصنع ضمن الملوثات الصلبة التاألآبرالمكونات ذات النسبة 
  
  لتأثير على عدد األنواع النباتيةا

 ١١٦ وجود تشير النتائج المتحصل عليها لتقدير األنواع النباتية في منطقة الدراسة الى
نوعا نباتيا منتشرة على آافة منطقة الدراسة وتعد الحشائش والشجيرات الصغيرة أآثر األنواع 

 وتؤآد هذه النتائج أن منطقة الدراسة يسودها بشكل عام النباتات ،النباتية انتشارا في المنطقة
يم البحر األبيض المميزة إلقليم البحر األبيض المتوسط، وخاصة نباتات القسم الغربي لتحت إقل

وهذا يظهر بوضوح ) ٢٠٠٨بشير (،  Western Mediterranean Sub Regionالمتوسط
 ;Iris planifolisفي وجود األنواع المميزة لهذا التحت إقليم بالمنطقة والتي من أهمها

Rosmarinus officinalis; Epinus pinnata; Euphorbia peplus; Quercus 
cocciferas; Daphna jasminsa; Ballots pseudodictaminus; Helianthemum 

cenanse; Arbutus bavarii and Cichorium spinosum ولوحظ في المنطقة وجود ،
 Stipa ونبات Rbus tripartiteبعض النباتات المميزة لإلقليم الصحراوي الغربي مثل نبات 

tenarcissicaisims . التي تم العثور عليها في آما يالحظ أن ظهور بعض األنواع النباتية
 يعتبر من الظواهر المميزة للمرحلة Zizyphus lotus و Rhamnus alaternusالمنطقة مثل 

، آما ظهرت العديد من أنواع )١٩٨٧نحال، (التدهورية الثالثة لغابات منطقة غرب المتوسط 
نع مقارنة النباتات الشوآية والتي آانت أآثر بشكل ملحوظ في المناطق األقرب إلى المص

بالمناطق األآثر بعدا عنه من منطقة الدراسة، ويعد ظهور هذه النباتات الشوآية من المرحلة 
التدهورية الرابعة لنباتات البحر األبيض المتوسط، والتي بعدها في حال استمرار التدهور، يزول 

  ).١٩٨٧نحال، (الغطاء النباتي وتتعرى التربة، 
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  . من مصنع المرقبالمجمعلغبار االسمنت  المكونات المختلفة :)٢(جدول 

  االنحراف المعياري  * %النسبة الوزنية  المكون

  ٠.٢٥  ٤٦.٥٢  (CaO)اآسيد الكالسيوم

  ٠.١٤  ٨.٣٤  (SiO2)السليكا

  ٠.٠٧  ٢.٢٥  (Al2O3)االلومينا

  ٠.٠٧  ٢.٠٧  (Fe2O3)اآسيد الحديديك

  ٠.٠٤٨  ٠.٩٦٤  (MgO)اآسيد الماغنيسيوم

  ٠.٤٧  ٠.٩٤٤  (K2O)اآسيد البوتاسيوم

  ٠.١٣  ٠.٢٦٣  (TiO2)اآسيد التيتانيوم

  --  ٣٨  الفاقد بالحرق

  .النسبة هي متوسط تحليل أربع عينات  *

 يتأثر بشكل واضح  النباتية المتحصل عليها آاناألنواع عدد أن) ٢(ويالحظ من الشكل 
واضح آلما  يزداد بشكل األنواعينات عن المصنع، حيث آان عدد اخذ العباتجاه وبعد مكان 

 المجاور للمصنع موقععند ال)  نوعا١٩ (األنواعصنع فبينما بلغ اقل عدد من مابتعدنا عن ال
 نوعا نباتيا آما وجد ٧٠متر بنفس االتجاه ١٥٠٠ على بعد األنواعاتجاه الجنوب بينما بلغ عدد ب
متر  ١٥٠٠د  على بعأما نوعا ٢٦ المجاور للمصنع تجاه الشرق آان موقع عند الاألنواع عدد أن

 نوعا ١٠٧ة واحدة وبلغ قنط تم العثور عليه في ماألنواعد من  عدأآثرشرق المصنع فقد وجد 
.  النباتية المختلفةاألنواعنباتيا وهذه النتيجة تؤآد وجود تأثير واضح لمصنع االسمنت على 

 تعرض إلى في اتجاه الجنوب مقارنة باتجاه الشرق األنواع أعداد يرجع االختالف في أنويمكن 
 تعرضا األآثر آمية اآبر من الملوثات نظرا لكونها واقعة في االتجاه إلىالمنطقة جنوب المصنع 

 النباتات الموسمية التي أنواع أآثرللرياح والتي تهب من الجهة الشمالية وخاصة في موسم نمو 
حصل عليها آلما  النباتية المتاألنواع أعداد النقص الواضح والشديد في أنآما . تسود المنطقة

صنع مب من الرزيادة ترآيز الملوثات المختلفة بالق إلى يرجع أناقتربنا من المصنع يمكن 
 النباتية المختلفة بالملوثات التي يبثها المصنع وخاصة ثاني األنواع تأثر اختالف إلىوآذلك 
  .(Roberts, et al., 1971;  Jensen and Kozlowski, 1974) الكبريت أآسيد
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  .عدد األنواع النباتية عند المواقع المختلفة لمنطقة الدراسة :)٢(شكل 

 التي وجدت في األنواع المتحصل عليها في منطقة الدراسة اقل من عدد األنواعتعد 
 منطقة محمية مسالته التي تجاور منطقة أن )٢٠٠٨(المناطق المجاورة حيث وجد بشير 

نباتيا،  نوعا١٨٠ من أآثر تحتوي على  آيلومتر٢٠ وتبعد عنها بحوالي ة الغربالدراسة من جه
قة  منطقة آعام والتي تقع بجوار منطأن) ٢٠٠٥( الشف هاأجرتآما وجد في الدراسة التي 

 نباتيا، وهذا النقص في  نوعا٣٠٠ آان بها  آيلومتر٢٥ وتبعد عنها بحوالي الدراسة تجاه الشرق
 تأثير إلى  يعزىأنة بمنطقة الدراسة مقارنة بالمناطق المجاورة يمكن  النباتياألنواععدد 

  .عن مصنع االسمنتالملوثات الناتجة 
  

   على حجم وآثافة الغطاء النباتيالتأثير

 مواقع من موقعفي آل وآثافة الغطاء النباتي بحساب مجموع النباتات التي تم العثور عليها 
االسمنت على حجم وآثافة الغطاء النباتي حيث تظهر يتضح التأثير الواضح لمصنع الدراسة 
 بجوار المصنع تجاه ٢ نبات لكل متر٢٢.٤ و١٤.٤٤ آثافة الغطاء النباتي آانت أنالنتائج 

 على بعد ٢ نبات لكل متر٢١٩.٤ و ٩٠ حتىالجنوب والشرق على التوالي وترتفع هذه الكثافة 
 التأثير، ويمكن ان يرجع )٣شكل(الي  متر من المصنع تجاه الجنوب والشرق على التو١٥٠٠
 أآسيد وجود ترآيزات آبيرة من غاز ثاني إلى للمصنع على الغطاء النباتي في المنطقة األساسي

 االنحدار الشديد في آثافة الغطاء النباتي في أن، آما الكبريت ضمن الملوثات التي يبثها المصنع
 التداخل بين اآاسيد الكبريت والنيتروجين تأثير إلى يرجع أنالمنطقة المالصقة للمصنع يمكن 

  . النباتاتأوراقمع الملوثات الصلبة االخرى والتي آانت متراآمة بشكل ملحوظ على التربة و
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  .ع المختلفة لمنطقة الدراسة آثافة الغطاء النباتي عند المواق:)٣ (شكل

 آل من للمصنع على الغطاء النباتي مع نتائج تأثير من  في هذه الدراسةما وجديتفق 
Roberts, etal (1971) و Jensen and Kozlowski (1974) تعرض أن الذين وجدوا 

 يتسبب في أن لمدة طويلة يمكن ppm ٠.٠٥ و٠.١  لثاني أآسيد الكبريت بتراآيزالغطاء النباتي
 ثر وضوحااآيكون آاسيد الكبريت  اتأثيريعتقد بان آما .  النباتيةاألنواع نمو العديد من إعاقة

وقت اجراء الدراسة ( في فصل الربيع على عملية البناء الضوئي وبالتالي معدالت نمو النباتات
من الملوثات التي يبثها وجود اآاسيد النيتروجين ضيمكن ان يؤدي . (Killer, 1979)، )الحالية

 النباتية األنواعلكبريت على نمو  ا التأثير السلبي لثاني أآسيدالى زيادة) ١جدول (المصنع 
 ,Adaros, 1991; McLeod & Skeffington) واألعشابالمختلفة وخاصة الحشائش 

1995; Alvarez et al., 2009)النباتية األنواعبعض  أن ، وقد بينت منظمة الصحة العالمية 
 من ٣متر/م ميكروجرا١٠٠ من أعلى لتراآيز ، ساعة٢٤ عند التعرض لمدة  بشدةتتأثر أنيمكن 
 ٥٠ عند التعرض لترآيز  تتأثر بعض األنواع األخرى الكبريت وآذلكأآسيدثاني 

  .(WHO, 2000) الكبريت آمعدل سنوي أآسيد من ثاني ٣متر/ميكروجرام
  

  وثاالشنات آدليل على التل

 مصنع  واضح للتلوث الناشئ عنتأثير إلىبمنطقة الدراسة تشير  تحصل عليهامالنتائج ال
ي المناطق القريبة  من االشنات فنوعظهر أي  المختلفة لالشنات حيث لم ياألنواع لىاالسمنت ع

تردد نسبي بلغ ن من االشنات ب ظهر نوعالمصنع فقدمتر جنوب ا١٥٠٠ بعد من المصنع ولكن
 االشنات على  نوع من لكل منهما بينما في اتجاه الشرق فقد تواجد%٠.١٣ ووفرة نسبية %١٢
ن من اآما تواجد نوع، %٠.١٤ووفرة نسبية % ١٢صنع وبتردد نسبي متر عن الم١٠٠٠بعد 

 ٠.٠٧تبلغ  نسبية  ووفرة %٢٠ و١٦  بتردد نسبي متر شرق المصنع١٥٠٠ على بعد االشنات
 أجريتدراسة  في  Taylor and Bell (1983) مع ما وجده تتفق هذه النتيجة، %٠.٠٩و

 المختلفة األنواع أنوالتي بينت  بأمريكا الصناعية بوالية واشنطن (ARCO)حول منطقة ارآو 
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من االشنات آانت تختفي آلما اقترب من المنطقة الصناعية وخاصة في القطاعات التي تتعرض 
  .لمعدل اآبر من الرياح السائدة

  
   النباتيةاألنواع التربة على تأثير

ة الدراسة  للعينات التي تم تجميعها من منطق١:١ التحليل لمستخلصات التربة إجراءبعد 
 مع البعد عن المصنع واالتجاه باستخدام إحصائياومقارنة النتائج المتحصل عليها ) ٣جدول (

 للمصنع على الخصائص المختلفة (P>0.05) تبين عدم وجود تأثير معنوي (F, test)اختبار 
 Correlation)وباستخدام معامل االرتباط البعد عن المصنع، أوللتربة سواء في االتجاه 

Coefficient) خصائص التربة مع الخصائص المختلفة للغطاء النباتي من حيث عدد  مقارنة ل
أي من خصائص  انه لم يوجد ارتباط واضح بين  ظهر وحجم وآثافة الغطاء النباتياألنواع

التربة والغطاء النباتي، وهذه النتائج تؤيد االستنتاجات السابقة من أن الملوثات الغازية الناتجة 
نع االسمنت مثل ثاني أآسيد الكبريت هي العامل األآثر تأثيرا على الغطاء النباتي عن مص

    .والتنوع الحيوي في منطقة الدراسة
  

   والتوصياتاالستنتاجات

أسفرت النتائج المتحصل عليها في هذه الدراسة عن وجود تأثير واضح جدا لمصنع 
تي وتنوعه الحيوي في المنطقة مما قد االسمنت بمنطقة المرقب على حجم وآثافة الغطاء النبا

يؤدي إلى زيادة الضغط على هذا الغطاء وبالتالي على مجمل الكائنات الحية بالمنطقة وزيادة 
  .معدالت تصحر هذه المناطق

وبناء على ماسبق فإننا نوصي بضرورة استخدام االحتياطات الالزمة لمنع انبعاث 
ة وتشديد الرقابة على هذه المصانع لضمان االلتزام الملوثات المختلفة من المصانع إلى البيئ

بالمعايير البيئية آما نوصي بإجراء المزيد من الدراسات المشابهة حول مصادر التلوث المختلفة 
من مصانع ومحطات طاقة وغيرها وذلك لتقييم الوضع الحالي واألضرار المحتملة لهذه األنشطة 

ل إجراء دراسة متكاملة لألثر البيئي الذي يمكن أن على البيئة وعدم إنشاء مصانع جديدة قب
  .تتسبب فيه



 " له بالمنطقة المجاورةتأثير مصنع اسمنت المرقب على الغطاء النباتي "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٦

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،٢٦ مجلد ،)الطبيعية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  . لعينات التربة في منطقة الدراسة)١:١( نتائج تحليل مستخلص ):٣(جدول 

  الشرق  الجنوب  االتجاه

البعد عن المصنع 
  )متر(

٥٠  ٠
٠

  ١٠
٠٠

  ١٥
٠٠

  

٥٠  ٠
٠

  ١٠
٠٠

  ١٥
٠٠

  

 الهيدروجيني األس
(pH) ٧.

١١ ±
٠.
٢

  ٧.
٣٣ ±

٠.
١

  ٧.
٢٣ ±

٠.
١

  ٧.
٢٥ ±

٠.
١

  ٧.
٣٥ ±

٠.
١

  ٧.
٢٠ ±

٠.
١

  ٧.
٢٧ ±

٠.
٢

  ٦.
٨٠ ±

٠.
١

  

االيصالبة الكهربائية 
(mS/cm) ١.

٨٧
± ٠.

٠٣
  ١.

٦٢
± ٠.

٠٤
  ١.

٦٩
± ٠.

٠٧
  ١.

٦١
± ٠.

٢٤
  ١.

٧٢
± ٠.

١٦
  ٢.

١٢
± ٠.

١٠
  ١.

٦٣
± ٠.

٣٣
  ١.

٧١
± ٠.

١٢
  

  (mg/l)الكلوريد 

٩٨
٢.
٢ ±

٨٢  ٨٩
٨.
٣ ±

٦٢  ٤٨
٧.
٢ ±

٧٥  ٧٤
٧.
٣ ±

٩٢  ٦٨
٣.
٠ ±

١٠  ٧٨
٠٥

. ٨±
٩٣  ٧٤
٤.
٨ ±

٨٤  ٧٩
٠.
٢ ±

٩٨  

  (mg/l)الكالسيوم 

١٠
٦.
٧ ±

١١
.٦

  ١٤
٦.
٧ ±

١٣
.٣

  ١٠
٦.
٧ ±

٢١
.١

  ١٣
٣.
٣ ±

٢٣
.٩

  ١٣
٣.
٣ ±

٢١
.١

  ١٦
٠.
٠ ±

٢٠
.٠

  ١٢
٠.
٠ ±

٢٠
.٠

  ١٠
٠.
٠ ±

٩.
٢

  

٥٣ (mg/l)الماغنيسيوم 
.٣ ±

٦.
١

  ٣٠
.٧ ±

٦.
٣

  ٢٢
.٠ ±

٣.
٤

  ٢٦
.٠ ±

٤.
٧

  ٣٦
.٠ ±

٣.
٣

  ٢٩
.٣ ±

٤.
٦

  ٢٢
.٨ ±

١.
٢

  ٣٦
.٠ ±

٦.
٧

  

  (mg/l)الكربونات 

٦٩
١.
٣ ±

٥٦  ٧٠
٩.
٣ ±

٦١  ٥٨
٠.
٠ ±

٧٣  ٨٢
٢.
٠ ±

٥٩  ٦٨
٩.
٦ ±

٩٤  ٥٦
٢.
٧ ±

٨٨  ٧٧
٠.
٠ ±

٦٥  ٨٦
٠.
٧ ±

٧٠  

٩٥  (mg/l)الكبريتات 
.٥

±
٥.
٨

  ٧٧
.٧

± ١٣
.٦

  ٩١
.٧

± ١٠
.٩

  ٦٧
.٦

±
٣.
٦

  ٩٨
.٦

±
٣.
٤

  ١٠
٨.
٥ ±

٦.
١

  ٩٣
.٦

±
٣.
٧

  ٩٢
.٤

±
٧.
١

  

  (mg/l)الصوديوم 

٣٧
٨.
٧ ±

٣٣
.٩

  ٤١
٠.
٩ ±

٢.
٦

  ٣٩
١.
٠ ±

٧.
٩

  ٣٨
١.
٨ ±

٣١
.٨

  ٤٠
٣.
٣ ±

١٠
.٦

  ٤٣
٠.
٩ ±

٢٢
.٧

  ٤١
٧.
١ ±

٥.
٣

  ٤٣
٥.
٥ ±

٩.
٣

  

   (mg/l)البوتاسيوم 

١٧
٣.
٣ ±

١٨
.٧

  

٩٢
.٤

±
٨.
٨

  ٩٧
.٦

±
٧.
٢

  ١٤
٩.
١ ±

١٥
.٨

  ١٢
٧.
١ ±

٥.
٩

  ١٩
٣.
٧ ±

١١
.٨

  ١١
٢.
٥ ±

١٠
.٦

  

٦٤
.٤

±
٣.
٧

  



 ٩٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعكاشهعلي 

  ٢٠١٢ ،٢٦ مجلد ،)الطبيعية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلةــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصادر

 البيئة دراسة مدى تأثير الغبار األسمنتي على مزارع  ".)٢٠٠٢ (. عبد الناصر،قريمة
 . اآاديمية الدراسات العليا.آلية العلوم التطبيقية.  رسالة ماجستير غير منشورة."المحيطة
 . ليبيا.طرابلس

 المشاآل الصحية ألطفال المدارس القريبة من مصنع االسمنت  ".)٢٠٠٧ (. عبير،أبو هدمة
مجلد ابحاث المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الطبية بكلية " مقارنة بمدارس بعيدة عن المصنع

 . جامعة قاريونس.الطب

 دراسة تأثير غبار مصنع اسمنت بنغازي على أشجار  ".)٢٠٠٧ (. خليفة،مصباح
 . البيضاء. جامعة عمر المختار.آلية الزراعة. ماجستير غير منشورة رسالة ."الزيتون

 .ليبيا

 العوامل البيئية وأثرها على اإلنتاجية الزراعية والمردود " .)٢٠٠٧ (. أيمن،توفيق
 . اآاديمية الدراسات العليا.آلية العلوم التطبيقية.  رسالة ماجستير غير منشورة."االقتصادي
 . ليبيا.طرابلس

 رسالة ."دراسة تصنيفية ألنواع النباتات بمحمية مسالته الطبيعية" .)٢٠٠٨ (.لم سا،بشير 
  . ليبيا. جامعة المرقب. آلية العلوم.ماجستير في علوم الحياة

 منشورات جامعة عمر المختار.دليل معملي لعلم التربة .)١٩٩٨ (. فوزي،الدومي . 
  . ليبيا.البيضاء

 الدار الدولية للنشر والتوزيع.نباتات الليبيةدليل فصائل ال .)١٩٩٤ (. فتحي،الرطيب . 
  . مصر.القاهرة

 دراسات معملية (البيئة العملية ): ٢٠٠٧ (. عبد السالم، والمتناني. ابراهيم،السلمان
  . ليبيا. سبها. منشورات جامعة سبها.)وحقلية

 ا دراسة عن أنواع النباتات في منطقة وادي آعام واستخداماته" .)٢٠٠٥ (. نجاة،الشف
  . ليبيا. جامعة المرقب. آلية العلوم. رسالة ماجستير في علوم الحياة."الطبية

 لبنان. بيروت. معهد االنماء العربي.التصحر في الوطن العربي .)١٩٨٧ (. ابراهيم،نحال .  

 Aavik, T. Liira, J. (2009). "Agrotolerant and high nature-value 
species- Plant biodiversity indicator groups in agroecosystems". 
Ecological Indicators. 9. 892 – 901 



 " له بالمنطقة المجاورةتأثير مصنع اسمنت المرقب على الغطاء النباتي "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،٢٦ مجلد ،)الطبيعية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 Adaros, G. (1991). "Single and interactive effects of low levels of 
O3. SO2 and NO2 on the growth and yield of spring rape". 
Environmental pollution. 72. 269-286. 

 Ali, S.I. & Jafri, S.H. (1977). Flora of Libya. University of Alfateh. 
Tripoli. Libya Nos. 1-24.  

 Alvarez, H.G. Herrick, J.E. Mattocks, M. Toledo, D. & Van Zee, J. 
(2009). "Comparison of three vegetation monitoring methods. Their 
relative utility for ecological assessment and monitoring". Ecological 
Indicators. 9. 1001-1008 

 Belnap, J. & Harper, K.T. (1990). "Effect of a coal fired power plant 
on the rock Lichen Rhizoplaca melanophtalma chlorophyll 
degradation and electrolyte leakage". The Bryologist. 93(3). 309-
312. 

 Hawksworth, D.L. & Rose, F. (1970). "Qualitative scale for 
estimating sulphur dioxide air pollution in England and Wales using 
epiphytic Lichens". Nature.227. 145-148. 

 Jensen, K.F. & Kozlowski, T.T. (1974). "Effect of SO2 on 
photosynthesis of quaking aspen and white Oak seedlings". North 
Amer. For. Biol. Workshop Proc. 3. 359. 

 Killer, T. (1979). "The influence of SO2 gasing on the growth of 
spruce tree roots". Schwizer. Zeitsch. Forstwesen. 130. 429-435. 

 Loreau, M. Naeem, S. Inchausti, P. Nengtsson, J. Grime, J.P. Hector, 
A. Hooper, D.U. Huston, M.A. Raffaelli, D. Schmid, B. Tilman, D. 
& Wardle, D.A. (2001). "Biodiversity and Ecosystem Functioning; 
Current Knowledge and Future Challenges". Science. 294. 804-808. 

 McCann, K.S. (2000). "The diversity-stability debate". Nature. 405. 
228-233. 



 ٩٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعكاشهعلي 

  ٢٠١٢ ،٢٦ مجلد ،)الطبيعية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلةــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Mcleod, A.R. & Skeffington, R.A. (1995). "The lip hook forest 
fumigation project –an overview. plant". Cell and environment. 82. 
167-180. 

 Mikola, J. Salonen, V. & Setala, H. (2002). "Studying the effects of 
plant species richness on ecosystem functioning". Oecologia. 133. 
594-598. 

 Mulder, C.P.H. Uliassi, D.D. & Doak, D.F. (2001). "Physical stress 
and diversity productivity relationships". Proceedings of the 
National Academy of Sciences. 98(12). 6704-6708. 

 Naeem, S. (1997). "Species Redundancy and Ecosystem Reliability". 
Conservation Biology. 12(1). 39-45. 

 Nijs, I. & Impens, I. (2000). "Biological diversity and probability of 
local extinction of ecosystems". Functional Ecology. 14. 46-54. 

 Roberts, B.R. Townsend, A.M. & Dochinger, L.S. (1971). 
"photosynthetic response to SO2 fumigation in red maple". Plant 
phsyiol. 47. 30-41. 

 Smith, M.D. & Knapp, A.K. (2003). "Dominant species maintain 
ecosystem function with non-random species loss". Ecology Letters. 
6. 509-517 

 Taylor, R.J. & Bell, M.A. (1983). "Effect of SO2 on the Lichen flora 
in an industrial Area northwest Whatcom county". Washington. 

 Tilman, D. Knopps, J. Wedin, D. Reich, P. Ritchie, M. & Siemann, 
E. (1997). "The Influence of Functional Diversity and Composition 
on Ecosystem Processes". Science. 277. 1300-1302. 

 Walker, B. Kinzig, A. & Langridge, J. (1999). "Plant Attribute 
Diversity. Resilience. and Ecosystem Function". Ecosystems. 2. 95-
113. 



 " له بالمنطقة المجاورةتأثير مصنع اسمنت المرقب على الغطاء النباتي "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،٢٦ مجلد ،)الطبيعية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 WHO. (2000). Air Quality Guidelines (Effect of sulfur dioxide on 
vegetation critical levels). Chapter 10. 2nd edition. Regional Office 
for Europe. Copenhagen. Denmark. 

 Yachi, S. & Loreau, M. (1999). "Biodiversity and ecosystem 
productivity in a fluctuating environment".  Proceedings of the 
National Academy of Sciences. 96. 1463-1468. 


