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 الملخص 
 بفعل بعضتقدير مؤشرات تدهور النظم البيئية  مت، مبنطقة وادي الشاطئعلى النظام البيئي أجريت هذه الدراسة لتقييم بعض اآلثار البيئية للتنمية  

مث اخنفض  1984%( سنة 4.8معدالت منو ) أعلىليصل  سكان املنطقة ان تنفيذ برامج التنمية أدت إىل تزايد تعداد  حيث اتضح ،األنشطة البشرية
بيئية الشاكل امل بعض  أدى إىل الضغط على املوارد البيئية بشكل كبري، وصاحب ذلك مما (،%1.32معدل منو قدره ) 2006وصل يف تعداد  أن إىل

يف تركيبة الغطاء  كاستنزاف املياه وتدهور شديد لبساتني النخيل بسبب هبوط مناسيب املياه اجلوفية نتيجة للسحب الكبري ملياه اآلبار، وكذلك تغري
األودية املدروسة والذي يعزى لقلة األمطار والسيول ونتيجة لتسرب  يفحسب مقياس مسبسون للتنوع(  0.97 – 0.85النبايت الطبيعي وقلة تنوعه )

حيث وجد   .لح الرتب باملنطقة، إضافة إىل ارتفاع مستوى املاء األرضي مما أدى إىل تدهور ومتوفرط استخدام املخصبات الزراعية مياه الصرف الزراعي
كما ابرزت نتائج هذه   ،% ملحية صودية34.00% منها ملحية و 30.8% من عينات الرتب املدروسة  متأثرة بامللوحة حيث كان 64.80ان 

عنصر احلديد  ، باستثناءسمو  هاضمن احلدود امل ال تزال اأهن االالتغريات النوعية اليت طرأت على املياه اجلوفية مقارنة بنتائج سنوات سابقة  الدراسة
. وتوصي الدراسة بضرورة رصد جمم/لرت( 0.3/لرت( والذي يفوق احلدود املسمو  ها حسب املواصفة الليبية )جمم 2.9الذي وصل أعلى تركيز له )

  اآلثار البيئية للمشاريع التنموية القائمة وتقييم اآلثار البيئة ملشاريع التنمية املستقبلية.

 .، وادي الشاطئ، ليبيامتلح الرتباألثار  البيئية ، الغطاء  النبايت،  مياه جوفية ،  ات الدالة:الكلم
Abstract 

This study was conducted to evaluate the environmental impacts of development on the ecosystem in Wadi 

Shatii region. The findings showed that the development programs lead to increase the population of the region, 

where the highest of population growth rates (4.8%) was in 1984, resulting in a growth rate of (1.32%), which 

resulted in a great effect on environmental resources, such as water depletion and low diversity (0.85-0.97 

according to Simpson's diversity scale) due to lack of rainfall. However, the results of this study also showed 

qualitative changes in groundwater compared to previous years, but remained within the permissible limits, 

excepted for Fe which reached the highest concentration (2.9 mg /l) and exceeded the Libyan permissible limits 

(0.3 mg/l).  The results showed that 64.80% of the soil is effected clearly with salts and the rest is salty, whereby 

30.8 % was saline soils. Meanwhile, 34.00% was classified as sodic saline soil. The study recommends 

necessary of assess the environmental impacts of future development projects 
 

Keywords:  Environmental Impacts, Vegetation, Ground water, Saline soil, Wadi Shatii, Libya. 
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   مقدمةال. 1 
شرقاً، يف  15إىل    13وميتد الوادي بشكل طويل بني خط طول  تقع منطقة  وادي الشاطئ يف القسم الشمايل من حوض مرزق 

كم تقريبا من الشرق إىل الغرب   200ويبلغ طوله °   27'39و ° '  20 27حني ميتد من الشمال إىل اجلنوب بني دائريت عرض 
 ،ر )أبو لقمة والقريزيمرت فوق سطح البح  400كم ويصل ارتفاعه يف بعض األماكن اىل   20كم إىل   8وبعرض يرتاو  بني 

وتفاعال  مما   وترتبط منطقة وادي الشاطئ ارتباطا وثيقا ببقية املناطق مشاال وجنوبا األمر الذي جعل املنطقة أكثر انفتاحا  (. 1995
هم نتيجة السكان وزيادة عدد كان له األثر الكبري على استقرار املشروعات واخلدمات وتنميتها يف االقليم وبالتايل على استقرار 

ويرجع استقرار السكان يف وادي الشاطئ لعدة خصائص من أمهها املوقع ووفرة املياه اجلوفية ومظاهر   (.2008 ،لذلك )االجواد
والنواحي  والرتبة وبعض اخلصائص البشرية مثل النشاط الزراعي الذي ميارسه السكان منذ القدم وطرق املواصالت  السطح 

إىل أن هناك خصائص  كما جتدر االشارة   ،ذلك ساهم يف إجياد سبل احلياة يف هذا االقليم الصحراوياالجتماعية واالدارية كل 
ومن املتعارف عليه  ان اغلب األنشطة االقتصادية تتطلب   أخرى كان هلا دور سليب يف هذا اجلانب كالظروف املناخية القاسية.

ترتك حتميًا بصمة على النظم البيئية. وقد وصل االستخدام اجلائر للموارد  قدرًا من االستخدام للموارد الطبيعية؛ ومن مث، فإهنا 
  من النظم البيئية إصال  نفسها أو احلفاظ على استدامتها. الطبيعية نقطة ال تستطيع عندها العديد 

منو  عه من وتتجلى مظاهر التنمية بشكل واضح يف منطقة وادي الشاطئ كنتيجة طبيعية لتزايد النمو السكاين وما تب
املركزية أو من القرى  اقتصادي مؤكدا على االستمرارية التارخيية للدور الوظيفي للمنطقة وما تقدمه من خدمات سواء من املدن 

بالرغم من ظروف اجلفاف يف  .(2008   ،الصغرية اليت نشأت حول عيون املياه على امتداد مأيت كيلومرت عرب الوادي )االجواد
بشكل ملفت. كان عدد السكان يف منطقة الدراسة حوايل  ملوارد املائية إال أن تعداد السكان تزايد يف منطقة الدراسة املنطقة  وقلة ا
م 1964نسمة يف تعداد  18,723(، مث ازداد العدد إىل حوايل 1  م )جدول 1954نسمة حسب أول تعداد علم  15,870

، نسمة 27,178م تزايد عدد السكان إىل 1974% ويف تعداد 1.6قدره  % ومبعدل منو 17.9بنسبة زيادة بلغت حوايل 
سنوات اخرى بنسبة نسمة بعد عشرة  46,956% واستمرت الزيادة لتصل إىل 3.7قدره  % ومبعدل منو 45بلغت نسبة الزيادة 

نسمة  واستمر  64,869بلغ تعداد السكان يف املنطقة  م1995مسجلة بذلك أعلى نسبة زيادة مث يف عام  % 72زيادة قدرها 
م. ومن املتوقع أن يرتفع تعداد السكان 2006يف عام  نسمة حسب آخر تعداد 78,563عدد السكان ليصل إىل  التزايد يف 

   م.2030نسمة حبلول عام  99,937يف منطقة وادي الشاطئ ليصل إىل  

السكان إىل السكن واملنشآت  تزايد السكان باملنطقة أدى إىل الضغط على املوارد البيئية بشكل كبري، فحاجةإن 
وبتزايد السكان تزداد احلاجة لإلنتاج فيعمل اإلنسان على  االدارية واخلدمية والطرق أدت إىل الزحف العمراين على األرض الزراعية  

الغطاء النبايت بزيادة أعداد احليوانات يزداد الضغط ويصل أشده ويتناقص  كما إنه ،  يات الزراعية وهو ما جيهد الرتبةتكثيف العمل
هذا وتعمل زيادة السكان على زيادة  ،وتظهر الكثبان الرملية وتفقد األرض قدرهتا االنتاجية ويرتك األرض عرضة لعوامل التعرية 

  .ا حوله من أراضي زراعيةواملنشآت والطرق وهذا يؤدي إىل زحف العمران على م الطلب على املساكن 
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 *عدد السكان يف منطقة الدراسةتغري  .1جدول  

 سنة التعداد
 عدد السكان

 )نسمة(
  معدل النمو

)%( 
 مقدار الزيادة

 )نسمة(
  نسبة الزيادة

()% 
1954 15,870 - - - 

1964 18,723 1.6 2853 17.9 

1974 27,178 3.7 8455 45.15 

1984 46,956 5.4 19778 72.7 

1995 64,869 2.9 17913 38.14 

2001 72,576 1.87 7707 11.8 

2006 78,563 1.32 5987 8.24 

2012 79,000 0.09 437 0.55 

              * www.tedad-libya.info 

ازداد استخدام كما  .العقود األخرية ازداد عدد اآلبار غري االرتوازية وتشري العديد من الدراسات السابقة اىل انه خالل
أثر على املخزون املائي وبدأ يتناقص عندما زاد استغالل املياه يف االقليم عن  مضخات سحب املياه بشكل مكثف األمر الذي 

  ،% من املياه بصفة عامة هتدر جراء تسرب املياه من اآلبار االرتوازية واالبار العادية )فنماب90  املخزون، إىل جانب أن طاقة 
هبوط  تيجة هلذا االستغالل السيئ للمياه يف االقليم اختفت ظاهرة العيون اجلارية يف كثري من املناطق. وتعد مشكلة ون. (1985

وادي الشاطئ وتزداد  منسوب املياه اجلوفية وزيادة ملوحتها من املشاكل اخلطرية اليت تواجه عمليات التنمية الزراعية والرعوية يف 
  ،سحب املياه اجلوفية )عويدات ة جدا لسقوط االمطار والزيادة املضطردة يف معدالت اخلطورة يف ظل معدالت منخفض

2008.)  
يف  يف الســبعينات مــن القــرن العشــرين وبعــد  ســن األحــوال املعيشــية اجتــه الســكان إىل حفــر مزيــد مــن اآلبــار وزاد التوســع 

أدى إىل امهــال  اخلــدمي ومــا وفــره مــن فــري عمــل وظيفــي األراضــي الزراعيــة ولكــن بعــد منــو القطاعــات األخــرى وال ســيما القطــاع 
تنمو فيها نباتات وحشائش ضارة   النشاط الزراعي وانعدم التحكم يف املياه مما أدى إىل اغداق األراضي الزراعية و ولت إىل اراضي 

سـان عـن طريـق إضـافة مـاء وتنشـأ مشـكلة متلـح الـرتب بسـبب فعاليـة ونشـاطات اإلن  كالقصبة والديس و ولت إىل اراضـي ملحيـة.
، حيث تعترب مياه الري مصدر لألمال  ومن مث تتحول جتمع األمال  علىالري دون االهتمام بأساليب اإلدارة الصحيحة للسيطرة 

(. وهتــدف هــذه الدراســة 2008، عائشــةصــيل بفعــل وجــود األمــال  الذائبــة )صــورة غــري مالئمــة لنمــو أغلــب ا ا هــذه الــرتب إىل
  والوضع املائي باملنطقة. ر البيئية للتنمية يف منطقة وادي الشاطئ من خالل تقييم و ليل الغطاء النبايت لتقييم اآلثا

 

 المواد والطرق. 2
   (Vegetation Cover)دراسة الغطاء النباتي. 1.2

املرسوم اليت طبقت على عدد متت دراسة جمتمع النباتات عن طريق معرفة و ليل الغطاء النبايت للمنطقة باستخدام طريقة املربع 
( وهذه الطريقة مالئمة لدراسة الغطاء النبايت يف املناطق 2م 5×5مربع مرسوم موزعة على أربعة مواقع من الوادي  ومبساحة ) 24

(. ومت تقدير الصفات الكمية للنباتات من خالل معادالت حلساب كل من الوفرة النباتية 2002، الصحراوية اجلافة )شلتوت
 يت: كاآل  والكثافة والرتدد والتنوع احليوي 
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عدد االفراد التابعة للنوع )نبات/مربع( =   (Abundance)  الوفرة
 (1)   ........                                              عدد املربعات اليت وجد فيها النوع

عدد االفراد التابعة للنوع  ( =2م/)نبات  (Density)الكثافة 
 (2)   ........                                              عدد املربعات اليت وجد فيها النوع× مساحةاملربع 

100 )%( = Frequency)) الرتدد ×
عدد املربعات اليت يتواجد فيها لنوع
 (3)   ........        العدد االمجايل للمربعات املدروسة

 :  (Diversityالتنوع )
 مت حساب التنوع النبايت لألنواع النباتية حسب معامل مسبسون للتنوع كاآليت:

                                 𝑐 = 1 − ∑ [
𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)

𝑁(𝑁−1)
]

2                                                       ........   (4)  
 

 لعينات المياه في منطقة الدراسة التحليل الكيميائي. 2.2
، حمروقة، قطة، برقن، ، آقارآبار رئيسية )اشكدة، براك 7ملتمثلة يف مت مجع عينات املياه من آبار توزيع مياه الشرب يف املنطقة وا

( الكلوريد TDS( و االمال  الذائبة الكلية )ECللتحليل الكيميائي حيث قدر فيها كل من اإليصالية الكهربية )( وجتهيزها ادري
(Cl و الكالسيوم )Ca)) ( واملاغنيسيومMg)  والصوديوم(Na) والبوتاسيومK) ( و احلديد )Fe وذلك حسب الطريقة املذكورة )

 .(Standard Methods ,1978)يف 
 

 تحليل التربة . 3.2
طبقة القشرة للرتبة وهي اليت تظهر فيها أثار امللوحة  مجعتمت مجع عينات الرتبة من مناطق خمتلفة من منطقة الدراسة حيث 

السطح فقد مت  ، اما بالنسبة للرتبة اليت ملوحتها غري ظاهرة على يض نتيجة ترسب األمال  علي السطحلوهنا اب بوضو  ويكون 
. مت استخدام عجينة الرتبة املشبعة يف سم(90-60 سم،60-30 سم،30  -0الطبقة السطحية و العميقة )أخذ العينات من 

 .  meter   & conductivity pH اهليدروجيين باستخدام جهاز  قياس اإليصالية واألس 

 

  المناقشة و النتائج. 3
 النباتي الغطاء. 1.3
 وكثافة وطبيعة تكوين يف تؤثر اليت العوامل من جمموعة وجود اتضح والعيون األودية يف املتمثلة البيئية النظم بعض دراسة خالل من

 ،االرتوازية املائية العيون بيئة ميثل كان الرابع واملوقع الوادي بيئة متثل كانت املدروسة املواقع من ثالثة، املواقع تلك يف النبايت الغطاء
 وكان% 33.3 ثبوت بنسبة السمار نبات ويليه ،%87.5 بنسبة األثل نبات هو املواقع مجيع يف شيوعاً  األكثر النبات كان وقد
 العقول نبات يظهر كما. اجلائر االحتطاب ضغط لزيادة يرجع أعداده وتناقص% 25 قدرها بنسبة الثبوت منخفض الطلح نبات
 . اجلائر الرعي ممارسات من له يتعرض ملا نتيجة% 20.8 ثبوت نسبة بأقل

 الرملية الرتبة  ففي املدروسة املواقع يف الرتبة ونوع نسيج الختالف نتيجة  باملنطقة النبايت الغطاء تركيب طبيعة  اختلفت
 وعند، االثل لنبات جداً  كبرية تغطية نرى لذلك رمبا فيها جذوره تثبيت من النبات متكن( ققم وادي) األول الوادي يف الناعمة
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النباتات احلولية اليت جلبت السيول بذورها من املزارع املتامخة حيث  من جمموعة لتواجد مالئمة الظروف تكون األمطار سقوط 
تكون هذه املياه حمملة ببقايا النباتات واملواد العضوية والبذور لتستقر يف منتصف الوادي جبانب الطريق الرئيسي وعند تطبيق قانون 

ي قد يعزى الثاين )وادي آقار( تناقص كبري للغطاء النبايت والذ وجند يف الوادي ،0.86للتنوع كان مقدار التنوع يساوي  مسبسون
، حيث لوحظ قلة مسك قطاع الرتبة وظهور الصخور املعراة، فاقتصرت النباتات على أنواع قليلة جدًا على لعامل التعرية الرحيية

طلح والسمار والعقول أي تواجد داخل جانيب الوادي متمثلة يف شجريات الضمران واألثل بكثافة قليلة جداً، ومل يسجل نبات ال
نبات للمربع الواحد أما نبات  2املربعات املدروسة يف هذا املوقع بينما كان لنبات األثل تردد يف كل املربعات املدروسة بوفرة 

العوامل وعند  ليل الظروف و  ،0.85نبات يف املربع لتكون قيمة التنوع تساوي  1.8% ووفرة 83الضمران فسجل ثبوت مبقدار 
اليت قد تكون مؤثرة يف نوع الغطاء النبايت يف وادي تاروت وجد أن الوادي يعاين من تدهور شديد نتيجة تركز األمال  فيه واليت  
كان مصدرها مياه الصرف الزراعي اليت تصل إليه من املزارع القريبة مما سبب يف كثافة نبات األثل والسمار كدليل على ملوحة 

، كما أن اتساع مساحة بطن الوادي ليت كانت تغطي معظم مساحة الوادين واضحاً من خالل القشور امللحية االرتبة والذي كا
أدت إىل بروز عامل التعرية الرحيية الذي أزال الرتبة هنائيًا يف بعض املواقع وأصبحت عبارة عن صخور مكشوفة. واقتصر تواجد 

% 100ينت نتائج املربعات املرسومة أن كل من النوعني سجل نسبة ثبوت نبات األثل والسمار فقط يف أطراف الوادي حيث ب
مربع لنبات السمار لتكون قيمة التنوع يف عدد نبات/ 3.16ثل و لنبات األ/مربع عدد نبات 4.16ات املدروسة بوفرة يف املربع

 .0.86 هذا الوادي
نوع النظام البيئي يف املوقع األخري كان خمتلف عن املواقع األوىل، حيث أنه كان ميثل بيئة العيون املائية االرتوازية وهي 
بيئة ذات تغطية نباتية جيدة نظراً لتوفر املياه واملادة العضوية وتواجد النباتات واألشجار كأشجار النخيل والطلح والذي كان له 

حلرارة يف هذا املوقع إال أنه هو اآلخر يعاين من تدهور بيئي شديد وتغري يف تركيبته النباتية والذي رمبا يكون دور يف تلطيف درجة ا
بسبب الفائض من املياه والذي يزيد عن حاجة الرتبة والنبات، فمن خالل شهادة سكان املنطقة أن عملية التحكم يف مياه الري  

ائم يف هذه البيئة يف السابق فكانت اشجار النخيل والطلح وبعض النباتات احلولية اليت كان هلا أثر جيد يف التوازن الذي كان ق
تتكيف مع الظروف الصحراوية متواجدة بوفرة يف هذا املوقع جبانب ا اصيل الزراعية واخلضراوات ولكن نتيجة لإلمهال والتسيب 

ميات املياه الكبرية املهدرة مما أدى إىل ظهور احلشائش الضارة  واملمارسات الزراعية اخلاطئة أدت إىل تغدق الرتبة الناتج من ك
، وبالرغم من ذلك جند اليت كانت متواجدة يف هذا املوقعكنبات الديس والسمار والقصبة واليت تنافس األشجار والنباتات الطبيعية 

بة فيه رملية خيتلف عن مستنقع اجلهة الشرقية أن اجلانب الغريب هلذا املوقع والذي ال تصل إليه كميات ضخمة من املياه ونوع الرت 
 2نبات/م 0.16ثل نب الشرقي بكثافة عالية لنبات األيف احتوائه على أشجار الطلح املعمرة ونبات العقول يف حني متيز اجلا

نبات  وكانت وفرة 2منبات/ 0.14وكثافة  %33.3مربع ونبات السمار بنسبة ثبوت نبات/ 4% وكانت الوفرة 50بة ثبوت وبنس
ثافة نبات العقول بينما ك ،2منبات/ 0.17نبات/مربع وكثافته  2.16شجار الطلح كانت بوفرة ، اما أنبات/املربع 1.16السمار 
 .0.97لتكن بذلك قيمة التنوع  2/منبات 0.38بلغت 

دالئل التدهور تواجد نباتات معينة يف بيئات مل تكن موجودة ها من قبل أو أهنا ال تعترب من خصائصها هو من ان  
البيئي وإن التوسع يف الزراعة املروية وسوء تصريف املياه الزائدة والفائضة عن حاجة النباتات املزروعة أدى اىل ظهور مشكلة انتشار 
 امللوحة يف تلك املناطق ولسوء احلظ فإن األودية املدروسة تقع قريبة جداً من مناطق صرف هذه األراضي الزراعية األمر الذي ادى
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لتناقص النباتات الطبيعية للوادي كالطلح وظهور نباتات أخرى وسيادهتا مثل نبات األثل والعقول والديس والقصبة والضمران   
والسمار، من هنا ميكن القول أن الوضع العام يشري إىل وجود تدهور يف النظم البيئية املدروسة والذي يدل عليه تغري الرتكيبة 

، وعند مقارنة هذه األودية الثالثة املدروسة بأودية أخرى بعيدة عن النشاطات البشرية مثل وادي أمهات خلاصة باألوديةالنباتية ا
ت الطلح ووادي زقزة جند أن الرتكيبة النباتية اخلاصة بتلك املنطقة مل تتغري بنفس الدرجة وإمنا الزالت تزخر بأنواع متعددة من النباتا

الذي يعترب نظام الوادي هو البيئة املناسبة لنموها، ومل تتعرض هذه األودية إىل التملح و  .(2013 ،الصحراوية الطبيعية )قدر
بالدرجة اليت تتعرض هلا األودية يف موقع الدراسة فتلك األودية تتلقى املياه من اجلريان السطحي من املناطق اجلبلية القريبة أو من 

تتكيف مع ظروف اجلفاف حيث يعترب عامل اجلفاف هو العامل ا دد بينما اهلطول  القليل لألمطار ولكنها تضم نباتات تتأقلم و 
يف منطقة الدراسة جند تضافر لعدة عوامل أبرزها امللوحة واخنفاض منسوب املياه اجلوفية جراء تنفيذ برامج التنمية بشكل غري 

 مدروس وما ترتب عليه من تدهور بيئي حاد إىل جانب عامل اجلفاف كعامل طبيعي.
 

 يوضح وفرة وكثافة وتردد وتنوع النباتات يف املواقع املدروسة من منطقة وادي الشاطئ .2جدول 

 وفرة النوع النباتي التنوع الموقع
 كثافة

 (2منبات/) 
 ثبوت

) C%)  

 0.86 األول
 Tamaris Articulate 4.16 0.166 100   االثل
 Juncus Acutus 3.16 0.126 100  السمار

 0.97 الثاني

 Tamaris Articulate 4 0.16 50   االثل
 Juncus Acutus 1.16 0.14 33.3  السمار

 Acacia Radiana 2.16 0.173 50 طلح 
 Alhagi Graecorum 3.16 3.88 33.3 عقول

 0.85 الثالث
 Tamaris Articulate 2.00 0.09 100 ثلألا 

 Tragamum Mudatum. 1.8 0.07 83 ضمران

 0.87 الرابع
 Tamaris Articulate 5.83 0.23 100  ثلألا
 Acacia Radiana 0.83 0.06 50 طلح 

 Alhagi Graecorum 2.6 0.21 50 عقول
 

   كمية ونوعية المياه الجوفية   . 2.3
 لمياه الجوفية بمنطقة الدراسةاكمية . 1.2.3

 العديد تاشار حيث  املائية، االحواض اكرب وهو  من 2كم 350,000 مساحته تغطى و ليبيا غرب جنوب يف مرزق حوض يقع
باالطالع على نتائج تقارير . و (Elssaidi and Aishah, 2012) احلوضانعدامها يف هذا  او التغذية ندرة على الدراسات من

( اتضح  Shaki et al., 1999 )ًا بئر  18  يف  م1999وحىت عام  م1972سابقة حول مستوى املياه اجلوفية يف الفرتة من عام  
خمتلفة يف مستوي املياه اجلوفية. ولقد تراو  معدل االخنفاض  واضحًا ومبعدالت سنوية  تعاين هبوطاً أن مجيع اآلبار املدروسة 

، حيث كان معدل االخنفاض عاليا سنةم/ 1.02م/سنة ومبعدل  3.06سنة إىل  م/ 0.3وب املياه اجلوفية ما بني السنوي يف منس
عدالت السنوية وأم اجلداول، ووادي األريل واليت هي مناطق مستغلة زراعياً وبصورة مكثفة حيث كانت امل يف آبار مشروع اشكدة، 
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 0.3بئر تاروت مبعدل  كان يف   سنة على التوايل، يف حني أن اقل اخنفاض/م 1.5م/سنة و  1.78م/سنة و  2.65لالخنفاض   
. م1999م  يف عام 54.36فض إىل واخن  1979يف عام  م47.85حيث كان االرتفاع  م1999–1979م/سنة خالل الفرتة 

ناتج عن السحب املتواصل و غري املرشد للمياه من اخلزانات  وهذا االخنفاض احلاد ملستويات املياه اجلوفية يف وادي الشاطئ 
  اجلوفية بغرض استغالهلا.

 هبوط منسوب املياه اجلوفية يف بعض آبار املراقبة مبنطقة وادي الشاطئ .3 جدول

العمق  المنطقة
 )م(

 منسوب الماء الساكن
 )م(

معدل الهبوط 
 م() الكلي

الفترة 
 بالسنوات

معدل الهبوط 
 م()السنوي 

معدل الهبوط 
م( في )النسبي  

 م2005
بئر مراقبة رقم  -اشكدة 

4044 
430 7.33 13.54 20.87 16 1.30 39.07 

بئر مراقبة  رقم  -براك 
4014 

33 8.20 25.68 17.48 18 1.03 37.08 

بئر مراقبة رقم  -تاروت
4098 

128 47.85 52.15 4.3 12 0.38 9.62 

 بئر مراقبة رقم  -قطة 
4099 88 9.24 1.15 8.09 12 0.67 17.47 

 بئر مراقبة رقم -ادري
4006 606 12.20 1.04 11.16 18 0.26 19.47 

 

أن املشاريع الزراعية يف منطقة الدراسة  م2006وقد اوضح تقرير الوضع املائي يف ليبيا الصادر عن اهليئة العامة للمياه 
مليون مرت مكعب  270بئراً، وتستهلك املزارع اخلاصة حوايل  64مليون مرت مكعب من املياه موزعة على  50تستهلك حوايل 

 (.4من املياه سنوياً كما هو موضح باجلدول )

  

 مبنطقة الدراسةحجم هبوط منسوب املياه اجلوفية يف بعض آبار املراقبة . 1شكل 
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 *(/سنة3كميات املياه املستهلكة يف املزارع اخلاصة بوادي الشاطئ )مليون م .4 جدول 
 االستهالك )هكتار(المساحة المروية  الموقع
 46.26 3,042 تامزاوة
 39.69 2,610 برقن

 64.74 4,257 دريإ
 35.30 2,322 شكدةأ

 23.13 1,521 محروقة
 23.26 1,530 ونزريك
 37.23 2,448 براك

 269.63 17,730 االجمالي
 م.2006* املصدر :اهليئة العامة للمياه                                     

 

/السنة ويقدر عدد اآلبار ا فورة هلذا 3مليون م 8أما املياه املستغلة لألغراض احلضرية مبنطقة وادي الشاطئ فتبلغ حوايل 
اغلبها الطبقة السطحية وهي ذات ملوحة عالية وغري مالئمة للشرب األمر الذي يستوجب حفر بئرًا يستغل  44الغرض حبوايل 

مليون مرت مكعب سنوياً وهذا يكون  20آبار عميقة. كما تقدر كميات املياه املفقودة نتيجة تآكل رؤوس اآلبار االرتوازية حبوايل 
 (.2006 ،/سنة )تقرير اهليئة العامة للمياه3ليون مم 360إمجايل استهالك املياه يف منطقة وادي الشاطئ حوايل 

من اآلثار السلبية الواضحة هلبوط مناسيب املياه اجلوفية هو حدوث  تدهور شديد لبساتني النخيل يف املنطقة  بعد 
نتيجة لإلمهال املتعمد هلذه البساتني بقصد التخلص من األشجار بعد موهتا  أو جفافها بسبب هبوط منسوب املياه اجلوفية ها

بستان للنخيل تبلغ مساحته حوايل  ىلتحويل األراضي الزراعية إىل مناطق سكنية بعد التوسع العمراين يف املنطقة، فقد اختف
وقت قريب واحة خضراء من النخيل واألشجار يف منطقة آقار، واألمر ذاته يف منطقة براك القدمية واليت كانت إىل  2م 3,200

تقريباً وهي اآلن من أبرز املؤشرات اليت تدل على التدهور الذي مير به الغطاء النبايت يف منطقة  2م 3,370تبلغ مساحتها حوايل 
 الدراسة.
 نوعية المياه الجوفية بمنطقة الدراسة       .2.2.3

جند أن التكوين اجليولوجي لكل من املنطقة الشرقية بداية من منطقة أشكدة إىل بالرجوع للخريطة اجليولوجية لوادي الشاطئ 
املنطقتني  تلف أعماق اآلبار املدروسة يف كالختمنطقة قطة ختتلف عن املنطقة الغربية بداية من برقن حىت ادري ، كذلك 

(Alhaddad, 2004)،  وبسبب هذا التباين الواضح يف قيم تركيزات ايونات العناصر يف املنطقة الشرقية من الوادي عنها يف
املنطقة الغربية والذي نتج عن االختالف بني الطبقات على امتداد الوادي أدى إىل وجود مدى ثانوي يقع غرب بلدة قطة وشرق 

( عليه مت تقسيم منطقة الدراسة إىل منطقتني، منطقة شرق 1984 ،امة للمياهمدينة برقن يفصل ما بني هاتني املنطقتني )اهليئة الع
 دري.وأتشمل برقن  و ، براك، آقار، حمروقة و قطة، ومنطقة غرب الوادي  ةالوادي وتشمل أشكد
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  (TDS)االمالح الذائبة الكلية أ(  
جمم/لرت، وكانت القراءة يف  997األوىل)الشرقية( جند أهنا كانت النتائج املتحصل عليها لرتكيزات املواد الذائبة يف منطقة الدراسة 

جمم/لرت ويرجع السبب يف هذا االختالف إىل اختالف التكوينات الصخرية احلاملة للمياه يف  552)الغربية(  منطقة الدراسة الثانية
ة العاملية واملواصفة الليبية ملياه الشرب وبتتبع املنطقتني الشرقية والغربية، وهذه الرتكيزات ضمن احلدود املسمو  ها ملنظمة الصح

جمم/لرت  760وحىت سنة الدراسة احلالية وجد أن الرتكيز قد ارتفع من  م1978القراءات املسجلة لرتكيز املواد العالقة منذ سنة 
اآلونة األخرية  وقد يعزى ذلك إىل أنه يف ،م2014يف سنة جمم/لرت  997مث وصل إىل  م2008جمم/لرت يف سنة  978وأصبح 

توقفت بعض املشاريع الزراعية واخنفض بذلك مقدار السحب اهلائل للمياه اجلوفية مما حافظ قليال على قيمة الرتاكيز لتكون 
 (.2)شكل بال كما هو مبني   مستقرة نسبياً عن آخر دراسة قبل توقف هذه املشاريع 

 
 )جمم/لرت( من املنطقتني الشرقية والغربيةتركيز االمال  الذائبة الكلية للمياه يف كل . 2 شكل

 (pH) األس الهيدروجيني ب( 
نظرًا لآلثار النامجة من زيادة قيمة تركيز األس اهليدروجيين أو نقصانه يف زيادة تآكل املعادن أو زيادة الرتسبات ، فقد حددت 

  pHومن خالل دراسة نتائج قيمة 7–6.5الصاحل لشرب من   pHمنظمة الصحة العاملية واملواصفات الليبية للقياس قيمة
ملتحصل عليها من عينات مياه منطقة الدراسة الشرقية والغربية جند أهنا يف احلدود املسمو  ها دوليًا حيث سجلت املنطقة ا

االس اهليدروجيين للمياه يف   قيمةتغري  ( يبني3الشكل ) .7.26واملنطقة الدراسية الغربية   7.15الدراسية الشرقية  قراءة بلغت 
 .كل من املنطقة الشرقية والغربية

 CaCO3 (TH)العسورة الكلية ج( 
عسورة املاء هي الرقم املكافئ جملموع تركيز االمال  غري العضوية القابلة للرتسيب عند تسخينها وتؤثر سلبا على كفاءة وذوبان 

(. ومن خالل Al Haddad, 2004واملياه اجلوفية  توي بصورة عامة على عسرة برتاكيز أكثر من املياه السطحية ) ،الصابون
جمم/لرت يف سنة  177إىل  م1978جمم/لرت يف سنة  100النتائج املتحصل عليها جند أن تركيز العسورة يرتفع عرب الزمن من 

اكيز كانت أعلى يف املنطقة الغربية وارتفعت فيها الرتاكيز عرب الزمن أيضا من للمنطقة الشرقية يف حني أن الرت  م2014الدراسة 
 .م2014يف سنة  جمم/لرت  225إىل  م2008جمم/لرت يف سنة  126
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 يبني قيمة االس اهليدروجيين للمياه يف كل من املنطقة الشرقية والغربية .3شكل 
 

 

 
   يف كل من املنطقة الشرقية واملنطقة الغربية خالل فرتات من الزمن)جمم/لرت( يبني قيم العسورة الكلية للمياه  .4شكل 

 

 
 (Na)الصوديوم د( 

جمم/لـرت يف سـنة  98نـه ارتفـع مـن تركيـز اجنـد ( 5بالشكل )ملنطقة الدراسية الشرقية ا  اليلبتتبع القراءات املسجلة هلذا العنصر يف 
، كــذلك االمــر يف املنطقــة الدراســية الغربيــة م2014جمم/لــرت يف ســنة  157مث إىل  م2003جمم/لــرت يف ســنة  156إىل  م1978

مث إىل  م2003جمم/لـــرت يف ســـنة  182جمم/لـــرت مث ارتفـــع الرتكيـــز ليصـــل إىل  114بلغـــت  م1978حيـــث كانـــت القيمـــة يف ســـنة 
ة أعلى منه يف املنطقـة الشـرقية رمبـا يرجـع وجند كذلك أن تركيز الصوديوم يف املنطقة الدراسية الغربي م2014جمم/لرت يف سنة  198

 ذلك إىل الرتكيبة الصخرية للمنطقة الدراسية الغربية.
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 لكل من املنطقة الشرقية والغربية  من وادي الشاطئ )جمم/لرت( يبني تراكيز الصوديوم يف املياه .5شكل 

 

 (Mg) الماغنيسيوم هـ( 
احلدود املسمو  ها فكان تركيز املاغنيسيوم  اهنا كانت دون  (6بالشكل )  ليل املياه يف كل من املنطقتني الدراسيتني نتائجتظهر 
لرت يف املنطقة الدراسية الغربية وباستطالع القراءات السابقة لرتكيز هذا  جمم/ 11.5م/لرت وجم 10.94ملنطقة الدراسية الشرقية يف ا

 10.94وأصبحت  م1987جمم/لرت سنة  9.7اهنا ارتفعت ارتفاعا طفيفا حيث كانت  راسية الشرقية جند العنصر يف املنطقة الد
رت سنة /لجمم 11إىل  م1978جمم/لرت سنة  7.8وكذلك هو احلال لرتكيزه يف منطقة الدراسة الغربية من   م2014جمم/لرت سنة 

 .م2014 
 (Cl) الكلوريدو( 
 238يف املنطقة الدراسية الشرقية جند اهنا قد جند اهنا كانت ( 7بالشكل )ومن خالل دراسة نتائج  ليل عينات مياه الشرب  

جمم/لرت بشكل تدرجيي واستمر االخنفاض ليصل يف سنة الدراسة  179وتناقصت هذه القيمة  إىل  م1978جمم/لرت سنة 
جمم/لرت وقد يعزى هذا االخنفاض الختالف تكوينات  126نطقة الدراسية الغربية بينما كانت يف امل ،جمم/لرت 165إىل  م2014

 الطبقات الصخرية احلاملة للمياه والذي يرتافق مع هبوط مناسيب املياه اجلوفية يف اآلبار.
 (Ca)الكالسيوم ز( 

جمم/لرت وكانت قراءة املنطقة  17.2الكالسيوم ، جند أن تركيز   من نتائج  ليل مياه املنطقة الدراسية الشرقية بوادي الشاطئ
القراءتني يف احلدود املسمو  ها حسب النشرة الليبية والدولية، و بتتبع تركيز عنصر  جمم/لرت وكلتا  14.4الدراسية الغربية 

جمم/لرت  17إىل  م1978ة جمم/لرت سن 14.7الدراسية الشرقية ارتفع من  يف املنطقة  هالكالسيوم يف السنوات السابقة جند أن تركيز 
الدراسية الغربية ارتفع   جمم/لرت. اما تركيز هذا العنصر يف املنطقة  17.2ويبلغ  م2014لريتفع قليال يف سنة   م2003يف سنة 

جمم/لرت، ومجيع النتائج  14.4ويسجل تركيز  م2003سنة  جمم/لرت يف  13.9إىل  م1978جمم/لرت يف سنة  11.1كذلك من 
  تقع ضمن احلدود.( 8) مبينة بالشكل
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 للمنطقة الشرقية والغربية من وادي الشاطئ)جمم/لرت(  يبني تركيز املاغنيسيوم يف املياه اجلوفية .6شكل 

 

 
 )جمم/لرت( يبني تراكيز الكلوريد يف عينات مياه املنطقتني الشرقية والغربية مبنطقة الدراسة .7شكل 

 
 يف عينات املياه مبنطقة الدراسة )جمم/لرت( يبني تراكيز الكالسيوم. 8 شكل
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 (K)لبوتاسيوم ح( ا 
 30.4املنطقة الدراسية الغربية جمم/لرت بينما يف  45.8تراكيز البوتاسيوم يف عينات املنطقة الدراسية الشرقية بوادي الشاطئ كانت 

جمم/لرت وارتفع هذا الرتكيز  24كان   م1978العنصر سنة م/لرت وبالنظر إىل القراءات السابقة لرتكيز هذا العنصر جند أن تركيز جم
والنتائج مبينة  .م2014/لرت سنة جمم 45.8ر بسيط فيما بعد ليصل إىل وارتفع تركيزه مبقدا م2003سنة  /لرتمجم 43إىل 

 (.9بالشكل )

 
 يف عينات املياه باملناطق املدروسة )جمم/لرت( يبني تركيز البوتاسيوم .9شكل 

 (Fe)الحديد ط( 
ذه املنطقة حيث كانت عنصر احلديد يف ه يف املنطقة الدراسية الشرقية بوادي الشاطئ جند انه يوجد ارتفاع ملحوظ يف نسب تركيز 

هذا العنصر يف مياه  جمم/لرت وهذه القراءة تدل على ارتفاع تركيز  2.9قراءة املنطقة الدراسية الغربية   وكانتم/لرت جم 2.4قيمته 
  وادي الشاطئ، لذلك ينصح مبعاجلة هذه املياه قبل استعماهلا.

د ان الرتكيز الدراسية الشرقية جن وإذا ما استعرضت تراكيز عنصر احلديد يف التحليالت السابقة هلذا العنصر يف املنطقة 
وجند  م2014جمم/لرت سنة  2.4مث استقر الرتكيز ليكون  م2008سنة  جمم/لرت  2.3إىل  م1978جمم/لرت سنة  2.1ارتفع من 

وهذا يدل  م2003  لرت سنة /جمم 2.2إىل  م1978جمم/لرت سنة  1.9يف املنطقة الدراسية الغربية ارتفع من  تركيز عنصر احلديد 
م /لرت لكل جم 2.9 و 3إىل  م2014و  م2008سنة  نصر يف زيادة مستمرة مبرور الزمن إىل أن وصل يف على أن تركيز هذا الع

 .يبني تراكيز احلديد يف عينات املياه للمناطق املدروسة( 10على التوايل. الشكل ) منهما
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 يبني تراكيز احلديد يف عينات املياه للمناطق املدروسة .10شكل 

 التربة  مؤشرات تدهور. 3.3
تشـــري النتـــائج وجـــود . حيــث (5)جــدول واملبينــة حــدوث تــدهور  كيميــائي ملعظــم  تــرب  املنطقــة  بفعــل  الــتملح  أظهــرت النتــائج 

اختالفـــات يف األس اهليـــدروجيين بـــني تـــرب منطقـــة الدراســـة وعلـــى كافـــة األعمــاق، حيــث كانــت مــن متعادلــة اىل مائلــة القاعديـــة 
يف طبقة القشرة  امللحية  يف  منطقة  حمروقة، وهذه   9.03 عندث  سجلت  اعلى قيم  لالس اهليدروجيين (. حي9.03 – 7.53)

(، حيث  أن األس اهليدروجيين لرتب املنـاطق اجلافـة عـادة مـا يكـون 2017النتائج  تتوافق مع ما وجده كل من )عائشة وأخرون ، 
تالف يف قيمـة األس اهليـدروجيين لـرتب املنطقـة اجلافـة إيل االخـتالف يف حمتـوي متعادل إيل مائـل إيل القلويـة أو قلـوي، ويعـود االخـ

 للرتبـة اهليـدروجيين األس . ويؤثر(Kiliç, and Kiliç, 2007)الرتب من االيونات اليت تلعب دوراٌ مهماٌ يف رفع أو خفض قيمته 
 Marc) امليكرويب النشاط مستوي علي يؤثر كما نو البور  و للفسفور حمدد عامل مثالً  فهو السامة و املغذية العناصر جاهزية علي

and Jacques, 2006) .  
dsm و 1.27 بــني كمــا اختلفــت  قــيم  االيصــالية  الكهربائيــة  للــرتب حيــث تراوحــت مــا

-1
حيــث ســجلت   195.03

أعلى قيمة لطبقة القشرة امللحية يف منطقة متسان. وعموما فان نتائج الدراسة تبني وجود مساحات شاسعة متأثرة بامللوحة. حيـث  
صنفت ترب املناطق براك، زلواز، والقرضة علـى اهنـا تـرب ملحيـة. بينمـا كانـت ملحيـة صـودية يف كـل مـن تـامزاوة، ونزريـك، متسـان 

شــكدة وقــرية والزويــة. وهــذه النتــائج تشــري اىل ان تــرب غــرب الــوادي اكثــر تــدهورا بفعــل  ري ملحيــة يف كــل مــن أو كانــت غــ .وادري
 والغــردق امللوحــة مقارنــة بــرتب شــرق الــوادي. وقــد صــاحب هــذا التــدهور يف خصــائص الــرتب انتشــار لــبعض النباتــات مثــل الــديس

 واألثل.
وتكوين  تملح السبب دى اىل تدهور الرتب بأ القريبة من مناطق التنمية الزراعيةن رشح مياه الري إىل املناطق املنخفضة ا

. للرتبـة البيئيـة األوضـاع تـدهور يف األسـاس هـو الطبيعيـة املـوارد اسـتغالل سـوء حيـث يعـد لتصـحر،ا يعرضـها خلطـر  السبخات، مما 
األساسي يف التملح الثانوي للرتب السطحية والتحت لعب الدور تاستخدام طرق الري الكمي املتبع يف مناطق الدراسة حيث ان  

، حيث ان السحب  (Ahmed and Aishah, 2007) الري هايسطحية عن طريق إضافة كميات كبرية من األمال  الذائبة يف م
 الذائبة فيها. ىل تغري خصائص جودة املياه عن طريق ارتفاع ملوحتها ارتفاع ملوحتها ونسب االمال   أدى إاجلائر للمياه اجلوفية 
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 يبني  خصائص  متلح الرتب  يف منطقة  الدراسة .5جدول  

 العينةمكان 
 العمق

 (cm) pH 
ECe 

 dsm
-1

 at 25º C تصنف التربة 

 اشكدة
 _ 85.20 7.53 القشرة

 ترب غري ملحية 3.98 7.64 0-30
 ترب غري ملحية 3.80 7.71 30-60

 قيرة
 ترب غري ملحية 1.27 7.50 0-30
 ترب غري ملحية 6.82 7.55 30-60
 ترب غري ملحية 4.90 7.56 60-90

 براك
 ترب غري ملحية 1.99 7.70 0-30
 ترب غري ملحية 1.55 7.67 30-60
 ترب ملحية 9.33 8.23 60-90

 زلواز

 ترب ملحية 78.20 7.78 القشرة
 ترب ملحية 13.19 7.69 0-30
 ترب ملحية 6.92 7.51 30-60
 ترب ملحية 11.96 7.63 60-90

 الزوية
 ترب غري ملحية 3.85 7.72 0-30
 ترب غري ملحية 2.54 7.69 30-60
 ترب غري ملحية 2.03 7.73 60-90

 تامزاوة
 - 103.50 8.08 قشرةال
 ملحية صودية 93.37 7.29 0-30
 ملحية صودية 52.24 7.47 30-60

 القرضة
 - 160.25 7.52 قشرةال
 ملحية 10.33 7.85 0-30
 ملحية 4.90 7.52 30-60

 محروقة
 - 126.90 9.03 قشرةال
 ملحية صودية 12.61 8.45 0-30
 ملحية 5.26 8.32 30-60

 ونزريك
 - 160.25 7.52 قشرةال
 ملحية صودية 23.96 7.75 0-30
 ملحية صودية 3.96 7.91 30-60

 تمسان
 - 195.03 8.03 قشرةال
 ملحية صودية 144.67 7.80 0-30
 ملحية صودية 64.17 7.53 30-60

 ادري
 - 130.50 7.24 قشرةال
 ملحية صودية 91.46 7.53 0-30
 ملحية صودية 42.90 7.54 30-60
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 هذه إىل أضاف مما، األرضي املاء منسوب ارتفاع يف واضح بشكل ساعد والصحيح اجليد الصرف نظم انعدام كما  إن 
 والقصــــــــــــبة (Tamarixnilotica) األثــــــــــــل نبــــــــــــايت األمــــــــــــال  ممــــــــــــا ادى اىل انتشــــــــــــار وســــــــــــيادة مــــــــــــن كبــــــــــــرية كميــــــــــــة الــــــــــــرتب

(Phragmitescommuis) مــن كثيــف نبــايت غطــاء حمروقــة منطقــة ومتيــزت وونزريــك الزهــراء والقرضــة وبــراك أشــكدة منطقــيت يف 
 نبات سيادة لوحظ كما ، قطة ةمنطق يف كثيف بشكل والسمار األثل نباتات انتشر كماJuncus acutus) ) والسمار القصبة
علـــى  التنـــوع  احليـــوي يف  منطقـــة الدراســـة   (. ويـــؤثر متلـــح الـــرتب2009)عائشـــة  و أخـــرون،  Alhagigraecorum)) العـــاقول
يف املنطقـة  نتيجـة  تغـري  خـواي الـرتب وارتفـاع ملوحتهـا ممـا  يالبيولـوجممـا يـؤثر بالتـايل يف تغـري منـط التنـوع    املياه فستزاالنتيجة 
 (Elssaidi and Aishah, 2012).اهلش للمنطقة  البيئي النظام علي يؤثر
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