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   خصلالم

  200( حبوايل طرابلسمدينة  شرق اللييبللساحل  الشمايلمنتصف اجلزء  املدن الليبية من حيث كثافة السكان تقع يفحد اكرب أ منطقة مصراتة هي

واليت يُعتمد عليها يف تلبية مجيع احتياجات السكان من شرب، زراعة، صناعة هذه املنطقة  يفتعترب املياه اجلوفية هي املصدر الرئيسي للمياه . )كم

كما يوجد ا عددا حمدودا م.  150إىل  30يرتاوح عمقها من  و اليتاآلبار الضحلة العديد من حيث يوجد ا األخرى.  تباإلضافة إىل االستخداما

تصنيف نوعية املياه  (طبقة حاوية غري حمصورة) منتشرة باملنطقة لغرض ةبئرًا ضحل 31. يف هذه الدراسة مت اختيار عدد االرتوازية (العميقة) اآلبارمن 

احلقل،  يف، املوصلية الكهربائية لعينات املياه مت قياس درجة احلموضة .وأيضا حتديد مصدر امللوحة هلذه املياه املختلفة لألغراض استخدامهاوتقييم 

املعادالت  مت استخدامإىل ذلك  ةالكلية. إضاف الذائبة تقدير العسرة الكلية للمياه واألمالح كما متاملخترب   يفحتليل العناصر الرئيسية إىل باإلضافة 

مت تقسيم التحليل  بناًء على نتائج. لكلية، نسبة املاغنيسيوم ومؤشر النفاذية، العسرة االصوديوم املدمص، نسبة الصوديوم  الذائبنسبة القياسية لتقدير 

الكالسيوم مع و الصوديوم  أيوناتجمموعة و  مع الكلوريدات ملاغنسيومالكالسيوم وا أيوناتىل نوعني جمموعة إالسائدة  األيوناتاملياه حسب 

  شديدة امللوحة. و متوسطة إىل ىل مياه عسرة إذه املنطقة الضحلة هلاملياه اجلوفية  تصنفأيضاً مت  )Ca.Mg-Cl و Cl-Na.Caالكلوريدات (

وال للزراعة وذلك استنادًا على وغري صاحلة للشرب النوعية متدنية املعملية للمياه اجلوفية الضحلة للمنطقة بأن مياهها تعترب  االختباراتتائج بينت ن

 األمريكية وكالة محاية البيئة ,)1989واألغذية ( الزراعة )، منظمة2011الصحة العاملية ()، معايري 1992( ربياه الشملواصفات املركز الوطين اللييب م

اىل  أن مصدر األمالح يعودأيًضا لري بعض احملاصيل الزراعية حتت ظروف معينة. كما أوضحت نتائج الدراسة  الئمةممع مالحظة أا قد تكون 

   هلذه املنطقة. اجلويف األيوسنين تداخل مياه البحر مع مياه خزا

  

  .اجلويف األيوسنيخزان ، تداخل مياه البحر، االمالح الذائبة الكلية، املياه اجلوفية ملدينة مصراتة، نوعية املياه ة:دالالكلمات ال
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Abstract  

Groundwater samples were collected from 31 wells (Eocene aquifer), which distributed within Misurata precinct 
in 2014 to assess the hydrogeology chemistry of the groundwater in shallow aquifer and its suitability for 
domestic and agriculture purposes. The groundwater is generally alkaline in nature. The electrical conductivity 

(EC) which is an index to represent the total concentration of soluble salts in water was used to measure the 
salinity hazard to crops as it reflects the TDS in groundwater ranging from 1056 to 8320 µmhos/cm. In general, 
Na+ is dominant cation and Cl- the dominant anion. Cl-Na.Ca and Ca.Mg-Cl were the dominant hydrogeo-
chemical faces. The result suggests that dominant source of the major ions controlled by sea intrusion. The 
concentrations of all the major ions determined in the present study over the permissible limits of LNC, WHO 
and U.S.P. standards. The results of Total Hardness, SAR, Na%, Pi, USDA classification, Magnesium 
absorption ratio and Wilcox classification suggested that the groundwater unsuitable for drinking and irrigation 
purposes. 

Keywords: Water quality, Introsion, TDS, Misurata Groundwater, Eocene aquifer. 

 المقدمة .1

تعترب  اليتاألمطار  ةالعصب الرئيسي حلياة ونشاط السكان. ونظرا لشح املائية اجلوفية  يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة تشكل املوارد

عن طريقها  اليتاملغذى الرئيسي والوحيد هلذه املوارد بات من الضرورة مبكان توجيه االهتمام لبحث ودراسة كافة احملاور وااالت 

؛ اللجنة الفنية 2005(جناد، ميكن احملافظة على هذه املوارد بل وزيادة تنميتها وحتقيق أقصى مستوى من كفاءة استخدامها

. إن زيادة معدل منو السكان ذه املناطق بل مبناطق املغرب العريب عامة أدى إىل زيادة )1999ائي يف ليبيا، لدراسة الوضع امل

و عجزه على تلبية االحتياجات الضرورية من املياه (جناد، الرئيسي للمياه العذبة  املخزون االستهالك املائي مما نتج عنه اخنفاض

بعض . وملواجهة هذا العجز املائي أخذت )2008؛ العرايب، 1999ملائي يف ليبيا، ؛ اللجنة الفنية لدراسة الوضع ا2005

املوارد املائية الغري تقليدية بعد  واستغاللاملاء  كاقتصادتعتمد على استغالل املوارد املائية التقليدية املتاحة  اليت سرتاتيجيات أال

؛ اللجنة الفنية لدراسة 2005(جناد،  كمياه الصرف الصحي وحتلية املياه املاحلة ومياه البحر لتحقيق األمن الغذائي  ،معاجلتها

 استخدام العلمية إمكانية . أفادت بعض الدراسات والبحوث)2000؛ أمحد، 2008؛ العرايب، 1999الوضع املائي يف ليبيا، 

 متطلبات باستخدامالري التكميلي أو  أو املتناوب الري استخداميتم فيها  إدارية جيدة الزراعي حتت نظم  املاحلة يف الري  املياه

ن األمالح املضافة مع املياه إأصناف زراعية تتحمل امللوحة ،خالفا لذلك ف اختيارباإلضافة إىل  10-40%بني  ترتاوح غسل

تعاىن شحة املوارد  اليتحد الدول أ. إن ليبيا هي )2006(صقر، الكثري من املشاكل  ةٌ ستؤدى إىل الرتاكم يف قطاع الرتبة مسبب

سنة ملناطق /مم 260 منأقل األمطار  سقوط يرتاوح فيها معدل اليتحد صورها و أ ذا البلد املائية وتعترب املنطقة الوسطى

 –موسم التساقط (أكتوبر % من كمية اإلمطار الساقطة ترتكز يف  90 مم/سنة. 50قل من أإىل وتقل كلما ابتعدنا عنه الساحل 

؛ مصلحة 2005(جناد،  سنة عند الساحل البحري ويزداد كلما ابتعدنا عنه /مم 2500 عن يزيد البخر كما أن معدل  ،مارس)

من مياه احلقب الرابع ذه املنطقة الشريط الساحلي  اجلوفية املالصقة او القريبة من. وتعترب املياه )2014األرصاد اجلوية مصراته، 
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ى مياه سريعة النضوب مقارنة مبا يتم تعويضه عن طريق األمطار كما إن ملوحتها تزداد كلما اشتد سحبها نتيجة تداخل مياه وه

 .  وتعترب املوارد)2008، ؛ خبيت2004؛ خدام، 1996؛ خميمر وحجازي، 2014 (مصلحة األرصاد اجلوية مصراته،البحر 

 من ترتاوح متباينة أخرى وبنوعيات اىل منطقة من متباين اآلبار طريق عن املستثمر ئيواملخزون املا ذه املناطق شحيحة املتجددة

؛ 2005(جناد، رديئة  نوعيات ذات كمنطقة مصراتة  الساحلية املأهولة بالسكان اجلوفية غالبية املياه وإن جداً  ماحلة اىل عذبة مياه

وال  املائية للزراعة ال يفي باملتطلبات كبرياً  مائياً  عجزاً  تعاين املنطقة نإف. لذلك )1999اللجنة الفنية لدراسة الوضع املائي يف ليبيا، 

 )مشروع النهر الصناعي(جلب املياه من املناطق الصحراوية حنو  االهتمامات توجهت األساس هذا وعلى البشري لالستهالك

 اسرتاتيجية وضع الغذائي و األمن لتأمني الزراعي و التوسع غرضل املاحلة) الرديئة (املياه وذات النوعية البديلة املائية املوارد واستخدام

ة املياه اجلوفية ملنطقة مصراتة مالئم مدى هنا هو حتديد فاهلدف السياق هلذا ووفقا لذا .املياه هلذه لالستخدام االقتصادي مالئمة

 لالستفادة املياه هذه ملوحة لتقليل املناسبة الوسائلجتريب  حىت يتسىن العاملية الليبية و املواصفات ضوء على لري والشربا ألغراض

واالستخدامات االخرى، ولعل حتديد مصدر امللوحة املتزايد من أهم العوامل اليت تساهم يف إجياد احللول   الري والشرب يف منها

  .اليت حتد من تفاقم هذه املشكلة

  الموقع العام والوصف الجيولوجي. 1.1

. تقع بني 2كم3600ـــــباجلزء الشرقي من النطاق الساحلي الشمايل الغريب لليبيا ومتتد على مساحة تقدر بـ منقطة الدراسةقع ت

36 140 خطى طول 
/
 47

22 150و//
/
 58

23 320 عرض ودائريتشرقا  //
/
 48

//
33 320و  

/
 37

الشكل  ،مشاال //

سهلية رسوبية متدرجة االرتفاع من اجلنوب الغريب إىل الشمال الشرقي مع وجود بعض االحندارات  الدراسةتعترب منطقة  ).1(

(مركز البحوث  % يف معظم املناطق5شدة يف بعض املناطق وبشكل عام يعترب التغري يف االرتفاع تدرجيي وال يزيد عن متوسطة ال

  . )Gefli ،1793؛ 1975الصناعية، 

، ومن خالل االقتصاديو  اجلغرايفية واضحة من حيث الدراسات اجليولوجية، نظرا ألمهية موقعها بأمهمنطقة الدراسة حظيت 

  ميكن تقسيم التكوينات اجليولوجية للمنطقة كما يلى:  )1شكل (بالاخلريطة اجليولوجية ملنطقة الدراسة 

وصخور املتبخرات (امللح  لرملياوحجر املارل واحلجر  اجلريي)، يتكون من احلجر Mioceneتكوينات عصر امليوسني (

% من مساحة منطقة  35 حبوايلمن منطقة الدراسة  الغريب اجلنويبواجلبس واألايدرات)، يغطى هذا التكوين اجلزء الصخري، 

رواسب  من ) وهى تكويناتHoloceneرواسب اهلولوسني ( يفملنطقة فيتمثل هلذه الساحل البحر  احملاذيالدراسة. أما اجلزء 

نطقة، كما امل% من 25الوديان احلديثة، والرواسب الرياحية، ورواسب السبخات احلديثة، والرمال الشاطئية حيث تغطى حواىل 

رواسب السبخات القدمية، وتتألف هذه الرواسب  يف املتمثلة) Pleistoceneالساحلية تظم تكويانت الباليوستوسني ( األجزاءان 

%. أما ترسيبات 6نطقة ال تتعدى املمة، باإلضافة إىل اجلبس، ويغطى هذا التكوين مساحة صغرية من من الغرين والرمال الناع

تغطى معظم مساحة منطقة الدراسة وهى عبارة عن مزيج من احلصى، وقطع  فهي) Quaternary Depositsالعصر الرابع (
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(مركز  مسكها واختالفالرواسب بقلة املادة الرابطة ومواد طينية وغرينية مرتسبة بصورة غري منتظمة ومتتاز هذه  جرييحجر 

  .)1975البحوث الصناعية، 

  

  ).1975ومواقع آبار الدراسة (مركز البحوث الصناعية،  اجليولوجييوضح الوصف  املوقع العام ملنطقة الدراسة .1شكل ال

  

  . المواد والطرق2

 هيدرولوجية منطقة الدراسة .1.2

  :خزانات للمياه اجلوفية هي ثالثبوجود  ةتتميز منطقة الدراس

طبقات من املكون من  الرابع العصرضمن تكوينات هذا اخلزان يقع ): Eocene aquifer( خزان األيوسني  خزان احلقب الرابع

 بشكلمت االعتماد عليه  .بعض األجزاء اجلنوبية و احلجر اجلريي والدولوميت واجلبس، وميتد على طول الشريط الساحلي الشمايل،

ت أجزاء واسعة منه تعرض كما أنباره  اَ نتاجية إتناقص  يفسبب تة باملياه العذبة خالل فرتة السبعينيات مما قتغذية املنط رئيسي يف

  .)1974؛ اهليئة العامة للمياه، Gefli ،1973( لتداخل مياه البحر

وى (خزان احلقب الرابع)، مياه هذا اخلزان مستمرة معزول عن اخلزان العلوهو ميتد يف معظم منطقة الدراسة  خزان مزدة تِْغرِنة:

م.  50ملياه هذا اخلزان. يبلغ مسك اخلزان حواىل  الرئيسي/ثانية من عني تاورغاء، وتعترب عني تاورغاء املنفذ 3م 2.0التدفق مبعدل 
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؛ مصلحة املساحة 2000، 1974؛ اهليئة العامة للمياه، Gefli ،1973( /لرتمجم 4000ىل فيه إوتصل كمية االمالح الذائبة 

  .)1964اجليولوجية، 

ويتواجد  م350–150بني مسكه يوجد على أعماق بعيدة أسفل تكوينات خزان مزدة تِْغرِنة مباشرة، يرتاوح  :الرمليِككله خزان  

ساعة، وترتاوح كمية االمالح الذائبة من /3م 400-100املياه من  إنتاجيته منم، وتصل 800اىل  600عماق من أعلى 

؛ اهليئة العامة Gefli ،1973( روليكيةدرت، ويعترب افضل اخلزانات اجلوفية من حيث املعامالت اهليجمم/ل 1300اىل  800

  .)2000، 1974للمياه، 

  العمل الميداني والتحاليل المخبرية .2.2

الفرتة من م) واقعة يف منطقة الدراسة. وقد أخذت العينات يف  80 -30عماقها (أ تتراوحعينة مياه من آبار  31مت مجع 

العدادات الرقمية مباشرة بعد أخذ  باستخدام )EC(احلموضة و املوصلية الكهربية درجة ) حيث مت قياس 2015 ،مارس-(يناير

ـ، APHA( لتحديد جمموع املواد الصلبة عينات املياه اىل خمترب املياه التابع لشركة احلديد والصلب، مصراتة، العينات. ومت إرسال 

درت األيونات الرئيسية قُ  .)TH = 2.49Ca + 4.11Mgباستخدام املعادلة ( (TH)العسرة الكلية . مت حساب )1975

ه مجعية الصحة العامة األمريكية تالطريقة املعيارية لتحليالت املياه على النحو الذي اقرتح باستخدام(الكاتيونات واأليونات) 

)APHA ،املخترب. يفيونات ) يوضح طرق قياس األ1اجلدول ( ).1975ـ  
  

 ).1975ـ، APHAالطرق الرئيسية املستخدمة يف حتليل أيونات عينات املياه اجلوفية ( .1الجدول 

  سلوب القياس)أ( الطريقة   األيونات القابلة للذوبان

Ca++ and Mg++   املعايرة باستخدام EDTA  

Na+ and K+  
  (Flame photometer) الطيف الضوئي مقياس

HCO3
  H2SO4  املعايرة باستخدام  -

Cl-  0.05 املعايرة باستخدامN AgNO3  

SO4
--  

  Spectrophotometer) مقياس الطيف الضوئي   (

  

  كما يلي:  ٪ IBكل عينة للتأكد من دقتها عن طريق حساب التوازن األيوين   تفحص

IB  100×جمموع االيونات السالبة)/(جمموع االيونات املوجبة + جمموع االيونات السالبة)] -٪= [(جمموع االيونات املوجبة  
  

  حساب و تقدير معامالت نوعية المياه. 3.2

)، نسبة الصوديوم املذاب TH، العسرة الكلية ()PI(، مؤشر (معامل) النفاذية )SAR(معامالت نسبة الصوديوم املدمص 

)Na%(  ونسبة املاغنيسوم املدمص)MAR(  ا لتقدير مالئمة املياه اجلوفية لعمليات الري مبنطقة الدراسة. وهذهمت حسا
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 مسية ،ملوحةاملياه من حيث املشاكل اليت تطرأ على احملاصيل الزراعية والرتب النامية عليها من تصنيف املعامالت تستخدم يف 

  ). 2امالت باستخدام املعادلة املوضحة باجلدول (وقلوية يف الرتبة، وحسبت هذه املع

  ومالئمتها للري املياه اجلوفية لتقدير معامالت نوعيةالطرق الرئيسية  .2جدول ال

  المرجع  المعادلة  الرمز  معامالت الجودة

 SAR  نسبة الصوديوم املدمص
��� � 	 ���

�	��� 
����	

2
 

USSL (1954)  

�� PI  مؤشر نفاذية � ���� 
��	��

�

	��� 
����
� 100 Doneen (1964)  

�� TH  العسرة الكلية � �2.49	���� 
 �4.11����� Ragunath (1987)  

%�� NA%  نسبة الصوديوم � ��� 
 ��

��� 
 	��� 
 �� 
����
� 100 Wilcox (1955)  

��� MAR  نسبة املغنيسيوم � ����

	��� 
����
� 100 Paliwal (1972)  

  meq/l تركيز االيونات بـوحدة 

  

  والمناقشةالنتائج . 3

 )Hydrochemical Facies. السحنات الهيدروكيميائية (1.3

إن نوعية املياه اجلوفية ميكن أن حتدد من خالل مكوناا الكيميائية األساسية و أن معطيات التحاليل الكيميائية لنماذج املياه 

) 2004(حممد،  )،Piperشكل ( استخداماألخرى وقد مت  واالستخداماتحتديد فائدا كمصدر للشرب  يفساعد ياجلوفية 

) إن الغرض من هذا الشكل هو توضيح 2لتوضيح تركيب األيونات املهمة لنماذج املياه اجلوفية كما هو موضح بالشكل (

 مع الكلوريدات ملاغنسيومالكالسيوم وا أيوناتعة جممو سحنات مياه منطقة الدراسة، واليت قسمت اىل سحنتني، األوىل هي 

Ca.Mg-Cl  الكالسيوم مع الكلوريدات و الصوديوم  أيوناتجمموعة ، والثانية هيCl-Na.Ca.  
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  مبوقع املنطقةلعينات املياه  Piperخمطط  .2شكل ال

 الدراسة منطقة أصل المياه الجوفية في آبار .2.3

قابلية املياه للحركة وبالتايل إمكانية مزج ل ذلكويعود  ،ملنشئها وطريقة تشكلها مسألة يف غاية التعقيدتصنيف املياه اجلوفية وفقًا 

 .تنوع الرتاكيب الكيميائية واخلصائص الفيزيائية ملختلف التشكيالت احلاملة للمياهوأيضا إىل  خمتلف أمناط املياه املختلفة النشأة

وقد )، Sullin ،1946(شأ إىل ثالث فئات رئيسية: مياه جوية، مياه حبرية، ومياه عذرية عمومًا تقسم املياه اجلوفية وفق املن

) Sullin ،1946( لتصنيف املياه اجلوفية وفق منشئها من أمهها تصنيف املختصنيوضعت خمططات بيانية كثرية من قبل 

 وعية املياه اجلوفية وأصلها، حيث أستخدم ملعرفة ن استعماالأكثر التصانيف )، اللذان يعتربان Schoeller)  ،1962وتصنيف

Sullin ومن مث بيان أصل املياه ونوعها يف  االفرتاضيةالنسب املئوية لأليونات املوجبة والسالبة باملكافئ الغرامي لتكوين األمالح

معا  Sullin – Schoellerيوضح خمطط هلذا التصنيف اعتمادا على تصنيفي  )3(. اجلدول األحواض الرسوبية القارية والبحرية 

و من هذا اجلدول ميكن تصنيف جموعة املياه  meq/lحيث يشمل تراكيز األيونات املوجبة والسالبة مقدرا بالنسبة املئوية لوحدة %

 التمثيل البياين متعدد املتغريات إلسقاط قيم تراكيز األيونات املكونة للمياه والذى يتكوم من Schoellerو عوائلها. أستخدم 

% منصفة 50متثل األيونات املتواجدة يف املياه و رسم بداخله أعمدة على األضالع متر بنقطة  همثلتني متساويني األضالع رؤوس

النسبة املئوية للرتاكيز  Sullinلزوايا مكونة جمموعة مثلثات داخلية متثل نسب األيونات املوجودة يف املياه بينما أستخدم 
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meq/l% وطريقة .Sullin – Schoeller  تصنف نوعية املياه برقمني للداللة على تركيز األيونات املوجبة وأيضا برقمني للداللة

بينما الرقم   Schoellerعلى تركيز األيونات السالبة حيث ميثل العدد األول على اليسار لأليونات املوجبة والسالبة أرقام خمطط 

موضحا عليه نوعية  Sullin – Schoeller) خمطط 3. الشكل (Sullinيف الثاىن على اليمني لأليونات املوجبة والسالبة تصن

  آلبار منطقة الدراسة.  املياه 

  

  معا Sullin – Schoeller خمطط التصنيف اعتمادا على تصنيفى .3الجدول 

rNa 11  rCl 11 

rNa > rMg 12  rCl > rSO4 12  

rNa > rMg > rCa 13  rCl > rSO4> rHCO3 13  

rNa 21  rCl 21  

rNa > rCa 22  rCl > rHCO3  22  

rNa > rCa > rMg 23  rCl > rHCO3 > rSO4 23  

rMg 31  rSO4 31  

rMg > rNa 32  rSO4 > rCl  32  

rMg > rNa > rCa 33  rSO4 > rCl > rHCO3  33  

rCa 41  rHCO3  41  

rCa > rNa 42  rHCO3 > rCl 42  

rCa > rNa > rMg 43  rHCO3 > rCl > rSO4 43  

rMg 51  rSO4 51  

rMg > rCa 52  rSO4 > rHCO3  52  

rMg > rCa > rNa 53  rSO4 > rHCO3 > rCl  53  

rCa 61  rHCO3  61  

rCa > rMg 62  rHCO3 > rSO4 62  

rCa > rMg > rNa 63  rHCO3 > rSO4 > rCl 63  
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  )Schoeller ،1962آلبار منطقة الدراسة (موضحا عليه نوعية املياه  Sullin – Schoellerخمطط  .3 شكلال

  

كما هو موضح باجلدول ها  دد منشأأن حيآبار منطقة الدراسة ميكن  مياهفإن  Sullin – Schoellerتصنيف على ًا إعتماد

% منشأها عذري و البقية  16% من مياه آبار منطقة الدراسة منشأها حبرى بينما  حواىل 77 ، وعليه فإنه يتضح أن حواىل)4(

  منشأها جوى.

  ملياه اآلبار )Sullin )1946نوعية املياه اجلوفية وعوائل جماميعها حسب تصنيف   .4جدول ال

  رقم البئر  نوع المياه  الرمز
النسبة 

%  

أصل 

  المياه
  العائلة  المجموعة

11 ،13  
Na > Mg > Ca 

Cl > SO4 

1-3  ،6-13- ،
15- 19 ،22,21 ،

25-32  

  الصوديوم  كلوريدات  حبري  77.4

11  ،32  
Na> Ca > Mg 

Cl>SO4  
  الصوديوم والكالسيوم  كلوريدات  جوي  3.2  14

32 ،13  
Na > Mg > Ca 

SO4 > Cl  
  الصوديوم  كربيتات  عذري  3.2  5

11 ،53  Mg> Ca> Na 4 ،20 ،23 ،24  12.9  املاغنيسيوم  كلوريدات  عذري  

  

 الخواص الفيزيائية والكيميائية لمياه اآلبار. 3.3

حتديد مدى  وأيضاللشرب  ةمن منطقة الدراسة لغرض حتديد مدى مالئم املأخوذةتقييم نوعية املياه اجلوفية لعينات املياه مت 

على احلدود املسموح ا وفق  أساسيعملية تقييم مالئمة املياه للشرب بشكل  استندت حيثالزراعية.  لالستخداماتمالئمتها 
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و أيضا وفق معايري دائرة  )WHO ،2006(ومعايري منظمة الصحة العاملية  )LNCSDWS، 1992( 82رقم املعايري الليبية 

 .)APHA ،1975(الصحة العامة للواليات املتحدة االمريكية 

متباينة منطقة الدراسة  آبار مياه نأ عام لعينات املياه بشكل الريتقديرات معامالت  وأيضا والكيميائية الفيزيائية القياسات أفادت

  :ولتوضيح هذا التباين فقد مت مناقشة هذه القياسات والتقديرات على النحو التايل). 5دول (اجل، القيم

  (pH). الدالة الحامضية 1.3.3

 التفاعل وسط و قاعدية حامضية حتديد يف مهم دور املعيار وهلذا 7.4مبعدل  8.2–7 بني االبار ملياه احلامضية الدالة قيم تراوحت

 ياه الشربملركز الوطين اللييب مواصفات و معايري امل على (4) رقم اجلدول يف النتائج املوضحة عرض عند أنه حيث للمياه،

)LNCSDWS ،1992 ملنظمة الصحة العاملية ( املعتمد التصنيف) وعلىWHO ،2006 أوضحت أن قيم الدالة ،(

م استخدايف  اكلمش أي دال توج وأنه الزراعي لالستخدام أيضا  لالستخدام البشرى و ة) صاحل8.5- 6.5(  احلامضية الواقعة بني

  .رييااملع ههذه املياه وفق هذ

    (EC) الكهربائي التوصيلو  (TDS)األمالح الذائبة الكلية . 2.3.3

 تراوحت واليت (2) البئروأدناها عند  (18)  البئرلعينات املياه كان عند  كهربائيال توصيللقيمة يف نتائج ا أعلى أن يالحظ

 يف احلاصل االرتفاع عدا (TDS) الكلية الذائبة االمالح كمية مع تتناسب القيم وهذه  ميكروموز/سم) 8320 -1056 (من

رئيسي  بشكليف هذا البئر  الكربيتات ايونات ارتفاع ىلراجعا إ هذاو والذى متيز بأعلى قيمة لألمالح الذائبة الكلية  (19) البئر

ملنظمة  املعتمد التصنيف على الكلية الذائبة االمالحو  كهربائيال توصيللنتائج ا عرضبو  .اجلبس ذوبان واليت قد يكون مصدرها

وأيضا على  )APHA ،1975( للواليات املتحدة االمريكية) وكذلك معايري الصحة العامة WHO ،2006(الصحة العاملية 

، واليت أظهرت أن مجيع قيمها تقع فوق احلد )LNCSDWS, 1992( ياه الشربملركز الوطين اللييب مواصفات و معايري امل

تبدو أا مالئمة للشرب حسب املواصفات  واليت) 26و  20، 15، 14، 10، 4، 2املسموح به، عدى القيم عند اآلبار (

  املذكورة.

بحر. وهذا قد يعطى وعند رسم تركيز االمالح الذائبة مع املسافة ميكن أن نالحظ زيادة تركيز املالح الذائبة كلما اقرتبنا من ال

  .(4)مؤشر على أن مصدر االمالح الذائبة قد يكون حبريا كما هو موضح بالشكل 
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  .مع املسافة من اجلنوب إىل الشمال (حنو اجتاه البحر) TDS زيادة تركيز الـ .4شكل ال

  

  (TH) العسرة الكلية . 3.3.3

 لكربونات وبيكربونات مصدر طبيعي مها )Eocene aquifers(املائي للخزان  نتاناملكو  يتاجلريي و الدولوم ن صخور احلجرإ

 املاء تفاعلو  .القاعدية ركباتاملمعظم  عنها ينشأ اليت هيوتعترب البيكربونات  بار مياه هذه اآل يف واملغنيسيوم والكالسيوم لصوديوما

 تراوحت). ولقد 2010منطقة الدراسة (غازي،  بارآمياه  وبيكربونات لكربونات الكلية االمالحعنه تج ين اجلريية الصخور مع

 قد تكون ذلكبو ). 28عند البئر ( لرت/مجم 16,016) و 22عند البئر ( لرت/مجم 606ملياه آبار هذه املنطقة من  الكلية العسرة

 املعتمد التصنيفحسب  جداً  عسرة اهمي على أا الدراسة هذه آبار مياه تصنفو  لرت/مجم 500 وهو به املسموح احلد جتاوزت 

 لتفاعل نتيجة يف املياه أو الرتبة مكونات بعض لذوبان نتيجة حصلت رمبا الزيادة وهذه). 2010ملنظمة الصحة العاملية (غازي، 

   .املياه هذه يف البيكربونات لتكوين الكلس حجر مع الكربون أوكسيد ثنائي غاز

 دوراً كما أا هلا   الصابون باستعمال التنظيف لعملية فعال غري وجتعله املياه طعم على العسرة تسبب اليت الرئيسة املركبات تؤثر 

 لبعض السمي للتأثري املختزلة غري املواد من والكالسيوم املغنيسيوم أيونات عتربت حيث املائية البيئة ومحاية الطحالب منو يف رئيسياً 

   ).2010(غازي،  الثقيلة العناصر

SO4) كبريتات لا. 4.3.3
2-

) 

 املواد تكسر من وكذلك) البايرسيتية (الطبيع الصخور من يشتق الذي الكربيتيد أكسدة عن ناجتة الرتبة يف الكربيتات مصادر إن

 الطبيعية اجلوفية املياه لكربيتات خرىاأل املصادر من كذلك الالهوائية، البكرتيا بواسطة الكربيتات اختزال ومن الكربيتيدية العضوية

)LNCSDWS ،1992.( الشرب مياه صالحية مواصفات مع الدراسة آبار مياه تراكيز مقارنة من ويالحظ )Schoeller ،
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1962 LNCSDWS ،1992 ؛WHO ،2006( مياه أن ) للشرب مياهاً  ح) ال تصل22 – 19، 16، 6، 5اآلبار 

  .لرت/مجم 400 وهو به املسموح داحل لتجاوزها

 

 (-Cl)  الكلوريد. 5.3.3

تركيز الكلوريد  تراوح. املاء يف والنارية الرسوبية الصخور لذوبان نتيجة الطبيعية الظروف حتت املائية املصادر معظم يف الكلوريد يوجد

 صالحية مواصفات وحسب). 16عند البئر ( لرت/مجم 24850) إىل 5عند البئر ( لرت/مجم 355يف آبار منطقة الدراسة من 

 متجاوزةتعترب  الدراسةمنطقة  آبار مياه) فإن Paliwal ،1972؛ Wiclox ،1955؛ Ragunath ،1987( الشرب مياه

بشكل سلىب إذا ما جتاوزت  على الكائنات احلية الكلوريداتتؤثر  و .لرت/مجم 250والري أال وهو  الشرب ملياه به املسموحللحد 

اثر الكلوريد على منو احملاصيل يوضح  )5(اجلدول  .)APHA ،1975( مستساغ غري املياه طعم علجتاحلد املسموح به كما أا 

، ومن خالل مقارنة تركيز الكلوريد مع املسافة األفقية آلبار منطقة الدراسة عن ساحل البحر نالحظ ازداد تركيز هذا الزراعية

ياه هذا احلوض العنصر كلما اقرتبنا من الساحل وهذا ايضا قد يعطى مؤشراً على أن مصدر امللوحة نتاج من تداخل مياه البحر مب

   ).5(الشكل 

  )Hagen ،1987( اثر الكلوريد على منو احملاصيل الزراعية .5جدول ال

  تأثير الكلوريد  /لتر) للي مكافئتركيز الكلوريد (م

  جيد  >2

  قليل  24

  متوسط التأثري على النباتات  4-8

  على التأثري على النباتات  <8

  

  

  .مع املسافة من اجلنوب إىل الشمال (حنو اجتاه البحر) Cl زيادة تركيز الــــــ .5شكل ال
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٪ من إمجايل األنيونات 94 على نسب بقية األنيونات حيث جتاوزت نسبته الـالكلور ) يوضح هيمنة عنصر 6( شكلكما أن ال

  لي مكافئ.ليف وحدة م

  

  

  نيونات يف عينات الدراسةاألنسبة  قيممتوسط  .6شكل ال

 

+Ca2( الموجبة  الكاتيونات. 6.3.3
 ،

2+K+, Na+ , Mg(  

 املياه أن مصادرمها كما .واجلبس ميتو الدول صخور يف عادة للصخور ويتواجدان املكونة العناصر من واملغنسيوم الكالسيوم يعترب

 أقل من نسب على الطبيعية املياه حتتوي بينما املغنيسيوم نسبيًا من عالية تراكيز على البحر وحتتوي مياه الكلسية واالراضي اجلوفية

 )24( البئر على التوايل عند لرت/مجم 238و  408 واملاغنيسيوم هو لكالسيومل تركيز أعلى أن )6( اجلدول من يالحظ .املغنيسيوم

النتائج ). ومبقارنة 2عند البئر ( لرت/مجم 29.2للماغنيسوم  تركيز قل) و أ1عند البئر ( لرت/مجم 13.6 للكالسيوم تركيز قلبينما أ

عند  الكالسيوم واملغنيسيوم عنصري تراكيز) تعترب APHA ،1975؛ WHO ،1992؛ LNCSDWS ،1992مبوصفات (

  .الشرب مياه صالحية دودحل  ةجاوز مت )24و  23، 20، 19، 16اآلبار (

يف  اعتيادياً  البوتاسيوم يتواجد .القلوية املعادن الفلدسبار ويف معادن يف يتواجدان فإما والصوديوم عنصري البوتاسيوم خيص فيما أما

 يف املستخدمة العوامل أهم من تركيز الصوديوم قياس. ويعترب والصوديوم واملغنيسيوم الكالسيوم تركيز ويقل تركيزه عن العذبة املياه

 .)2009(احلياين،  عالية كانت الرتاكيز إذا خاصة احلياتية لألغراض وصالحيتها املياه حتديد نوعية

 احلدود جتاوزت ) قد22و  20،  19، 18، 16( الدراسةمنطقة آبار  ملياه الصوديوم تراكيز أن (6) من اجلدول الحظي

، APHA؛ WHO ،2006؛ LNCSDWS ،1992حسب مواصفات ( ال تالئم استخدامات الشرب أا أي ا املسموح

1975.(  

  

94%

5%
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 Cl- (meq/l)

SO42- (meq/l)

HCO3- (meq/l)
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  املعلمات الفيزيائية والكيميائية لعينات املياه اجلوفيةقيم واألعلى ل، املتوسط و  احلد األدىن  .6جدول ال

  

 مع التفاعالت املتبادلة بواسطة يرتسب فأنه الري مياه خالل من اىل الرتبة دخوله عند املوجبة االيونات من كغريه الصوديومويعترب 

املهيمن  يونألا هو يون الصوديومأ كان إذا خاصة فيها مرغوب غري فيزيائية ظروفاً  مسببًا بذلك الرتبة يف املوجودة الطبيعية املعادن

فإن تراكيزه قد جتاوزت ). أما بالنسبة للبوتاسيوم 7وهذا بالضبط ما هو حاصل مبياه منطقة الدراسة (الشكل  املياه يف %)44(

  ).20، 19، 16، 9، 8، 5احلدود املسموح ا عند اآلبار رقم (

  

  نسبة الكاتيونات يف عينات الدراسة قيممتوسط  .7شكل ال

  

 ومالئمتها للري  المياه الجوفية . معامالت نوعية4.3

  (SAR) . نسبة الصوديوم المدمص 1.4.3

الري. لذلك مت رسم قيم املوصلية  ضألغرااملياه  استخداملتحديد صالحية  املهمة االمور من الصوديوم إدمصاص نسبة تعترب

) كما USSL ،1954الري (خترب االمريكي  مللوحة مياه املخطط املوضوع من قبل املالكهربائية ونسبة إدمصاص الصوديوم على 

قليل  –عايل امللوحة(  C3S1تقع ضمن صنف 14،  10،  2هذا املخطط لوحظ إن مياه اآلبار  على و استنادا). 8(شكل بال

الصودية. أما بقية  ارتفاعملوحتها وايضا  الرتفاعتقع خارج نطاق املخطط  20،  19،  16مياه اآلبار ىف حني أن  الصودية)

فإن مياه  خططواعتمادا على هذا املقليل اىل متوسط الصودية).  –(عايل امللوحة جدا   C4S2و C4S1 صنفياآلبار تقع ضمن 

  .مياه الريملالئمة ة ضاحلدود املنخفآبار منطقة الدراسة تقع يف 

Mg2+

meq/l
27%

Ca2+

meq/l
27%

K+

meq/l
2%

Na+

meq/l
44%

Cations

CaCO3 
SO4

2-

(mg/l) 
Cl-

(mg/l) 
HCO3

- 
(mg/l) 

Mg2+ 
mg/l 

Ca2+ 
(mg/l) 

K+ 
(mg/l) 

Na+ 
(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l)  
pH Parameter 

1340 1340 24850 61 238 408 99 894 2.1 27355 7 Maximum 
40 40 355 15.3 29.2 13.6 7.8 79 0.2 703 8.2 Minimum 

317 317 4200 40 102 164 29 311 0.85 5171 7.4 Average 
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  )2009الصودية لتحديد مالئمة املياه للري (احلياين، امللوحة و خمطط  .8شكل ال

  

  (PI) مؤشر النفاذية . 2.4.3

مياه الري على املدى الطويل من خالل تأثري مكونات املياه من صوديوم و كالسيوم ومغنيسيوم  باستخدامتتأثر نفاذية الرتبة 

% من آبار مياه منطقة 90) أن PI. أوضحت نتائج معامل النفاذية ()Doneen ،1964( حمتويات الرتبة يفوبيكربونات 

% حسب تصنيف 80 – 40تقع بني  أيبأا من الدرجة الثالثة  2باملعادلة املوضحة باجلدول   هالدراسة و الذى مت حساب

تصنف  واليت 23و  22، 4. اآلبار رقم الريغري مالئم ألغراض  . مما يعين أن مياه منطقة الدراسةDoneenـــ معامل النفاذية لـ

  .الريملياه  املائتة% وهذه أيضا تعترب رديئة او منخفضة 40 – 20أن نسبة النفاذية ترتاوح بني  أيمن الدرجة الثانية 

  (% Na)نسبة الصوديوم الذائب . 3.4.3

عن طريقها ميكن  اليتص افالنسبة املئوية أليون الصوديوم تعد من أهم اخلو ، الريصالحية مياه  يفيلعب الصوديوم دورا رئيسيًا 

أقسام، ومن خالل متثيل عينات منطقة الدراسة مبخطط  5) مالئمة املياه اىل Wilcox)1955 . ولقد صنف الريمياه  تصنيف

Wiclox ) ذ ا االستخدامياه جيدة اىل مالئمة صنف امل يف) تقع 10، 2اآلبار ( يفالحظ أن عينات املياه ). ي9املبني بالشكل

مياه هاذين البئرين كون تلك النسبة مسموح ا او مقبولة.  استخدام%)، وبذلك ميكن 60 –40تراوح حمتوى الصوديوم من ( 

  .الري يفستخدام مياهها الإىل غري املالئمة  استخدامهاتصنيف املشكوك يف  يفبقية مياه اآلبار االخرى تقع أما 
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  )Wiclox ،1955للري (وفق صالحيتها ، توزيع عينات املياه على التقسيمات  Wilcoxخمطط  .9شكل ال

  

  (MAR). نسبة المغنيسيوم 4.4.3

يعترب حمتوى املياه من املغنيسيوم واحدة من أهم املعايري النوعية يف حتديد مالئمة املياه ألغراض الري. وبشكل عام فإن تواجد 

على حالة من التوازن يف معظم املياه إال إن زيادة نسبة املغنسيوم يف املياه تؤثر سلبا على احملاصيل  حيافظانالكالسيوم واملغنيسيوم 

 باستخدامهذه الدراسة مت حساب نسبة إدمصاص املغنيسيوم  يف. )Kovda ،1955(ث تصبح الرتبة أكثر ملوحة الزراعية حي

% من نسبة 50% من مياه آبار منطقة الدراسة تقع فوق 99)، ونتائج هذه احلسابات أوضحت أن  2املعادلة املبينة باجلدول (

على هذه النتائج فإن مياه منطقة الدراسة غري  واستناداز هذه النسبة. ) مل تتجاو 14املغنيسوم املدمص وعينة واحدة فقط (بئر 

  وذلك ألن نسبة امتصاص املغنيسيوم عالية األمر الذى قد يؤدى إىل تأثري ضار على الرتبة. الريمالئمة ألغراض 

 . االستنتاجات والتوصيات4

 . االستنتاجات1.4

صل اعلى التباين احل الرئيسياملناخ ونوع صخور األم والنشاط البشري هو املؤثر التحاليل الفزيائية والكيميائية يتضح أن  من خالل

م علـــى جمموعـــة الكاتيونـــات. و ـــيمن الكلوريـــدات علـــى جمموعـــة األنيونـــات بينمـــا يهـــيمن الصـــوديكمـــا الذائبـــة يف امليـــاه.   لأليونـــات

والصـوديوم وذلـك الن منطقـة الدراسـة تقـع ضـمن مكاشـف ذات الطبيعـة  الكلوريـد لكـل مـنونـات أعلى قيم لرتاكيـز االي وُسجلت

وايضا وقوعها قرب الساحل البحري الذى يُرجح حصول تبـادل او خلـط  احلجر اجلريي والدولوميت واجلبس من الصخرية املتكونة

مــن نــوع  % مــن ميــاه أبــار منطقــة الدراســة  77علــى أن حــواىل  Sullin – Schoellerدل تصــنيف كمــا   .يف مكونــات امليــاه

وكلوريــــد الكالســــيوم مــــن نــــوع كلوريــــد املغنســــيوم  24، 23، 20، 5، 4و اآلبــــار  البحــــريذات األصــــل كلوريــــدات الصــــوديوم 
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كما أن الدراسة قد أفادت بـأن ميـاه منطقـة الدراسـة غـري صـاحلة للشـرب حسـب املعـايري الدوليـة . العذريات األصل واملغنيسيوم ذ

  لعاملية.وا

قليــل اىل  –(عـايل امللوحــة جـدا   C4S2و C4S1 صـنفياآلبــار تقـع ضــمن ) أن معظـم SARكالـــ (امليـاه   أشـارت معـامالت نوعيــة

حسب ، و مياه الريملالئمة ة ضاحلدود املنخففإن مياه آبار منطقة الدراسة تقع يف  خططواعتمادا على هذا املمتوسط الصودية). 

أن ميــاه وهــذا يؤكــد بــ% 80 – 40تقــع بــني  أيالدرجــة الثالثــة تقــع أبــار منطقــة الدراســة ب Doneenتصــنيف معامــل النفاذيــة لـــ 

فقـط وذلـك الخنفـاض نسـبة  10، 2بأنه ميكـن اسـتخدام البئـر  Wilcoxخمطط أوضح  .الريمنطقة الدراسة غري مالئم ألغراض 

% مـن نسـبة 50مياه آبـار منطقـة الدراسـة تقـع فـوق  % من99أن   الصوديوم الذائب فيهما. أما نسبة املغنيسيوم الذائب أوضح

  الري. على هذه النتائج فإن مياه منطقة الدراسة غري مالئمة ألغراض واستنادااملغنيسوم املدمص. 

 التوصيات . 2.4

دورية ومراقبة  تتعترب ظاهرة تلوث املياه اجلوفية بالسواحل الليبية مشكلة فاقة التوقعات، لذا جيب الرتكيز على أجراء دراسا

خزانات املياه ومحايتها من التلوث. وأعداد خرائط هيدرولوجية تساهم فيها مجيع القطاعات لتحديد مستوى و مصادر التلوث 

 للخزانات اجلوفية. كما أنه جيب إعدام بعض اآلبار اليت قد تساهم يف خلط املياه اجلوفية بني اخلزانات. 
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  .108-91): 2(10اإلقتصادية واإلدارية، جملة الغرى للعلوم ا .والتحديات الواقع: العربية  املياه ).2008( خبيت، ن.

 األمطار مياه حصاد حول عمل حلقة. املياه حصاد يف القاحلة واألراضي اجلافة املناطق لدراسة العريب املركز أنشطة .)2005(  .أ جناد،

 .أكتوبر) 13-10(  ليبيا طرابلس، ، االصطناعية والتغذية

  .939جملة احلوار املتمدن، العدد  .املياه العربية االزمة واملشكالت واحللول ).2004( م. خدام،

املؤمتر الدويل الثاين  .مصادر تلوث املياه اجلوفية يف الساحل السوري نتيجة األنشطة البشرية وانعكاساته  .)2006إ. ( ،صقر، إ و معروف

  للموارد املائية والبيئة اجلافة.

  ) . البيئة الصناعية حتسينها وطرق محايتها. دار دجلة، مجهورية العراق.  2010غازي، ع. (

  ،سوريا، تشرين جامعة حبوث جملة .الكربوناتية الصخور يف املتوضعة اجلوفية للمياه اهليدروجيوكيميائي لتقييم. ا(2004) .م .أ حممد،
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