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 الملخص

الفيعيائيددة   هددت  هددال الدةاسددة وعددم جددولة ميددال الددفي (ايفيددال ا وتيددةة يف ايفددعاةز الواقعددة يف مكددفوز لددعة العةاعددو، و لدد  مدد   دد   لةاسددة  عدد  ا ددوا 
ة، وأيضددا لةاسددة ا ددوا  الكيميائيددة مدد   دد   قيدداس EC(الكهف ائيددة ة واإليصددالية pH(  اإلضدداتة  ق قيدداس اهلس اويدددةوجييكدداللون والمعددم والفائ ددة 

ة 3ة لرت/ ئدف، و واقد) (5 داة ععدد  (آة 8كدالميومة  وععد  العيندان مد  ((احلديدد، الن داس، النيكدل، الفصدا ، ال  ع  العناصف ايفعدنية والثقيلة مثل
ة وهدو ضدم  8-5.5(  م ة وفاوح  ماpHوأظهفن نتائج ا وا  الفيعيائية أن عي) اآل اة ال طعم وا وال ةائ ة وال لون،  ينما نتائج (، مكفةان/ ئف

ة أقل م  احلد ايفسموح  ه،  ينما نتائج اإليصالية كان  أقل م  احلد ايفسموح  ده يف ايفعةعدة الثالثدة والفا عدة 1.8احلد ايفسموح  ه، ماعدا يف البئف الثاين (
 ينمدددا أظهدددفن نتدددائج  ميكفوسيمنس/سدددمة علدددى التدددواق  134، 993، 483.3، 991، 482.5،489.3ا امسدددة والسالسدددة والسدددا عة والثامندددة (

، تيمدا عددا البئدف السدالس لون حددد ة 4.44ppm-4.49(  دم الككد  عد  العناصدف ايفعدنيدة والثقيلدة أن احلديددد أقدل مد  احلدد المبيعدو ووفاوحد  مددا
ل ة، أمددا النيكدد 4.40ppm، 4.49، 4.49، 4.49،4.43، 4.41، 4.41، 4.44(  دداةأقددل مدد  احلددد المبيعددو يف عيدد) اآل الككد ، والن دداس

ا  سدجل ة ماعددا البئدف االو  والسدالس لون حدد الككد ،  ينمدا الفصد 4.45ppm-4.8مدا  دم ( وفاوحد سجل أعلو م  احلد ايفسموح  ده حيد  
ة، أمددا الكددالميوم  4.42ppm، 4،33، 4.43، 4.44، 4.45، 4.44، 4.40، 4.45(  دداة حيدد  كاندد  الرتاكيددعععدددالن عاليددة يف عيدد) اآل

 ة تيما عدا البئف الثاين لون حد الكك   ppm 4.444-4.44 ( م وفاوح  الرتاكيع ما

   .ميال الفي، ايفيال ا وتية، مكفوز لعة العةاعو، العناصف ايفعدنية والثقيلة :دالةالكلمات ال

Abstract 

This study aimed to determine the quality of irrigation water (ground water) in farms located in the Hamza 

Agricultural Project, by studying some physical properties such as colour, taste and odor in addition to 

measuring pH and electrical conductivity (EC), as well as studying chemical properties by measuring Some 

metallic and heavy elements such as (iron, copper, nickel, lead, cadmium). Samples were collected from (8) 

wells at a rate of (5) liters/well, and at a rate of (3) replicates/well. The results of the physical properties showed 

that all wells have no taste, odor or color, while the results of (pH) ranged between (6.5-8) and are within the 

permissible limit, except in the second well (4.8) less than the permissible limit, while the conductivity results 

were less of the permissible limits in the third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth cultures (189.6, 182.3, 224, 

183.3, 223, 430 µS/cm) respectively. While the results of the detection of metallic and heavy elements showed 

that iron was less than the normal limit and ranged between (0.02-0.01 ppm), except for the sixth well below the 

detection limit, and copper is less than the normal limit in all wells (0.11, 0.04, 0.04, 0.02, 0.03 , 0.02, 0.02, 0.07 
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ppm), while nickel recorded higher than the permissible limit, which ranged between (0.8-0.05 ppm) except for 

the first and sixth well below the detection limit, while lead recorded at high rates in all wells where the 

concentrations were (0.15, 0.17, 0.11, 0.06, 0.11, 0.13, 0.33, 0.09 ppm), while the cadmium concentrations 

ranged between (0.01-0.001 ppm) except for the second well without the detection limit. 

Keywords: Irrigation water, ground water, Hamza agricultural project, mineral and heavy elements. 

 . المقدمة2

  ة34سوةوة اهلنبياء، اآلية قا  اهلل وعاىل "َوَجَعْلَنا ِمَ  اْلَماِء ُکلَّ َشْوٍء َحوٍّ أََتَ  يُدْؤِمُنوَن"( ،احلياةايفيال جعء م  البيئة ووعترب عصب 
ليددة ووعتددرب ايفيددال ا وتيددة يف ليبيددا مدد  أهددم ايفصددالة ايفائيددة احليويددة والمبيعيددة، السددتتداماسا ايفتعدددلة يف ا دداالن واالسددتتدامان ايفنع 

العةاعية  ناالستتداماحي  قدة استتدام ايفيال ا وتية يف   ة9441 ،والصناعية واالقتصالية والتكنولوجية (   مسكموالعةاعية 
مرت مكعب، أمدا يف  نة مليو 5,325حواق ( ة9445ة مليون مرت مكعب،  ينما قدةن لعام (1,855(حواق  ة9444(لعام 

ها  ككل بووعترب ليبيا  ككل عام وس ،ة9494،  فنآمرت مكعب (الصالق و  مليون ة034ايفنعلية قدةن حواق ( ناالستتداما
 ا   ان مناخ جاف مما جيعلها وعاين م  نقص شديد يف ايفيال السم ية، لاا وعترب ايفيال ا وتية ايفصدة اهلو  واهلساسو لتلبيه 

ص ة ا تم) وعلى نكاطان الففل  ىايفيال ا وتية للتلوث يككل  موةة  الغة عل ضة  ووعف 4225 ،شاكو(االحتياجان  عي) 
ايفيال ا وتية ع  طفيق الرت ة نتيجة لعوامل  طفيقها  ىل ايفلوثانا ما جتد ة  وغالبً 9441 ،وميدون ايفثناين(العةاعة  ويؤثف سلباً على 

 وهداا يعتمددوعفض مصدة  مدال احلعان ا ويف للتلدوث،  اهلصل أو التعفية المبيعية، أو م      التكوي  المبيعو للرت ة م  ايفالة
ضددم  نمدداق جفيددان ايفيددال  نايفلوثدداحتددف   ى دداة  النسددبة يفصددالة ايفيددال ا وتيددة ونمدداق جفياذددا ومندداطق وغددايتها وعلددعلددى موقدد) اآل

وككل المبقدان  اليتصائص المبيعية للمبقان ا يولوجية ساسية ايفيال ا وتية للتلوث مفوبمة اةوباطاً وثيقاً خبحا وتية، حي  أن 
التلوث الناوج م  استتدام اهلمسدة  أو ة4ة كما هو موضح يف الككل (9445 ،احلا سة ونماق التهوية للتعان ا ويف  (غدي 

ف م وعوالم لا رتاق ا ،ولوث الرت ة عيال الصفف الص و وخملفان احليوانان وايفبيدان احلكفية،  اإلضاتة  ىل زوويةاهلالفوسفاوية و 
والتلدوث النداوج عد  التعمدل والتنميدة الصدناعية    ة(Freitas et.al, 2004b السدياةان عيعهدا وسداهم يف ولويد  ايفيدال ا وتيدة

وا دمية  كتعدي   واحلدالة والصقل وأعما  البناء وحممان التعول  البنعي  وأماك   ص ح السياةان ووفاكم احمللفان الصلبة على 
 لرت ددددددة حدددددواف المفيدددددق عيددددد) هددددددال ايفصدددددالة وصدددددل للميددددددال ا وتيدددددة عددددد  طفيددددددق عمليدددددان الفشدددددح والتصددددددفي  و غسدددددل طبقدددددان ا

(Meagher et al., 2020)  
 ا وتيدددددددددةاإلنتاجيدددددددددة االقتصدددددددددالية ومعدددددددددايف جدددددددددولة ايفيدددددددددال  البيئيدددددددددة ومعددددددددددالنهدددددددددال اهلنكدددددددددمة ودددددددددؤثف سدددددددددلباً علدددددددددى االسدددددددددتدامة 

 (Foster et al., 2002) ،احلصو  على ايفيال النقية يف الوق  احلاق مد  اهلمدوة الصدعبة نًدفاً لتعددل وسدائل ولدوث  أصبح لاا
 ايفلوثان  ويعفف ولوث ايفيال على انه التغل يف ا صائص الكيميائية والفيعيائية نتيجة لوصو  (Wokhe et al., 2013) ايفيال

ويقصدددد  دددالتلوث الددداي يغدددل مددد    ة9444 ،(شدددلقب ايفيدددال ا وتيدددة ودددؤلي  ق  فددد  جدددولة ايفيدددال  ىل ايفلوثدددان ليددده، و وصدددو  
حيدد  جيعددل ايفدداء غددل ، Ramamoorthyand  (Moore, (2012 لفيعيددائوا صددائص المبيعيددة والفيعيائيددة للمدداء  تلددوث ا

مستساغ ل ستعما  البكفي، و ل  ع  طفيق وغل يف اللون والمعدم والفائ دة ولةجدة حفاةوده و ملوحتده، و زيدالة ايفدوال العالقدة  ده، 
  (Miskowiec et al., 2015) سواء كان  م  أصل عضوي أو غل العضوي



 مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية
 (0202-( )ديسمبر0(، العدد )7المجلد )

  )المياه الجوفية( في بعض مزارع مشروع حمزة الزراعيالري جودة مياه 
 

 

 -11A .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966 

 

 لوجية يف المبقان احلا سةيو على ا صائص اويدةوج ووأثل ايفلوثانكيفية وعفض ا عان ا ويف للتلوث   يوضح  1 شكل
  ة9445 ،اليت وعلو ا عان ا ويف (غدي  

 ينمدا التلدوث الكيميدائو يعتدرب واحدد مدد  أهدم وأ مدف ايفكداكل يف وقد  ايفعاصدف، حيدد  وصدبح ايفيدال  سدببه  ان ودأثل سدام نتيجددة 
ة، وهدداا 9449 ،(السدديد خل  لكددالميوم، والددعةنيا، والنيكددل    مددوال كيميائيددة ضدداةة، مثددل العناصددف الثقيلددة  كالفصددا ، واوجددول 

 النبددددانةو  التددددأثل السددددام يددددؤثف سددددلباً علددددى جددددولة ايفيددددال وأيضددددا يسددددبب العديددددد مدددد  ايفكدددداكل للكائنددددان احليددددة (اإلنسددددان، احليددددوان
(Farkas et al., 2000)   وتمثل  موةة هال العناصدف يف وفاكمهدا احليدوي يف سلسدلة الغدااء، وجسدم اإلنسدان ووكمد   حي

  ة(Rahman et al., 2012 موةسا  ق عدم ظهوة اهلعفاض توة التعفض وا وامنا وًهف  عد مدة طويلة 
ياس العةاعو و ل  م      قالتعفف على مدي جولة ميال الفي للمعاةز ايفوجولة يف مكفوز لعة ىل سدف الدةاسة  لاا 

 ميائية ي ع  ا صائص الفيعيائية والك

   المواد وطرق العمل. 0

 منطقة الدراسة. 2.0

و ا نوب اللييب يف مكفوز لعة العةاعو (المفيق ايفؤلي  ىل منمقة أو اةية، حي  يق) مكفوز لعة عل أجفي  الدةاسة يف سبها 
غددفب سددبها ويكددتهف  عةاعددة العديددد مدد  احملاصدديل العةاعيددة،   ةكددم  944 لديددة او دداةي  ددواق ( ىل طفيددق معبددد متددد مدد   لديددة سددبها 

 .الفواكه وا ضفوان، وأشجاة النتيل ىل لية مثل القمح والكعل  اإلضاتة اصيل احلو احملك

 جمع العينات. 0.0

ايففكددع الددوطي للمواصددفان وايفعددايل القياسددية ووبعدداً اعتمدددها   دداة طبقدداً للمواصددفان القياسددية الليبيددة الدديتآة 8مت عد) العينددان مدد  (
(يفدة لقيقة واحدةة، وم  مث ودف  ايفداء يتددتق   اللهب قبل أ ا العينة  فرتة معينة صنا لقم  اللبع  ايفنًمان العايفية، حي  عُ 

جدفي عليهدا  عد  أعيندان/ ئف، و لرت/ ئدف  واقد) ثد ث ة 5و عدها أ ان عينان ميال اآل داة ععدد  ( ثانيةة 34( م  ايفصدة يفدة
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  القندداين  ايفدداء ثلددمة، وغسددل يعينددان يف قندداين   سددتيكية ( ددوق القياسددان احلقليددة، كف ددص اللددون والمعددم والفائ ددة، ووضددع  ال
يدةوجيي وا س اوالعينان ايففال قياس اهل  ة  ُعمل4225 ،(شاكو %ة مث  ايفاء ايفقمف عدة مفان44(زون احملم   م  اهل

مد   لدرتة مل5 ينما ُعمل  عينان ايفيال ايفدفال قيداس ايفعدالن الثقيلدة  ةضداتة (، %ة4(زون عاق النقاوة  نسبة يفوصلية  م  اهلوا
مفيقدة ايفتبعدة ( دد  ال  نا يدب وحفًد  العيندانجبدداة اهل لتصداقاالاصدف الثقيلدة ايفدفال قياسدها مدد  حدام  الكربيتيد  و لد  يفند) العن

 .(9441 ،مسكم

 (pH)األس الهيدروجيني . 2.0

مكدفةان لكدل عيندة،  ثد ث أ دا  pHوسدجل  قديم  3945" موليدل "JENWAYندوز  "Ion Meter"مت القيداس جبهداز 
 (. 9441 ،السعيدي ؛4285 ،عوال( كفها واستتدم  المفق اليت 

 (EC)اإليصالية . 2.0

ة مكدفةان لكدل عيندة 3وأ دان ( CG857موليدل "schott geate"ندوز  "Conductivity meter" مت القيداس جبهداز
 .( ,9444Hilal( لوتق ما  كف  ةمْ  98.5وسجل  القفاءان عند لةجة احلفاةة (

 الكشف عن العناصر المعدنية والثقيلة. 2.0

  Whatma"ةشح  استتدام وةق وفشديح ندوز " م  حام  الكربيتي  لعينان ايفيال ايفدةوسة، و عد  ل  لرتة مل5 ضاتة ( مت 
ة  444مث غسدل وةقدة الرتشديح جيددا عداء ايفقمدف مث أكمدل احلجدم  ىل ( لدرتة مل444يف لوةق قياسدو سدعة ( ةcm 11.0(  قمدف
 استتدام جهاز و ل   ة9440 ،(غاوي  عدها حفً  العينان يف أنا يب زجاجية حمكمة اإلغ ق لغفض القفاءة النهائية لرتمل

ايفوجدول يف ايفتتدرب العلمدو  Anov AA400ندوز   "Atomic absorption spectrophotometer" ايفمياف الداةي 
ة ومث الككدد  عدد  العناصددف(احلديد، ppm( حيدد  كاندد  الرتكيددع النهائيددة  وحدددان ،للب ددوث واالستكدداةان التددا )  امعددة سددبها
  الن اس، النيكل، الفصا ، الكالميومة

 النتائج والمناقشة. 2

 لون والرائحةالو الطعم . 2.2

ن حاسدة المعدم  دأة 9442 ، دفونآحيد  يكدل (شدويدح و  ،وكل النتائج أن عي) اآل اة اليت مت  لةاستها ال طعم وا وال ةائ دة
وفيد يف الكك  ع  ايفلوثان الغل عضوية يف ايفيال  ينما حاسة الكم وفيد يف الكك  ع  ايفلوثدان العضدوية، لداا تدان الرتكيدعان 

فددو طعددم ايفدداء الصددوليوم والكالسدديوم والكلوةيددد والبيكف ونددان يف ايفدداء وبدددو  دددون طعددم, كمددا  ن الكلددوة ايفتبقددو قددد  ُ القليلددة مدد  
مد   وقدد وضدفو كثدلاً  الصناعية أو العةاعية أو ايفنعليدة أو ميدال الكدفب، ل ستتدامان تيه سواء كان ايفاء وجولها أمف غل مفغوبو 

الرتكيعان ايفسدببة قل  كثل م  أن معايل المعم للموال الغل عضوية  م  تضل اهلل و  ، ايفاء طعما منففاً ية الاائبة يفايفوال غل العضو 
  (WHO, 2002)ة لألضفاة الص ي
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 األس الهيدروجيني. 0.2

ة أن قدديم اهلس اويدددةوجيي يفيددال الددفي بتلدد  مدد   ئددف  ىل آ ددف وكاندد  اال ت تددان طفيفددة 9ة والكددكل (4وبددم نتددائج ا دددو  (
وضدددددددددم  احلدددددددددد ايفسدددددددددموح  ددددددددده يف البئدددددددددف اهلو ، الثالددددددددد ، الفا ددددددددد)، ا دددددددددامس، السدددددددددالس، السدددددددددا )، الثدددددددددام   وكانددددددددد  النتدددددددددائج 

ة، 8-5.5ًمدة الصد ة العايفيدة (دة احلد ايفسموح  ه مد  قبدل منة على التواق حي  قُ 5.5، 5.5،0، 5.2،5.0،5.5،5.1(
كثددفة االيونددان واةوفدداز نسددب ايفلوحددة يف لقفهبددا مدد  احلامضددية سددبب  ايفسددموح  دده، يعددول أقددل مدد  احلدددة 1.2(الثدداين ماعدددا البئددف 

و التداق صصدل ا دت مل ايفداء مد) المبقدان الفمليدة واحلصددى  ،العيندان أو يفجد) السدبب يف اضفداض منسدوب ايفداء يف  عد  الفددرتان
 pHة  ويعتدرب 9444ايفداء  كمدا  كدف (شدلقب،  pHالفمل والمم و التاق يؤلي  ىل زيالة  ع  االيونان الديت وسدبب وغدل يف و 

ووكون العناصف أكثف  ائبيه وحفكة يف  ،على  و ان وحفكة العناصف الثقيلة pHم  أكثف العوامل وأثلاً على جولة ايفيال حي  يؤثف 
pH )1.5-5.5 ة 9494 ، فونآوهاا يتفق م) لةاسة (الصالق و   ة9444 ،الكفيفو(والقلوية ايفيال ايفتعاللة ة  ينما يقل يف

 ة 8.5-5.5(ما  م  اة اآل  مي) pH الفي للمكاةي) العةاعية يف مدينة مصفاوة وكان  نتائج مياللدةاسة جولة 

 اويدةوجيي يفيال اآل اة ايفدةوسة  واهلسمعدالن ايفوصلية  .1 جدول

 pH EC الماء عينات

 6 9.3 6 9 العينة اهلوىل
 3 9.. 6 9 العينة الثانية
 9 6.6 6 9 العينة الثالثة
 3 ..6 9 9 العينة الفا عة
 9.. 9 9 العينة ا امسة
 3 663 . 9 العينة السالسة
 3.. 7 6 العينة السا عة
 937 9 9 العينة الثامنة

 

 

 ايفدةوسة اة لعينان ميال اآل pHمعدالن  .0شكل 
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 معدالت الموصلية في مياه الري. 2.2

ة 593.4ة أن معدالن ايفوصلية  ينما أعلى م  احلد ايفسموح  ه يف البئف اهلو  (3(والككل ة 4وكل النتائج ايفدونة يف ا دو  (
وأقددل مدد  احلددد ايفسددموح  دده يف كددل مدد  البئددف الثدداين والثالدد  والفا دد) وا ددامس والسددالس  ،منس/سددميكفوسية م134( الثددام  والبئددف

منس/سم على التواق، ووعترب هال النتيجة جيدة، وهاا ييكفوسمة 951.3،482.5،489.3،991،423.3،993والسا ) (
وسددة أعلددو مدد  احلددد ايفسددموح  دده أن عيدد) اال دداة ايفدة  ميف لةاسددته واة حيدد  وجددد9494،  ددفونآتلدد  مدد) لةاسددة (الصددالق و  

منس/سدم  ية ميكفوس144منس/سدم، وقددة احلدد ايفسدموح  ده مد  منًمدة الصد ة العايفيدة (يميكفوس 4,992 وكان  أعلدو قيمدة
كلما زالن اهلم ح  تاةوفاز نسب اهلم ح يف ايفيال،  على واةوفاعها يد ووعرب ايفوصلية ع  نسب اهلم ح الكلية الاائبة يف ايفيال، 

كأيونددان الكلوةيددد وأيونددان الصددوليوم يف ايفيددال زالن ايفوصددلية، وزيددالة اهلمدد ح  مددا أن وكددون  فعددل طبيعددو كمبيعددة ايفيددال واهلةض 
ايفسم ان  علىا وتية أو ما وايبه ووسقمه ميال اهلمماة م  عناصف أو و فعل صناعو كصفف ميال الصفف الص و أو الصناعو 

 ة 9441 ،ه  (مبيعية الايفائية 

 

  اة ايفدةوسةميال اآل لعينان ايفوصليةن معدال. 2شكل 

 للمياه الري والثقيلة العناصر المعدنية. 2.2

 احلديدد والن داس سدج  يأن عنصدف   حيد  رتاكيع العناصف ايفدةوسة يف عينان ميال الدفيلة 1( ة والككل9وكل نتائج ا دو  (
د ا مددف حيدد  قدددةن منًمددة هددال الرتاكيددع حلددمل وصددل  حيدد وهددو كاتيددة ل طمئنددان  ا،ايفسددموح هبددقددل مدد  احلدددول أ عنددد حدددول

 دد  وتدق مددا كفل  ppm) 4.4ة،  ينمددا الن دداس (ppm 4.34احلدد ايفسددموح  دده لل ديدد ( ةWHO, 2002( الصد ة العايفيددة
 ايفسدموح  دده وقدددة مد  منًمددة الصدد ة العايفيددةأقددل مدد  احلددد  رتاكيدع ة،  ينمددا الكددالميوم سدجل يف عيدد) العينددان 9441( مسدكم

)WHO, 20024.445(عنددد قيمددة  ة (ppm،   (كددان ماعدددا البئددف الفا دد) 4.448أعلددى مدد  احلددد ايفسددموح  دده (ppm  وقددد
مسددة الديت حتتدوي علدى الكدالميوم يف العةاعدة يفيال  سبب اسدتتدام ايفبيددان واهلا  ىلوصو  كميان م  الكالميوم   ىليعول السبب 

ويعتدرب الكدالميوم شدديد  ،(Freitas et al., 2004a)تمد  صدفان الكدالميوم أنده مد  العناصدف الديت ودرتاكم يف الرت دة   احملميدة
 سبب وناو  أةز ةوي عيال ملوثه  "itat"السمية و دأ االهتمام  الكالميوم كملوث  يئو عندما ظهف مفض يف اليا ان يعفف  اسم 
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سددبوز، أي أميكفوجم/ 144حددواق  نسددان مدد  الكددالميوماإل يأ ددالمددا  ىن ال يتعدددأالعةاعددة يدد  أوصدد  منًمددة االغايددة و  دده، ح
  /اليوممميكفوج04حواق 
وتقاً يفنًمة  ةppm 4.49( دددة والاي قن عي) العينان أعلى م  احلد ايفسموح  ه هلتكل النتائج تلنيكل  النسبة لأما  

 ماعدددا البئدف اهلو  والسددالس لون حددد الككدد   وقددد يعدعي اةوفدداز النيكددل يف ميددال الددفي  ىل (WHO, 2002)الصد ة العايفيددة 
عل يف الرت دة ربغم مد  لوةل ايفهدم يف التمثيدل احليدوي للنيرتوجدم يف النباودان البقوليدة  ال أن زيدالة وفكيدالولوث الرت ة  عنصدف النيكدل، تد

ووزيعها يف  السبب  ىل ىعع ي ف وقد آ ىل ائج وفاون وفكيع النيكل م   ئف تويتضح م  ن  ة9440 ،وهييبال( يسبب مسية للنباوان
  (Freitas et al., 2004b) أ فى قماز الرت ة وهجفسا م  منمقة  ىل

ة وقدددة احلددد ppm 4.45-4.3(  ددممددا  ينمددا الفصددا  سددجل ععدددالن عاليددة يف عيدد) اآل دداة حيدد  وفاوحدد  الرتاكيددع 
ولدوث ايفيدال  د    وقدد يعدعي السدبب  ىل ،(WHO, 2002)وتقداً يفنًمدة الصد ة العايفيدة  ةppm 4.45( دواق ايفسدموح  ده 

ة 9444(لقدد أوضدح شداتعو وآ دفون و   الكبكة لجعاء هاأدام الفصا  يف  ع  تاست مفوةل يف شبكة ووزي) ايفيال، حي  يتم
 يددا مت فكددة وكددال  يف صددوةة مصدداحبة  عيئددان أو   مددا أن وكددون يف صددوةة أيونددان  ائبددة أو يف صددوةة خملبيددة أن ايفعددالن الثقيلددة 

 وعنددددددددد وفاكمهدددددددددا يددددددددتم امتصاصددددددددها مدددددددد  قبددددددددل النبدددددددددان ممددددددددا وسددددددددبب ضددددددددفة مباشددددددددف للنبدددددددددان ،ةضددددددددووت ددددددددف  مدددددددد) احمللددددددددو  اهل
 (Wokhe et al., 2013)ة4229وآ فون،  (عامف  ولوث ايفاء اهلةضو وميال الكفبأو يتم غسلها  ىل أسفل ووسبب يف   

 

 وفاكيع العناصف ايفعدنية والثقيلة يف العينان ايفأ و ة م  ميال الفي .0جدول 
 

 

 

 

 

 

 

             

             

 وعي أن العنصف لون حساسية ا هاز  ND)م حًة: (

 Feالحديد  اسم الموقع
(ppm) 

 Cuالنحاس 
(ppm) 

 Niالنيكل  
(ppm) 

 Pbالرصاص  
(ppm) 

 Cd  كاديموم
(ppm) 

 Nd 7 6. 7 76 66 7 .7 7 العينة اهلوىل
 Nd 66 7 33 7 796 7 .76 7 العينة الثانية
 773 7 66 7 .7 7 769 7 769 7 العينة الثالثة
 76 7 7.6 7 .7 7 .7 7 76 7 العينة الفا عة
 .77 7 66 7 .7 7 73 7 76 7 العينة ا امسة
 Nd 7 766 Nd 7 63 7 776 العينة السالسة
 0.001 33 7 . 7 7.6 7 76 7 العينة السا عة
 776 7 76 7 .6 7 76 7 .7 7 العينة الثامنة
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 ةppmددددا عء يف ايفليون (معدالن العناصف الثقيلة يف عينان ميال اال اة ايفدةوسة  . 2 شكل

 تياالتوص. 2

اآل دداة  ان ايفلوحددة العاليددة  ءو لغددا اهلغددفاض العةاعيددة و يقدداف احلفددف متامدداً  احلددد مدد  احلفددف العكددوائو لت دداة ايفسددتتدمة يف -
تاحلفف العكوائو لت اة م  قبل ايفعاةعم و ددون  شدفاف مد  قبدل ا هدان ايفتصصدة يسدبب يف اضفداض عداق أو اةوفداز 

 عاق للملوحة وكال  اضفاض مناسيب ايفيال  
ئية ايفتاحة لت ديد كمية وفكيب عدالان على عي) اآل اة وحتديد ايفتصصان ايفائية لكل معةعة حسب اإلمكانيان ايفا -

 استه   ايفيال  

مكوندددان ايفيدددال  عفتدددةيفبلديدددة سدددبها  وكيميائيدددة وتيعيائيدددة و لددد  لت ليدددل ميدددال الكدددفب والدددفي  جيدددب  نددداء معامدددل  يولوجيدددة -
 والعناصف ومقاةنتها  ايفعايل العايفية 

يعدو للعناصدف ايفعدنيدة والعناصدف الثقيلدة فصدان عد  احلدد المبنجفاء لةاسان مستفيضة ع  اهلضفاة الصد ية للعيدالة أو ال  -
كددددل مدددد  اإلجددددفاءان الوقائيددددة    بدددداااالنتدددداز العةاعددددو و  ىا الضدددداةة علددددسددددعلددددى صدددد ة الفددددفل ا تمدددد)،  اإلضدددداتة اق وأثلا

 والتص ي ية للسيمفة على التلوث الناوج م  جفاء اهلنكمة احلالية وايفاضية  
هنا  ا ت ف  م مصالة ولدوث ايفيدال ا وتيدة عد   أنايفيال ا وتية، و اصة  ولوث أسباب ومصالة  اء لةاسان ع جف  -

مصددالة ولددوث ايفيددال السددم ية، حيدد  أن كميددة ونوعيددة ايففكبددان والعناصددف الدديت ولددوث ايفيددال ا وتيددة وددت كم تيهددا عوامددل 
 ومعددالن  دعان ا دويف اصة وخمتلفدة جدداً، مثدل حتدف  و قداء ايفلدوث حتد  السدمح  سدبب وجدول مدالة ودف   مكوندان ا

 كددكل تعددا   اهلوكسدجمالكف دون العضددوي ايفدنتف  ممددا يعيددق عمليدة انتكدداة  ى سددبب مسددتو  وءالت لدل ايفيكددفول البمد
 .ايفيال ا وتية وجيد، لاا يتملب لةاسان  ثية م  نوز لقيق حلماية نوعية وجولة

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

العينة 
 األولى

العينة 
 الثانية 

العينة 
 الثالثة 

العينة 
 الرابعة 

العينة 
 الخامسة 

العينة 
 السادسة 

العينة 
 السابعة 

العينة 
 الثامنة

يز 
لترك

ا
(

pp
m

) 

 عينات مياه االبار 

 Feاحلديد 
 Cuالن اس 
 Niالنيكل 

 Pbالفصا   
 Cdالكالميوم 



 مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية
 (0202-( )ديسمبر0(، العدد )7المجلد )

  )المياه الجوفية( في بعض مزارع مشروع حمزة الزراعيالري جودة مياه 
 

 

 -11A .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966 

 المراجع

 أواًل: المراجع باللغة العربية
قياسددان التلددوث  ددبع  العناصددف الكيميائيددة الضدداةة يف عدددل مدد  الينددا ي)   ة4229؛ وهدد  ، حكمدد  (سددليم زهددلعددامف، عقدداب وةاض؛ 

 تلسمم  ،جامعة النجاح الوطنية ة:0(9، جملة النجاح لأل اث  ايفستتدمة للكفب يف مدينة نا لس

لةاسددة جددولة ميددال الددفي   ة9494( وا ددائف، حممددد منصددوة ؛و دد  زقمدده، مصددمفو علددو ؛وعميددة، ةاف اهلل حممددد ؛الصددالق، يوسدد   كددل
 ليبيا ه، جامعة مصفاوة: 9(4، جملة جامعة مصفاوة للعلوم العةاعية  ايفكاةي) العةاعية عنمقة مصفاوة 

 انئيدة والبيئدايفدؤمتف الددوق للمدواةل ايفا  ولون اهلةض الص فاوية  ايفعدالن ووقنيدان حديثدة للسديمفة عليهدا  ة9441ه  ، مصمفى حس  (
  ليسمرب، الفياض، السعولية 8-5،  اتةا

، جامعدددة ايفلددد  سدددعولة: 1(9، جملدددة علدددوم احليددداة السدددعولية  كم العناصدددف الثقيلدددة يف النبدددانا ظددداهفة ودددف   ة9440، حممدددد  ددد  لدددد (الدددوهييب
 السعولية  ،الفياض

نوعيدة ميدال الدفي ايفسدتعملة يف مكدفوز لدلة  عدد ث ثدة  متا عة  عد   دوا  الرت دة وحالدة الصدفف هبدا و  ة9441   مسكم، ألد حممد (
 قسم الرت ة وايفيال، كلية العةاعة، جامعة طفا لس، ليبيا ، ةسالة ماجستل  عقول م  االستتدام العةاعو

يدة العةاعدة، جامعدة قسدم الرت دة وايفيدال، كل ،ةسدالة ماجسدتل   وض مفزقوقييم الوض) ايفائو عنمقة غدوة   ة4225شاكو، علو عبد النيب (
 ، ليبيا طفا لس

  وددأثل نًددام الددفي  ددالتنقي  علددى ووزيدد) ووددفاكم اهلمدد ح يف قمدداز الرت ددة وأثددفل علددى أنتدداز حمصددو  ا يدداة  ة9444شددلقب، أ ددو  كددف حممددد (
 ليبيا ، قسم الرت ة وايفيال، كلية العةاعة، جامعة طفا لس، ةسالة ماجستل

 ، القاهفة، مصف لاة الفجف للنكف والمباعة ،المبعة الثانية ،ايفلوثان الكيميائية للبيئة  ة9449عا  عويس ( ،السيد

  يبيال، منكوةان جامعة سبها  التلوث ايفائو وأثفل البيئو  ة9441( نات) حس  ،ميدون؛ و عبد الس م ،ايفثناين

مديندة  حتسم جدولة ميدال الكدفب ا وتيدة يف  ة9442وعكاشة، ةمضان عقيلة ( ؛وتفغلو، عثمان عبد ايفعمى ؛شويدح، أمساء كما  حس 
 ليبيا  ،جامعة سبها، كلية العلوم،  قسم علم الكيمياء، أطفوحة ماجستل  سبها  مفيقة ا ل 

 دي حسد  يف حماتًدة كدف  ء التلوث احملتمل لبع  العناصف الثقيلة و عد  العوامدل البيئيدة يفيدال جددو    ة9444( عقيل عباس لد ،الكفيفو
 ، العفاق جامعة كف  ء ،كلية الرت ية للعلوم الصفتة،  ياةاحلعلوم   مكفوز  كالوةيوس، قسم العفاق

ة، 8(ايفدداكفة ايفدداكفان ايفددوجعة،  سلسددلة  اهلولويددانوعف د  االسددرتاويجية وحتديددد ، لايددة نوعيددة ايفيددال ا وتيددة  ة9445دي ، عددا  عددولة (غد
 مصف  ،السويسجامعة قناة 

  5-4، جملة ايفثىن للهندسة والتكنولوجيا   ميال الكفب يف حماتًة الديوانيةيفلةاسة وفكيع العناصف الثقيلة   ة9440غاوي، علو هالي (
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