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الملخص/
تم رصد متبقيات بعض مبيدات اآلفات الكلورنيه العضوية في شمال شرق ليبيا (/ Dicofol / DDD / DDT / DDE / 2,4-D
 )Heptachlorفي المياه السطحية والجوفية  ،التي تم جمعها من مواقع مختلفة وخالل االشهر مختلفة ( يوليو  ،أكتوبر  ،ديسمبر ) .تم
استخدم جهاز الكروماتوجرافي السائل عالي األداء  HPLCواستخدمت طريقة السائل للسائل لالستخالص ( )LLEوقدرت حدود الكشف
( )LODفي مدى  ...2 -1..0ميكروغرام  /مل وحدود التقدير الكمي ( )LOQفي مدى  2..6-..02ميكروغرام  /مل ونسبة االسترجاع
كانت من  %69.02 - 92.26واالنحراف القياسي النسبي  RSDبين .%1.2.0 – 1.1.2
أوضحت نتائج تقدير متبقيات هذه المبيدات في المياه السطحية للمنطقة الشرقية من ليبيا أن  %.2.1.من عينات المياه ملوثة بمبيد 2,4-
 Dفقط وال وجود ألي آثار لمتبقيات بقية المبيدات المستخدمة في هذا الدراسة حسب حدود كشف الجهاز وكانت تختلف هذه النسبة حسب
االشهر والمواقع وكانت نسبة  %21..2منها أعلى من الحدود المسموح بها حسب منظمة الصحة العالمية والمواصفات القياسية الليبية
وذلك في المناطق التالية ( وادي درنة  ،كرسه  ,الدبوسية  ،عين ابولوينا  ، Iعين سليون مسه  IIIوعين طلميثة  ، ) IIأما بالنسبة للمياه
الجوفية كانت نسبة  %91.68من العينات ملوثة بمبيد  2,4-Dكما انه ال وجود ألي آثار لمتبقيات المبيدات االخرى المستهدفة في هذه
الدارسة حسب حدود كشف الجهاز وكانت متبقياته في  %.2.69من العينات أعلى من الحدود المسموح بها وذلك في المناطق التالية (
شحات  ، IIشحات  ، IIIقندولة  . Iقندولة  . IIمرارة  ، IIوسيطة  ، Iوسيطة  IIوطلميثة  , Iاالبيار , Iاالبيار  IIواالبيار .) III
الكلمات المفتاحية :متبقيات الكلور العضوي ،شمال شرق ليبيا ،المياه السطحية والجوفية.
1
المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد (2021 )11

http://www.ljpp.org.ly

ألعوامي واخرون

المقدمة /

 Heptachlorمن الملوثات البارزة في المياه الجوفية .الوكالة
الدولية ألبحاث السرطان ( )IARCقد صنفت  2,4-Dبأنها

تلوث المياه بواسطة مبيدات اآلفات ناتج عن التطبيق المتكرر
لهذه المواد الكيميائية في الزراعة والنشاطات االقتصادية
االخري .يمكن لمبيدات اآلفات أن تصل إلى المياه السطحية جنبا
إلى جنب مع مياه التنقيط ويمكن أن يصل الترشيح إلى طبقات
المياه الجوفية  ،وغالبا ما توجد مبيدات اآلفات الكلورنية العضوية
في مصادر المياه بسبب ثباتها المتزايد في البيئة الخارجية (.)08

"مادة مسرطنة محتملة لإلنسان (المجموعة  .)02()B.وفي
يونيو  .108أكدت الوكالة الدولية ألبحاث السرطان التابعة
لمنظمة الصحة العالمية تصنيفها لعام  0669بأن  2,4-Dمادة
مسرطنة محتملة ( )02وعلى الرغم من تحريم أنتاج واستخدام
هذه المجموعة من المبيدات في البلدان الصناعية وفقا التفاقية
استكهولم عام  .110إال أنها ال تزال تستخدم حتى وقتنا هذا

أجري  Chowdhuryوآخرون  )6(,دراسة لمسح ومراقبة

وباألخص في دول العالم الثالث .أشارت نتائج البحوث في ليبيا

العديد من مبيدات الكلورنية في عينات المياه السطحية التي

عن وجود متبقيات للمبيدات الكلورنية العضوية في بعض

جمعت من  ..مقاطعة في بنغالديش .تم تحديد تركيزات المبيدات

الخضروات والفواكه( )0وفي األلبان ( ).وكذلك في لبن

باستخدام القياس الطيفي اللوني للغاز .كان أعلى تركيز للـ DDT

األمهات (.).8

هو  9..6ميكروغرام  /لتر  ،وتم الكشف عن  ، DDEعند 2.12
ميكروغرام  /لتر .وكانت عينات المياه المأخوذة من أربعة مواقع
أخرى ملوثة بمخلفات  ، Heptachlorوكان أعلى مستوى تم
رصده هو  8..2ميكروغرام  /لتر  ،وهو أعلى مستوى لمستوى

وتهدف هذه الدراسة لتقدير متبقيات بعض المبيدات الكلورنية
في المياه السطحية والجوفية في بعض المناطق من الشمال
الشرقي من ليبيا ومقارنة مستوى التلوث مع الحد المسموح بها
عالميا وتوجيه نظر المستهلكين الي مواطن الخطورة ان وجدت.

الملوثات القصوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية
( .)WHOوفي دراسة اخري قام  Fosu-Mensahوآخرون,
( )00لمراقبة المبيدات الكلورنية في مصادر مياه الشرب في
مناطق زراعة الكاكاو في غانا .أظهرت عينات المياه التي تم

المواد وطرائق البحث /

تحليلها وجود خمسة من مخلفات مبيدات اآلفات الكلورنية

موقع الدراسة :تقع منطقة الدراسة بين وادي درنة ( E

العضوية وهي  1.10-1.10( lindaneميكروغرام  /لتر)  ،و

 )22.619346 : N 32.727701شرقا

واالبيار ( E

 1.10-1.10( alpha-endosulfanميكروغرام  /لتر)  ،و

 )20.522419 : N 32.257841غربا كما هو موضح في

 1.12-1.10( endosulfan-sulphateميكروغرام  /لتر)  ،و

الشكل ( )0و تم استخدام جهاز تحديد المواقع الجغرافي ()GPS

 1.10-1.10( dieldrinميكروغرام  /لتر) و 0.01- p'-DDT

لتحديد مواقع جمع العينات.

)0.04ميكروغرام  /لتر) .كما أجري  Baiوآخرون ).(,دراسة
لتقدير متبقيات المبيدات الكلورينة في المياه السطحية والجوفية
على طول نهر شايينغ في الصين واشارت النتائج أن مجموع
تركيز المبيدات الكلورنية تراوح بين  20.2 - .0.1نانوغرام
/لترفي المياه الجوفية و ...8-0..0نانوغرام في المياه
السطحية .وكان ( Hexachlorocyclohexane (HCHsو

جمع عينات المياه :جمعت 01عينة مياه عشوائية من كل موقع
( 0لتر) في ثالث اشهر خالل فترة الدراسة يوليو ,أكتوبر
وديسمبر  ، .102متكونة من تسعة عينات مياه سطحية و.0
عينة مياه جوفية من بعض مواقع مختلفة في شمال شرق ليبيا
وهي (وداي درنة  :كرسة  :الدبوسية  :عين أبولوينا شحات : I
2
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شحات : IIشحات  : IIIمسة  : Iمسة  : IIعين سيلون مسة III

المصدر مباشرة والجوفية من انابيب المضخات بواسطة قنينه

 :ستلونة  : Iلشبوستلونة  : IIتكنانة ستلونة  : IIIقندولة  : Iقندولة

زجاجية معتمه بعد غسلها بنفس الماء  2-0مرات وكتب عليها

 : IIقندولة  : IIIمراوة  : Iمراوة  : IIمرواة  : IIIوسيطة: I

اسم المنطقة وتاريخ اخذ العينة ثم نقلت العينات داخل حافظة

وسيطة  :IIوسيطة  : IIIسهل المرج : Iسهل المرج : IIسهل

مبردة الي المعمل مباشرة و تم تخزين عينات المياه التي تم جمعها

المرج : IIIطلميثة : Iطلميثة  : IIطلميثة  : IIIاالبيار: I

في مبرد علي درجة حرارة º2م الي حين تحليلها (.)00,01

االبيار : IIاالبيار .) IIIتم جمع عينات المياه السطحية من

شكل ( .)1مواقع الدراسة
المواد الكيميائية المستخدمة :تم استخدام ستة مبيدات قياسية

الجهاز المستخدم لتقدير المبيدات :استخدم نظام HPLC

وهي ( 2,4-D,p,p′-DDE, p,p′-DDT, p,p′-DDD,

(المضخة الحرارية  ، )P2000 Pumpجهاز الكشف عن .11

 )Dicofol, and Heptachlorكانت النقاوة للمبيدات القياسية

وحدة من األشعة فوق البنفسجية و .1ميكرو لتر من الحقن.

 .%66و اسيتونيتزل %66.6واسيتون  %61وميثيلين كلوريد

الطور الثابت تمثل العمود التحليلي عبارة عن عمود براونلي

وكبريتات

 BIO C18حجم  .81مم ×  2.2مم  ،حجم الجسيمات 8

الصوديوم ال مائية  %61وكلوريد الصوديوم %61من

ميكروميتر ,تم تحضير الطور المتحرك المتكون من  Aواحد مل

).BDH(UK

من ايزوبروبانول في 0111مل في ماء مقطر و Bاسيتونتريل و

 %66.6وايزوبروبانول  %66ويوراسيل%61
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تم عملية فصل مواد المزيج مع المحافظة على التركيب الثابت

مل من كلوريد المثيلين ويرج جيدا ثم يفتح الصمام وينزل  01مل

لمكونات الطور المتحرك ,كاشف األشعة فوق البنفسجية :عند

في نفس الدورق ,ثم اضيف اليها  01مل من كلوريد المثيلين

 .09نانومتر (لمبيدات اآلفات الكلورنية) وكان معدل التدفق 0

يرج جيدا ويفتح الصمام ويضاف  01مل في نفس الدورق

مل  /دقيقة.

ليصبح الحجم النهائي  21مل  .مرر الطبقة العضوية  21مل

اعداد المبيدات القياسية لـ :HPLCتم وزن  0ملغ من كل مبيد
بدقة واذابته في  01مل أسيتونيتريل في دورق معياري وتم
التخفيف للحصول علي سلسلة من التركيزات إلعطاء منحني
معايرة  8,01,08,.1,.8ميكروغرام /لتر في كل تركيز من
المبيد.

علي كبريتات الصوديوم ال مائية وتم تركيزها بكأس بالمبخر
الدوار حتي جفاف العينة ثم اضيف اليها  0مل اسيتونيتريل
وحقنت في جهاز الكروماتوجرافي السائل عالي الكفاءة لتقدير
المبيدات الكلورنية(.)02
حساب تركيز المبيدات في المياه المجمعة :تم حساب تركيز

ضبط الظروف القياسية للجهاز لتحليل المبيدات الكلورنية :تم
حساب (As), Resolution (Rs), ,Capacity factor(k'),
,Symmetry factorحدود الكشف  ,الحد الكمي , N(plates),

العينة المحتوية علي المبيد بواسطة معادلة الخط المستقيم لمنحي
معايرة كل مبيد وبعد الحصول علي التركيز النهائي للمبيد يقسم
علي الحجم الذي تم استخالص العينة منه للحصول علي التركيز
الفعلي للمبيد.

معامل االنحدار ( )r2والدقة ( )RSD%العدد= .3بشكل عام ،
تترواح القيم  )'k( Capacity factorالمثلى ( ، )01-.االنتقائية

طريقة االسترجاع :أجريت تجربة االسترجاع بنسبة  0ملغ من

( )άال تساوي واحد (≠  ، )0يجب أن تكون قيم الدقة ( )Rsأكبر

كل مبيد على حدة إلى  .11مل من ماء مقطر واستخالصها ثم

من واحد ( )˃ 0و  Symmetry factorيترواح (-1.68

تجفف ويضاف اليها  01مل من أسيتونيتريل ليصبح التركيز

.)..()0.08

 011ميكروغرام /لتر تم حساب النسبة المئوية لالسترجاع

االستخالص  :تم استخالص وتقدير عينات المياه تبعا بطريقة (

باستخدام المعادلة التالية :

. )2( A liquid liquid extraction (LLEتم ترشيح عينة

نسبة االسترجاع = [ ]CE/CM × 100حيث  CEهو المساحة

المياه عن طريق ورقة واتمان رقم  0وأخذت منها  .11مل

التي تم الحصول عليها من التركيز من  011ميكروغرام مل /لتر

وأضيف اليها  .1جرام كلوريد الصوديوم وتم وضعها في قمع

و  CMمساحة العينة بعد االستخالص(.)6

فصل سعته 811مل وخلطها جيدا لمدة  2دقائق .بعد اذبة الملح
تم اضافة  .1مل من كلوريد المثيلين و تم رج قمع الفصل بحركة
دائرية لمدة  2دقائق ويفتح الصمام مع كل رجة ثم ينزل .1

منحنيات المبيدات القياسية :تظهر هذه المنحنيات مدي خطية
الطريقة لكل مبيد علي حده كما هو موضح في الشكل (.).

مل في دورق (الطبقة المفصولة من قمع الفصل) .تم اضافة 01
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2.4-D

2500000

Dicofol

y = 77224x - 42202
R² = 0.9934
y = 61159x + 12064
R² = 0.9992

2000000
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Heptachlor

y = 41758x + 6008.1
R² = 0.9952

1500000
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1000000
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Linear (DDD. ) 500000

y = 3252.5x - 2964.3
R² = 0.9979

) Linear (DDD.

0
30

20

0
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الشكل ( .)2يوضح تركيز كل مبيد مع مساحة المنحى المقابل لكل تركيز.
التحليل االحصائي :تم تحليل البيانات ببرنامج  SPSSاصدار

ميكروغرام/مل لـ  DDDو  0.08و  0.81ميكروجرام /مل لـ

 .8حيث تم تحليل فروقات المواقع والمواسم باستخدام two

 1..0 ، Heptachlorو  ..02ميكروغرام/مل لـ، DDT

way ANOVAعند فرق معنوية <  . 1.18وتم اجراء اختبار

 ..12و  2.02ميكروغرام /مل لـ  DDEعلى التوالي.

t-testلمعرفة الفروق المعنوية بين المياه السطحية والجوفية <
. )06(1.18

وأظهرت النتائج التحقق من صحة الطريقة Dicofol ،2,4-D
،DDD

،

،Heptachlor

DDTو  ، DDEتراوح

) Capacity factor (kمن  )2,4-D( 1.01إلى 9.09
) Resolution (Rs) ،(DDEتراوحت من 0.00

النتائج والمناقشة /
التحقق من صحة الطريقة  :تم تحديد دقة الطريقة للمبيدات
الكلورنية عند  .8-8ميكروغرام/مل وتم تقييمها في مدة التكرار
وحساب االنحراف المعياري النسبي ( .)RSD%كانت نتيجة
الدقة عرض التكرار الجيد في كل حالة (RSD = 0.026-
 .)n = 3 ، %1.374تم تحديد حدود الكشف ( )LODوالحد
الكمي ( )LOQمن  0..0و  8..8ميكروغرام /مل لـ  2,4-Dو

)(Dicofolإلى  ،)2,4-D( 06.29وتراوح Symmetry
) factor (Asمن  (Heptachlor) 1.68إلى 0.19
) ،(Dicofolوتراوحت  (ά) Selectivityمن 2,4-( 20.2
 )Dإلى  (DDD) 0.00وتراوحت )Theoretical plate (N
من

.96

()0082

()2,4-D

إلى

02.11.26

( ،(DDE) )8291....يتم تلخيص معامالت التحقق من صحة
التحليالت السته في الجدول (.)0

 0..0و  8..2ميكروغرام /مل في  Dicofolو  ...2و 2..6
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جدول ( .)1ملخص التحقق من صحة البيانات للتقدير الكمي للمبيدات المستخدمة في الدراسة.
اسماء المركبات

2,4-D

Dicofol

DDD

Heptachlor

DDT

DDE

)tR (min) (t0 = 1.533 mina

1.692

7.905

8.552

10.732

11.763

14.380

)Capacity factor (k′

0.10

4.16

4.58

6

6.67

8.38

)Resolution (Rs

19.68

1.13

4.03

1.73

5.90

-

)Symmetry factor(As

1.05

1.08

1.01

0.95

0.96

1.07

)Selectivity (ά

41.6

1.10

1.31

1.11

1.25

-

)(μg mL-1ب LOD

1.73

1.73

2.24

1.15

0.71

2.04

)(μg mL-1ج LOQ
) Theoretical plate (N

5.25
289
)(1156

5.26
3893.76
)(15575.04

6.79
3558.01
)(14232.07

3.50
352.385
)(1409.54

2.16
13029.38
)(52117.54

6.16
14200.69
)(56802.77

)Co-efficient of regression( r2

0.99

0.96

0.99

0.99

0.99

0.99

Precision (% RSD)N=3
0.132
0.673
25 μg mL-1
0.069
0.135
20 μg mL-1
0.165
0.952
15 μg mL-1
0.069
0.153
10 μg mL-1
0.160
0.170
5 μg mL-1
أ .تحديد من وقت االحتفاظ لليوراسيل التصفية من العمود

0.075
0.317
0.992
0.074
0.540

0.028
0.029
0.026
0.082
0.090

0.111
0.386
0.684
0.130
1.372

0.193
0.350
0.307
0.374
0.122

ب .حدود الكشف على أساس االنحراف المعياري لالستجابة واالنحدار.
ت .الحدود الكمية على أساس االنحراف المعياري لالستجابة واالنحدار.
ث N .في لوحات لكل متر.
االسترجاع :تم حساب دقة الطريقة عن طريق أضافة تركيز

االسترجاع المتحصل عليها من المبيدات الكلورنية من 92.26

معلوم مقارنة مع التركيز القياسي وفق لما ذكره ( )00مع ثالث

إلى  .%69.02واعتبرت هذه القيم مقبولة ونتيجة جيدة  .1إلى

مكررات .كما هو موضح في الجدول ( ).وكان متوسطة نسبة

 % 011وفقا لما ذكره (.)26

6
المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد (2021 )11

http://www.ljpp.org.ly

ألعوامي واخرون

جدول ( .)2النسبة المئوية لالسترجاع المبيدات المختبرة.
المبيدات

وقت الظهور بالدقائق )(%نسبة االسترجاع

2,4-D

1.74

95.29

Dicofol

7.62

95.18

DDD

8.33

94.18

Heptachlor

10.48

84.69

DDT

11.78

95.67

DDE

14.17

98.16

تقدير متبقيات المبيدات المركبات الكلورنية في المياه السطحية

تراوحت بين  1.10.ميكروغرام /مل (الدبوسية) إلى 1.098

والجوفية :في هذه الدراسة ،تم إجراء استخالص عينات المياه

ميكروغرام /مل (وادي درنة) وتراوحت تراكيزه في المياه

 LLEوتم التقدير عن طريق  HPLCمع كاشف األشعة فوق

الجوفية من  1.100ميكروغرام /مل (مراوة  )IIIإلى 1.0..

البنفسجية .اشارت النتائج إلى العثور على مبيد 2,4-Dخالل

ميكروغرام /مل)الوسيطة . )Iاشارت النتائج إلى أن متوسط

اشهر (يوليو – أكتوبر -ديسمبر ) لمعظم المناطق وكانت عينات

تركيزات متبقيات  2,4-Dفي المياه السطحية كانت ()%22.2

المياه السطحية أكثر تلوثًا من المياه الجوفية وجدير بذكر أن

وفي المياه الجوفية كانت( )٪98..0اعلي من الحد المسموح به

,Heptachlor, p,p′-DDE, p,p′-DDD, p,p′- Dicofol

عالميا وفي المواصفات الليبية ( ).0( )WHOفي كل من وادي

 DDTلم يتم العثور علي أي مركب من هذه المركبات الكلورنية

درنة  ,كرسه  ,الدبوسية  ,ابولوينا شحات , Iسيلون مسة , III

حسب حدود كشف الجهاز ) (LODفي أي عينة من عينات المياه

طلميثة،IIمع تراكيزات (1.09,1.120,1.10.,1.192,1.120

في كل من المياه السطحية والجوفية ماعدا مبيد , 2,4-Dو تم

و  1.129ميكروغرام/مل) علي التوالي وشحات  , IIشحات

الكشف عن وجود  2,4-Dفي جميع المناطق خالل االشهر

 ,IIIمسة  , IIقندولة  , Iقندولة  , IIقندولة  , IIIمراوة ,II

الدراسة بنسبة ( )%.9.99من العينات المختبرة .أكدت نتائج

الوسيطة  , Iالوسيطة , IIطلميثة  , Iاالبيار Iو االبيار ) IIIمع

تحليل عينات المياه من بعض المناطق خالل يوليو  .102وجود

تراكيز (،1.102 ,1.120، 1.180 ،1.10. ،1.0.1 ،1.128

مبيد  2,4-Dفقط كما موضح في االشكال( 0و  .)2أظهرت

 1.100 ،1.12. ،1.161 ،1.0.. ،1.162و1.108

النتائج أن  2,4-Dتم اكتشافه في المياه السطحية بتركيزات

ميكروغرام /مل) علي التوالي.
7
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اما خالل أكتوبر تبين أن جميع العينات التي تم تحليلها كانت

أظهرت النتائج أن جميع المياه السطحية التي تم تحليلها كانت

ملوثة بمبيد  2,4-Dبنسبة (  .)%20.0تم العثور على 2,4-D

ملوثة بمتبقي 2,4-Dبنسة ( )% 99.9من العينات والمياه

في عينات المياه المختلفة من المياه السطحية كانت ستة عينات

الجوفية كانت ملوثة بنسبة ( )% 68..0من العينات خالل

ملوثة من أصل  6خالل شهر أكتوبر .أوضحت النتائج أن جميع

ديسمبر . .102ومع ذلك  ،فإن معظم تركيز الـ  2,4-Dفي هذا

عينات المياه السطحية والمياه الجوفية التي تم تحليلها

الشهر في مصادر المياه الجوفية كان تحت الحدود المسموح بها

( )%20.00من العينات كانت ملوثة بمبيد اآلفات  2,4-Dخالل

حسب منظمة الصحة العالمية و المواصفات الليبية باستثناء عين

أكتوبر مع تراكيز تراوح من  1.110ميكروغرام /مل (طلميثة

وادي درنة ,كرسه ,الدبوسية ,ابولوينا شحات  , Iشحات II

 )IIإلى  1.12.ميكروغرام /مل ( الدبوسية) وتراكمت في المياه

,قندولة  ,IIIاالبيار  IIو االبيار  IIIاعلي من الحدود المسموح

الجوفية تراوحت بين  1.110ميكروغرام /مل (االبيار  )IIIإلى

بها  .تم العثور على  2,4-Dفي المياه السطحية مع تركيزات

 1.102ميكروجرام /مل (قندولة  .)Iأظهرت النتائج أن نسبة

تراوحت من  1.10.ميكروغرام/مل (سيلون مسة  ( IIIإلى

 %22.2من العينات التي تم تحليلها كانت ملوثة في المياه

 1.106ميكروغرام/مل ) وادي درنة ) في المياه الجوفية

السطحية والجوفية بنسه ( .)٪20.61ووجد اعلي تركيز في عين

تراوحت من  1.109ميكروغرام/مل )مراوة  (IIIإلى 0.038

الدبوسية ( )1.12.ميكروغرام مل /لتر وقندولة )1.102( I

ميكروغرام/مل (شحات  .)IIوبشكل عام  ،يوضح شكل ()0

ميكروغرام مل /لتر وهو اعلي من الحد المسموح به كما أشارت

متبقي 2,4-Dفي مناطق مختلفة وباستخدام تحليل التباين كانت

نتائج التحليل في عينات المياه التي تم جمعها من مناطق مختلفة

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين عين وادي درنة ,كرسه

خالل ديسمبر.

,الدبوسية ,ابولوينا شحات , Iسيلون مسة  ,IIIطلميثة IIفي

لم يتم العثور عن  Dicofolو  DDDو  DDTو  DDEو
Heptachlorوفقاً لحدود كشف الجهاز في جميع العينات بينما
تم العثور على  2,4-Dفي نسبة ( )%60.00من العينات.

(يوليو وأكتوبر وديسمبر) عند ( . )p <0.05أظهر تحليل التباين
) (ANOVAللمياه الجوفية كما هو موضح بالشكل ( )2فرقا ً
معنويا ً بين المناطق عند (.)p <0.05
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شكل ( .)3تركيز مبيد  2,4-Dفي المياه السطحية من مواقع مختلفة خالل االشهر.

شكل ( .)4تركيز مبيد  2,4-Dفي المياه الجوفية من مواقع مختلفة خالل االشهر.

لوحظ في اختبار  T-Testلمتبقي 2,4-Dأن هناك اختالفا ً معنوية
بين المياه السطحية والجوفية وبين المناطق عند ( )p <0.05كما
هو موضح في الجدول (.)0

9
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جدول ( .)3تحليل تباين تركيز متبقي 2,4-Dبين المياه السطحية والجوفية باستخدام .T-test
2,4-D μg mL-1
مصادر المياه

الخطاء المعياري

T

P

المياه السطحية

*0.052

±

0.010

2.057

*0.044

المياه الجوفية

0.030

±

0.002

المتوسط

*توجد فروق معنوية بين المياه السطحية والجوفية عند اقل من 1.18

وكانت هذه النتيجة متفقة مع ( ).0,.1,09,0.,2التي وجدت

عن طريق الخطأ أو عن طريق اإلهمال ( .).2وأخيراً  ،فإن

كمية كبيرة من 2,4-Dويعزي أن يكون تراكم 2,4-Dمن خالل

إساءة استخدام هذه المبيدات من قبل األفراد المعنيين  ،وباالضافة

مصادر غير مباشرة مثل النقل بعيد المدى أو التطبيق السابق وان

إلى نقص الوعي حول مخاطر المبيدات في المياه و إن وجود

 2,4-Dال يزال يستخدم في معظم بلدان العالم ( )9وال يزال

متبقيات المبيدات اآلفات في مياه الشرب يمثل خطرً ا بيئيًا وصحيًا

يستخدم كذلك في البلد المجاور مصر وفقًا لـ( .)02,01أن

والحاجة ماسة لبرنامج الرصد المتكرر من أجل تقييم المخاطر

مدخالت األرصاد الجوية (يوليو وأكتوبر وديسمبر) لم تؤثر فقط

الصحية المرتبطة بهذه الملوثات وخاصة مع التعرض المزمن أو

على ظهور  2,4-Dفي المياه السطحية والجوفية ولكن أيضا على

تناول مياه الشرب الملوثة.

مستوى تركيز الملوثات أيضا .كانت هذه النتيجة مشابهة (.)0
أظهر تحليل النتائج في عينات المياه في هذه الدراسة أن مستويات
معظم  2,4-Dالمكتشفة كانت أعلى من المستويات المقبولة في
المياه ،وهذه المستويات العالية تعد مدعاة للقلق ألن هذا قد
يعرض بعض مستخدمي المياه لهذه الملوثات مع اآلثار الصحية
المحتملة وبالتالي قد يكون المجتمع والبيئة في خطر إذا لم يتم
رصد هذا االتجاه .من هذه النتائج يمكننا أن نستنتج أن بقايا مبيد
األعشاب  2,4-Dكانت أكثر أهمية في يوليو وديسمبر من شهر
أكتوبر وهذا قد يكون في المرحلة األولى في االنجراف خارج
المنطقة المقصودة عندما يتم رشها من ديسمبر وأكتوبر أو من

االستنتاجات  :لم يتم العثور علي أي مركب من المركبات
الكلورنية المستهدفة في هذه الدراسة ماعدا متبقي مبيد 2,4-D
في المياه السطحية والجوفية في بعض المواقع بالمنطقة الشمالية
الشرقية من ليبيا .كما اوضحت هذه الدراسة أن المياه السطحية
أكثر تلوثا من المياه الجوفية بمتبقي مبيد 2,4-Dوتظهر اعلي
نسبة تلوث في المياه السطحية في وادي درنة ,كرسه ,الدبوسية,
ابولوينا شحات I ,سيلون مسة IIIوطلميثة  IIوكانت القيم اعلي
من الحد المسموح به حسب منظمة الصحة العالمية والمواصفات
الليبية القياسية.

خالل التربة  ،قد يتم نقلها إلى المياه كما في حالة الجريان
السطحي كما في حالة ديسمبر ،أو قد تتسرب ،على سبيل المثال
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Abstract \
This study was designed to monitor residues of organochlorine (OC) pesticides (2,4-D, p, p′-DDE, p, p′DDT, p, p′-DDD, Dicofol and Heptachlor) in surface and groundwater in some regions at the northeastern
of Libya. Samples were collected from different regions in three months (July, October and December).
HPLC with UV detector was used for quantification, while the A liquid-liquid extraction (LLE) method
was used to isolate the pesticides from water samples. Limit of detection (LOD) was in the range of 0.71
to 2.24 μg mL-1 and Limit of quantification (LOQ) was in the range of 2.16 to 6.79 μg mL-1. The recovery
ranged from 84.69 -98.16% with an RSD % (relative standard deviations) ranged between 0.026 to 0.673
%. Only 2,4-D pesticide was detected according to the detection limit device in surface and ground water.
The results showed that 74.07 % of the surface water were contaminated with 2, 4-D.Consequently, it
was found that 40.74 % of the contaminated water samples were higher than the MRL’s (maximum residue
limits) according to WHO (World Health Organization) and LNCSM (Libyan National Centre for
Standardization Metrology) in the following regions (Wadi Darna, Karsa, Aldabusia, Apouloana Shahhat
I, Saylun Massa III and Tolmeita II). In groundwater detected 80.95% of the samples were contaminated
with 2,4-D residue. 26.98 % of the 2, 4-D residue was above the MRL’s (maximum residue limits) in the
following regions (Shahhat II, Shahhat III, Qandula I, Qandula II, Marawa II, Wasita I, Wasita II, Tolmeita
I, Alabyar I, Alabyar II and Alabyar III). The results suggested that the inhabitants in the eastern region
of Libya are exposed to concentrations higher than the permitted limits of pesticide 2, 4-D which can be
associated with chronic diseases. Based on the results of this study, the responsible bodies such as
environmental protection and public health should follow pesticide residues in surface and groundwater
water to protect the individual from the unintended use of pesticides. Furthermore, a long-term future
study is required to know more in-depth information on the extent of surface and groundwater
compatibility for human consumption.
Key Words: Organochlorine residues, Northeastern of Libya, surface and groundwater.
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