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  جنوب ليبيا ،تقييم المياه الجوفية من حيث التآكل و الترسيب في مدينة تراغن

     و نواسة علي صاحل و العارف حممد عريب  خدجية عــبد السالم حامد
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  الملخص

اجلوفية بشكل عام و يتجلى هذا االهتمام يف العديد من الدراسات و البحوث اليت تويل اهتمامًا  مبشكلة التآكل و الرتسيب يف  يزداد االهتمام باملياه
يف هذه الدراسة أجريت بعض التحاليل الفيزيائية و الكيميائية لعينات من مياه  ،أنابيب و معدات نقل املياه، وذلك ملا هلا من أمهية اقتصادية و فنية

و املاغنسيوم و مت منطقة الدراسة اليت مشلت كل من االس اهليدروجيين و القاعدية الكلية و األمالح الذائبة الكلية، و الكربيتات والكلوريد و الكالسيوم 
ى قابليتها للرتسيب، و من التعامل مع النتائج املتحصل عليها يف تطبيق بعض املعامالت اليت تعكس تأثري هذه القيم على مدى أكالية هذه املياه أو مد

) و هذا يبني أن مياه 12.6 -9.7هذه املعامالت معامل العدوانية و (معامل الرسون) ، أوضحت نتائج الدراسة أن (معامل العدوانية) يرتاوح ما بني (
  . أكالةو يبني هذا إن حالة املياه ) 2.6 -0.5، و معامل الرسون يرتاوح ما بني ((مرسبة) أكالةهذه املنطقة هي مياه شديدة التآكل إيل غري 

  ، اجلوفية.: املياه، التآكل، الرتسيب، العدوانيةالةالكلمات الد

Abstract 

The interest in ground water is increasing, and this interest is reflected in many studies and research that focus on 
theproblems of corrosion and sedimentation in the pipes and water transfer equipment, because of their 
economic and technical importance. In this study, some physical and chemical analysis was conducted  on the 
water samples in the study area, which included pH, total soluble salts, sulphate, chloride, calcium and 
magnesium. The results obtained were used in application of some factors that reflect the effect of the results 
values on corrosion and sedimentation study showed that the coefficient of aggression ranged from 9.7 to 12.6. 
This indicates that the water of this area is highly corrosive water. to non-corrosive (precipitated), and the Larson 
coefficient ranges between (2.6 -0.5) and shows the corrosive water condition. 

Keywords: Water, Corrosion, Sedimentation, Aggression, Ground. 

  المقدمة. 1

إن املشاكل اليت تتسبب فيها املياه هي العوالق واألصناف الكيميائية الـيت تـؤدي إىل الرتسـيب يف صـورة أمـالح وقشـور ونـواتج كيميائيـة 

ئيسـياً يف خمتلفة، إن هذه املياه  تبعاً لنوعيتها ومواصفاا قـد تكـون بيئـة عدوانيـة ألغلـب املـواد، وخاصـة املعدنيـة منهـا ممـا جيعلهـا سـبباً ر 

، (منصــور حـدوث التآكـل وتلــف املعـادن والســبائك املختلفـة بنــواتج كيميائيـة تــذوب يف هـذا الوســط وتعمـل علــى تغيـري نوعيتــه وجودتـه

ظاهرة عامـة يف حياتنـا، فهـو منتشـر يف كـل مكـان ويف مجيـع البيئـات سـواء يف اجلـو، أو  (Corrosion)يعترب التآكل حيث ). 1986
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هوائية، ومن الناحية العلمية تعتـرب مجيـع الظـروف البيئيـة مسـببة للتآكـل حيدث التآكل يف الظروف الاليف البحر، أو حتت األرض، وقد 

إىل درجة ما، والتآكل من العوامـل بالغـة األمهيـة يف العمليـات الصـناعية، فهـو السـبب الرئيسـي للكثـري مـن املتاعـب الـيت جتابـه عمليـات 

) رغــم االســتخدامات املتزايــدة للمــواد البالســتيكية 1995، صــبيح( خطــوط اإلنتــاج مــن األعطــال وتوقــف اإلنتــاج وغريهــاالتشــغيل يف 

 والبوليمرات واأللياف الزجاجية يف التوصيالت وتركيبات شبكات املياه املختلفة، إال إن التوصيالت املعدنية ال زالت تشكل جزءاً كبرياً 

تعتـرب عمليـة تآكـل أنابيـب تغليـف اآلبـار  ،)2000، (املوسوي ت و التوصيالت داخل أبار املياه اجلوفيةمن الشبكات مبا فيها املضخا

ختتلف أنواع امليـاه حسـب نوعيتهـا لكرتوكيميائية، و إليف آلياا ا واملرشحات واملضخات من الظواهر اخلطرية اليت يلعب املاء دوراً رئيسياً 

، لذلك فـإن اختيـار )2006 ،و عيسى الفقيه( نها ما هو قليلاملغمورة ا: منها شديد التأثري، وميف تأثريها على معدل تآكل املعادن 

املــــواد املناســــبة مــــن معــــادن وســــبائك لصــــناعة املعــــدات مثــــل املضــــخات واملرشــــحات تعتمــــد علــــى عــــدة عوامــــل أمههــــا: طبيعــــة البيئــــة، 

)، قد تكون املياه ليست بأكالة ولكنهـا مرسـبة وهلـا قابليـة لتكـوين Al Agha, 2006( والتفاعالت الكيميائية، و االلكرتوكيميائية هلا

القشرة الصلبة اليت تسبب انسداد فتحات مداخل املضخات، وفتحات املرشحات يف اآلبار، وينتج عنه اخنفـاض يف معـدالت اإلنتـاج 

 ).WHO, 1993؛ 1992، عبداهللاملياه تلك اآلبار(

هي منطقة صحراوية تقع يف اجلزء اجلنوب الغريب من ليبيا يعتمد سكاا على املياه اجلوفية يف القيام  منطقة الدراسة: منطقة تراغن

  املختلفة.   األعماقباألنشطة املختلفة عن طريق حفر اآلبار ذات 

  الطرقالمواد و  .2

، و قيـــاس القاعديـــة الكليـــة وتركيـــز أيـــون الكلوريـــد pH-meterمت قيـــاس األس اهليـــدروجيين للعينـــات قيـــد الدراســـة باســـتخدام جهـــاز 

) و مت تقــديرها حســب الطريقــة املتبعــة يف الطــرق (Spectrophotometer الكالســيوم، وكــذلك  قيــاس الكربيتــات باســتخدام جهــازو 

  ).Apha-AWWA-WBCF, 1975القياسية  (

  .النتائج والمناقشة 3

تتسبب مشاكل التآكل اليت حتدث يف مجيع ميادين األنشطة الفنية يف تكاليف اقتصادية عالية، وعليه فإن البحث يف عمليات 

 وآليات التآكل املختلفة من املتطلبات األساسية لتقييم مدى  االستعداد للحد من اخلسائر االقتصادية. 

  )  (pHقياس األس الهيدروجيني 1.3

- 7.05( بــنيمــا ) لآلبــار املدروســة حيـث بينــت: أن امليــاه ضــئيلة احلموضـة تــرتاوح pH) قـيم الـــ( 1توضـح النتــائج يف اجلــدول رقــم (

يشـكل نصـف   +H)لكرتوكيميـائي مـع املعـادن مسـببه التآكـل و التفتيـت، فوجـود الربوتونـات (إل) مما جيعل هلا قابلية للتفاعل ا8.05
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 Millette et( لتصاعد غاز اهليدروجني وزيادة معدل التآكل يف وجود تفاعـل كـاثود لنصـف اختـزال األكسـجني التفاعل الكاثودي

al., 1980 احلديد سوف تتم  هذه التفاعالت :وإذا كان هذا الوسط يف حالة اتصال مباشر مبعدن  )1987 ،درادكه ؛  

                    Fe(s)   +  2H+   →   Fe++   +  H2↑                                                                               (1)                    

                    Fe(s)   +  1/2 O2 + 2H+  →   Fe++   +  H2O                                                               (2) 

  

ن ارتفاع قيم تركيز اهليدروجني يف الوسط  احلامضي يؤدي إىل اخنفاض أيونات الكربونات والبيكربونات وبالتايل حتللها أكما 

 Rossum(  لتنتج ثاين أكسيد الكربون الذي أيضاً بدوره يعمل على زيادة الربوتونات يف احمللول ويزود من نصف التفاعل الكاثودي

et al., 1983(.  

                   2H +  +  2e -   → H2↑                                                                                                 (3) 

  ) لعينات مياه اآلبارpHاألس اهليدروجيين (  .1جدول ال..

 pH  رقم البئر Ph  رقم البئر

1  7.70 9  7.41  

2  8.05 10  7.58  

3  7.75 11  7.21  

4  7.63 12  7.05  

5  7.25 13  7.77  

6  7.59 14  7.76  

7  7.44 15  7.75  

8  7.45 16  7.19  

  

  ) ++Caأيون الكالسيوم ( 3.2

حتتوي املياه اجلوفية على عدة أنواع من  ،م/لرت) جم142 - 6بني ( ) أن تراكيز الكالسيوم ما2أوضحت النتائج  يف جدول (
  من أشهرها بيكربونات الكالسيوم الذي يعطي إتزان مع ثاين اكسيد الكربون وفق املعادلة االتية: األمالح الذائبة و

      Ca(HCO3)2+Heat  ↔   CaCO3+CO2+H2O                                                  (4) 
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   هذا التفاعل مسببة يف ذوبان كربونات الكالسيوم لتجعل هذه املياه هلا عدوانية و أكالة، اتزانو ميكن لتداخالت معقدة أن تزيح 
الذي ميكن أن  Scale Formation)( ميكن لكربونات الكالسيوم أن ترتسب مكوناً ما يسمى بالتكون القشري ىو من جهة أخر 

هذه التفاعالت املتداخلة ميكنها الفلزات كاحلديد، يضيف تفاعالت تآكل الكرتوكيميائي يف الوسط املائي خصوصًا مع بعض 
للكالسيوم و  وكذلك تركيز املواد الصلبة الذائبة، ،، القاعدية، االس اهليدروجيينلتغري يف حمتوى املياه للكالسيومالتحضري عن طريق ا

و البيكربونات حيث يرتسب داخل األنابيب يف األوساط الساكنة أو   إذ إنه مرتبط مع الكربونات دور هام يف التآكل والرتسيب،
  :)Dearbon, 1986( البطيئة احلركة

        CaO  +  CO2   →  CaCO3 ↔   Ca
++

  + CO3

- -                                                      (5) 
  

  .تركيز أيون الكالسيوم لعينات مياه اآلبار . 2جدول

 لتر)(مجم/ ++Ca  رقم البئر لتر)(مجم/ ++Ca  البئررقم 

1  7 9  89 

2  6 10  142  

3  6  11  10  

4  16 12  89.4  

5  113 13  53  

6  95 14  43  

7  111  15  124  

8  70  16  16  

  

SO4)( أيون الكبريتات 3.3
- -

   

م/لرت. تلعب الكربيتات دورًا هامًا يف عملية ) جم372- 13ت يرتاوح ما بني () أن تركيز الكربيتا3بينت النتائج يف اجلدول رقم (

من خالل العالقة بينها وبني جمموع اهلالوجينات والقلوية الكلية،  لكربيتات حتديد مدى أكالية الوسطالتآكل إذ ميكن من خالل ا

هوائية ر ظروف الإىل سطح املعدن مما يوفمينع وجود ترسبات أو تركيبات قشرية على سطح املعدن متنع من وصول األوكسجني 

، إال إن هذه الطبقة أو القشور سوف لن تدوم لفرتة طويلة لظهور )2000، املوسوي( مناسبة جداً لعمل البكترييا املختزلة للكربيتات

الشقوق و التلف ا، مما جيعل سطح املعدن يتعرض ألنواع سريعة من التآكل املوضعي، مثل التآكل اجللفاين و التشققي، كما أن 

) H2S( كذلك توفري أيونات اهليدروجني عند تأينعلى زيادة محوضة هذه املياه، و  ) يعطي مؤشراً H2S( و تكوينها ملركب —Sئجنتا

مرتفعة نسبيًا يف املياه املدروسة حيث تعترب من اخلواص املسببة  الذي يأخذ مكاا يف التفاعل االختزايل للتآكل، ومبا أن الكربيتات

 نه أن يهاجم املعدن املشار إليه،) من شأH2SO4للتآكل، و ذلك لتغري بيئة الوسط املائي املوجود فيه بتكوين الوسط احلامضي (

و تعترب هذه القيم مرتفعة حيث ميكنها أن تلعب دورًا مهمًا يف أنواع  ،7كذلك تغيري االس اهليدروجيين للوسط يف إجتاه أقل من و 
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مل خمتلفة من التآكالت سواًء يف األوساط اهلوائية أو الالهوائية، كما إن ارتفاع تركيز للكربيتات يف هذه املياه على اهلاليدات، وهو عا

   :)1987 ،درادكه ؛2000، ( املوسوي مهم يف تقييم آكالية املياه

SO4 
S . R . B--

S -- + 2O2                                                             (7) 

2S  +  3O2  +  2H2O  
Bacteria

2H2SO4                                                    (8) 

Fe(s)   +  H2SO4 → FeSO4  +  H2                                                                   (9) 

Fe
++

   +    S
--

   →   FeS                                                                               (10) 

SO4
-- 

 +   5H2O →  H2S  +  4H2O                                                            (11) 

  

  .تركيز أيون الكربيتات لعينات مياه اآلبار .3 جدول

SO4  رقم البئر
SO4  رقم البئر لتر)(مجم/ - -

 لتر)(مجم/ - -

1  14 9  189.5 

2  13 10  350  

3  18.5 11  30  

4  26 12  147.5  

5  372 13  99.5  

6  242.5 14  49  

7  350 15  176.5  

8  145 16  18  

  

   (- Cl)أيون الكلوريد  .4.3

) حيث ترتاوح 4دول (اجلمن خالل تقدير تركيز الكلوريد يف املياه املدروسة يتضح أا حتتوي على تراكيز عالية من الكلوريد كما يف 
ووجود ايونات الكلوريد يف الوسط  املائي  ينتج عنها   ،لرت. للكلوريد دوراً هاماً وفعال يف عملية التآكل/) جمم1035- 10ما بني (
ألنابيب املصنوعة من الفوالذ وبذلك تعرض لاء، وال ميكنها عمل طبقة حامية احلديديك وهذه املواد ذائبة يف امل احلديدوز أوكلوريد 

  ). 2000، املوسوي (  سطح جديد للتآكل وارتفاع معدله

Fe(s)    → Fe
++

 + 2e                                            (12) 

Fe
++

 + 2Cl
 - 

→  FeCl2                                               (13) 
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Fe(s) + 2Cl
 -
  → FeCl2 + 2e

-                                 
                                                (14) 

 pittingعامًال مهمًا يف تكوين التآكل املوضعي مبعدالت مرتفعة يف صورة تآكل نقري ( تعترب هذه الرتاكيز املرتفعة للكلوريدات

corrosionعلى مجيع أنواع سبائك احلديد الصلب وكذلك سبائك احلديد املقاوم للصدأ ( )Fontana, 1987.(  

  اآلبار عينات مياهتركيز أيون الكلوريد ل .4 جدول

 لتر)(مجم/   - Cl  البئررقم  لتر)(مجم/  - Cl  رقم البئر

1  25 9  285 

2  15 10  885  

3  10 11  30  

4  40 12  325  

5  1035 13  200  

6  320 14  155  

7  820 15  870  

8  130 16  25  

  

   (.T.H)القاعدية الكلية .5.3

موع يقصد ا جمو   )5، كما هو مبني يف جدول (لرتجمم/ )665-30ترتاوح القاعدية الكلية يف عينات حتت الدراسة مابني (

)، إن قيم القاعدية للمياه املدروسة 2000، املوسوي ( هي اهليدروكسيدات والكربونات و البيكربوناتااليونات السالبة يف املاء و 

تشري إىل تداخلها يف آلية التآكل اإللكرتولييت من حيث عالقتها بثاين أكسيد الكربون ومحوضة الوسط، واليت تؤدي إىل وسط 

  أكال.

  القاعدية الكلية لعينات مياه اآلبار.  .5جدول 

 لتر)(مجم/ القاعدية الكلية  رقم البئر لتر)(مجم/ القاعدية الكلية  رقم البئر

1  37.5 9  332.5 

2  37.5 10  465  

3  30 11  32.5  

4  67.5 12  365  

5  550 13  227.5  

6  375 14  215  

7  535 15  665  

8  217.5 16  72.5  
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  اآلبار من حيث التآكل والترسيبقييم مياه . ت6.3

ملياه اآلبار املتحصل عليها من خالل التحاليل الكيميائية يف دراسة  ليت تعكس اخلصائص الفيزوكيميائيةمت إدخال البيانات والنتائج ا
والنتائج ملياه هذه  مت تطبيق بعض املعامالت واملؤشرات اليت يتناسب تقييمها مع البيانات ،لتقييم مدى ما تسببه من تآكل أو ترسيب

  اآلبار.

   Aggressiveness Index)(التقييم حسب معامل العدوانية  1.6.3.

معامل يتم من خالله حتديد عدوانية الوسط املائي ملياه  اآلبار حيث إنه يتعامل مع ظروف تلك املياه اليت هلا قيم خمتلفة لألس 
  : اهليدروجيين وكذلك القاعدية ويعطى بالعالقة

AL=pH +Log(ALK * Ca)                                                                      (15) 

  حيث أن:

 AL ،معامل العدوانية :  ALK  ،القاعدية الكلية :Ca تركيز أيون الكالسيوم :.  

  معامل العدوانية وحاالت املياه.مدى  .6 جدول

 حالة المياه العدوانية معاملقيمة 

  10أقل من أو يساوي 

10  - 11.9  

 12أكرب من 

  شديد التآكل

  متوسط التآكل

 غري أكال

  

  .لألابار املدروسة معامل العدوانيةحسابات  .7 جدول

  ةالعدواني  رقم البئر العدوانية  رقم البئر

1  10.1 9  11.8 

2  10.3 10  12.3  

3  10 11  9.7  

4  10.6 12  11.5  

5  12.04 13  11.8  

6  12.14 14  11.6  

7  12.21 15  12.6  

8  11.6  16  10.2  
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  Larson Index)التقييم حسب معامل الرسون ( .2.6.3

 او يعرب عنه يعرب عن النسبة بني جمموع اهلالوجينات والكربيتات إىل القاعدية الكلية وهو معيار ملعرفة قابلية املياه إلحداث التآكل، 
  :يلي ، كماand Marais, 1982) (Loewenthal   عالقةب

���	� � 	
����������

��

� �
�.
��                                                                         (16) 

  وحاالت املياه.ل الرسون معاممدى  .8 جدول

  

  ألبار املياه املدروسة قيم معامل الرسون  .9جدول 

  الرسونمعامل   رقم البئر الرسونمعامل   رقم البئر

1  1.05 9  1.4 

2  0.7 10  2.65  

3  0.9 11  1.87  

4  0.9 12  1.29  

5  2.5 13  1.31  

6  1.49 14  0.9  

7  2.18 15  1.57  

8  1.26 16  0.5  

  

بة رسِ مما يدل على إن املياه  مُ  15) يف بئر رقم 12.6و( 11) يف بئر رقم 9.7معامل العدوانية يرتاوح بني (قد تبني من ذلك أن 

 16  ) يف البئر رقم0.5إىل شديدة التآكل، أما النسبة بني جمموع اهلالوجينات والكربيتات إىل القاعدية (الرسون) كانت ترتاوح بني (

  وتشري إىل التآكل الشديد.  10) يف البئر رقم 2.65و(

  االستنتاجات. 4

إن املعايري واالختبارات اليت متت دراستها لتحديد درجة التآكل والعدوانية بينت بأن املياه أكالــة مرسبه، وأن درجة التآكل كانت 

  وتوصي نتائج الدراسة إىل:ترتاوح بني متوسطة إىل شديدة التآكل. 

 حالة المياه قيمة المعامل  المعامل

  لوجينات والكربيتات إيل القاعديةالنسبة بني جمموع اهلا

0.2 -  0.1  

 0.2أكرب من 

  خالية من التآكل

 أكالة



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                                      

 )2016-) (ديسمبر2)، العدد (2المجلد (

   2016 ،خديجة وأخرون

 
 

 -88A   كلية الموارد البحرية، الجامعة األسمرية اإلسالمية، ليبيا.

 

ISSN: 2413-5267 

مراقبة املياه اجلوفية باملنطقة ووضع برامج للمعاجلة والتحكم يف الرتاكيز والقيم اليت من شأا حتسني اجلودة و جيب أن يتم   −

 التحكم يف خاصيتها األكالة.

 اختيار املواد املعدنية والسبائك املناسبة للظروف الكيميائية والفيزيوكيميائية هلذه املياه.البد من   −

 اللحام  لتفادي بعض أنواع التآكالت املوضعية وامليكانيكية. من استخدام أجود أنواع جيب   −

  وضع برامج لصيانة الشبكات واملعدات حتت إشراف متخصصني يف هذا اال.جيب   −
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