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 امللخص
احملاصيل ويعاين هذا النوع من املياه بعض املشاكل املتعلقة جبودة هذه املياه لري تعترب املياه اجلوفية املصدر األساسي ملياه الري يف مدينة مصراتة 

فتم دراسة عينات  ،الدراسة للتعرف على اخلواص الفيزايئية والكيميائية للمياه اجلوفية املستخدمة للري وتقييم نوعيتهالذا هتدف هذه  ؛الزراعية
اه البحر من قسمت منطقة الدراسة إىل مثانية خطوط متعامدة على اجت ،(2018ىل ديسمرب إ 2016من مياه اآلابر يف الفرتة ما بني )نوفمرب 

 عينات لكل خط.  5كم لكل خط وبواقع   20وبطول  غرابا  اتورغاء شرقا إىل الدافنية
ة العاملية هرت نتائج هذه الدراسة أن بعض اخلواص الفيزايئية والكيميائية ملياه اآلابر كانت مقبولة إىل حد كبري ابملقارنة مع املعايري القياسيأظو 

( واملوصلية 6.74-8.92)ما بني يف منطقة الدراسة ملياه اآلابر   pH)) درجة التفاعل قدرت قيم ،(FAO)ومنظمة الغذاء العاملية الفاو 
كربوانت ما  ، أ(9.21- 1.49وجد ما بني ) SAR الصوديوم إدمصاصمعدل أما  ،µs\m 12.29-3.54)الكهرابئية ما بني )

-16. 94فرتاوحت ما بني ) SSP النسبة املئوية للصوديوم املذاب ،فكانت قيما سالبة مما ينفي وجود الكربوانت RSCالصوديوم املتبقية 
كما أن   ،كانت ضمن احلدود املسموح هباوالبيكربوانت واألوكسجني املذاب  يف حني أن الكربيتات والكالسيوم  ،وهي مقبولة( % 43.92

 التوايل. ىمحد علأالدافنية وقصر  يف) mg/l 6274-836تركيز الكلوريد تراوح ما بني )
 قيم درجات احلرارة طبيعية. وكانتوالبواتسيوم واملغنيسيوم فكانت عالية يف أغلب عينات الدراسة  (TDS)ائبة الكلية ذاألمالح الأما قياسات 

بشكل عام  ،نسبياا  افكانت ضمن احلدود املسموح هبا ما عدا عنصر اخلارصني فكان تركيزه عالي Zn-Mn-Cu-Feابلنسبة للعناصر الثقيلة 
والكلوريد واملغنيسيوم وابلتايل فإهنا ال تصلح كمياه للري لبعض احملاصيل  (EC) ابئييل الكهر درجة التوصنتائج الدراسة بينت وجود ارتفاع يف 

 احلساسة للملوحة. 
 

 ةمصرات مدينة- املشاريع الزراعية- اجلوفية املياه-الري مياه- جودة املياه :املفتاحيةالكلمات 

 املقدمة  .1
، هذه املياه تتضمنشرب و للمن املياه الصاحلة  % 71.17 تشكل ثيف العامل حي املوارد املائيةأهم املياه اجلوفية من  تعترب

يف طبقات غري مسامية لتشكل  ختزنو  الرتبةداخل  ترتشحمياه الري اليت مياه األمطار و  مصدرهاابر والينابيع واليت مياه اآل
الدراسات أن ليبيا تعاين من نقص يف كدت أ ،(2017؛ زبون، 2016؛ اجلليل، 2013)التقين،  انت املياه اجلوفيةاخز 

مواردها املائية احملدودة، على الرغم من اجلهود املبذولة يف بناء السدود وإقامة حمطات التحلية ملياه البحر ومشروع النهر 
املياه  ن املياه اجلوفية هي املصدر الرئيسي للمياه يف ليبيا وتفتقر إىل احملافظة علىإ ،(2015)سامل & القصيب،  الصناعي

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas
http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas
https://doi.org/10.36602/jmuas.2020.v01.02.34
https://doi.org/10.36602/jmuas.2020.v01.02.34
https://doi.org/10.36602/jmuas.2020.v01.02.34


 ، اجلائرزقطةالصادي، عطية، بن 

466 

     http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas  2020 يونيو الثايناجمللد األول العدد 

 

من التلوث وتعترب ليبيا إحدى أقل دول العامل من حيث نصيب الفرد من املياه، وابلتايل فإن النمو املستقبلي يف القطاعات 
ينشأ تلوث املاء من  ،(2014)اجلايل & أروى،  االقتصادية وخاصة القطاع الزراعي مرهون ابالستخدام األمثل للمياه

 واليت أصبحتجودة املاء  اخنفاضالبكترييولوجية أو اإلشعاعية( اليت متيل إىل  العضوية،غري  العضوية،وجود املواد الغريبة )
 .(Salami, 2003) مبعث للقلق

من موارد املياه العذبة يف العامل فضال عن هذا فإن املياه % 22لذلك بدأت املياه اجلوفية حتتل أمهية ابلغة ابعتبارها متثل 
مهيتها ابعتبارها مصدرا مهما من مصادر أوابلنظر إىل  القاحلة،على قيد احلياة يف املناطق  مهما للبقاءا اجلوفية تشكل رافد

إن  ،(2016)اجلليل،  ن دراسة هذه املياه واستكشافها وتطوير استخدامها قد استقطب اهتمام الباحثنيإالتزود ابملياه ف
بلغت  2015عام  مكعب ويفمليون مرت  4865يف القطاع الزراعي حوايل  فبلغت 2010استخدام املياه يف ليبيا قدر لعام 

مليون مرت مكعب ومصادر املياه يف ليبيا حمدودة  731ما يف القطاع املنزيل بلغت حوايل أ مكعب،مليون مرت  6395حوايل 
من املياه املستخدمة  %97املياه اجلوفية هي املصدر الرئيسي للمياه يف ليبيا إذ تشكل  وأن ،نوعاا وكماا وغري متوازنة جغرافياا 

 .(2014)اجلايل & أروى، 

تعترب ليبيا من البالد الصحراوية ذات املناخ اجلاف واملتميز بنقص حاد يف املياه السطحية ومن مث تصبح املياه اجلوفية موردا 
هاما للغاية لتلبية االحتياجات االقتصادية والزراعية من املياه ويعتقد أن تكون املياه اجلوفية أنظف بكثري نسبيا وخالية من 

وتلوت املياه هو تدهور نوعية املياه بسبب دخول مادة غريبة أو مواد غريبة حتد من  طحية،السالتلوث من املياه 
واملياه اجلوفية واحدة من املصادر  ،(2015)سامل & القصيب، ضرار ابلكائنات احلية أاستخدامها وقد يؤدي إىل احلاق 

وألهنا حتت األرض لذلك فإن تلوثها  والصناعة،ة الشرب والزراع منها ألغراضاملهمة اليت يلجأ إليها اإلنسان لالستفادة 
ويف الفرتة األخرية سبب التطور والثورة الصناعية  ملعاجلتها،ىل كلفة عالية نسبيا إيصعب اكتشافه أو السيطرة عليه وحتتاج 

 .(2017)سلوى  املياه اجلوفية بصورة كبرية البشرية تلوثوأتثري الفعاليات 

كانت احلركة بطيئة زاد زمن   إذ كلما وحبركاهتا،عا جلغرافية وحجم البئر والتغريات املناخية والفصلية إن نوعية املياه اجلوفية تب
؛ الشواين، Al-Salim & Salih, 2001) الذائبةالتالمس بني الصخور واملياه اليت ينتج عنها زايدة يف تركيز األمالح 

اجلوفية السطحية وهناك عالقة متبادلة بني املياه السطحية واملياه اجلوفية مطار املصدر الرئيسي للمياه تعترب األ ،(2014
ه املياه والسيما األمالح الذائبة منها واليت تعد سببا يف تلوث املياه عندما توجد ذا يعين وجود عملية تبادل حملتوايت هذوه

 يوانت املوجودة يف املياه اجلوفيةى تغري تركيز األفإهنا تعمل عل تكاملتبخرتاأطوار قابلة للذوابن يف مسار املياه اجلوفية  
(Kerns & Appleton, 1997). 

يشكل النمو السكاين وازدايد النشاطات االجتماعية واالقتصادية والظروف املناخية القاسية وطبيعتها املتغرية عوامل تؤثر 
ن التصحر وقلة األمطار وانعدام الغطاء أحيث  ،الرتبة وكفاءةيف صالحية املياه اجلوفية للري مما يؤثر على الناتج الزراعي 

خمزوانت املياه اجلوفية من خالل تفتت الطبقات الصخرية احلاوية على األمالح و  امللوحة للرتبةالنبايت تؤدي إىل زايدة نسبة 
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املختلفة وحركتها ودخول مياه البحر للتعويض وكذلك تسرب املياه العادمة املعاجلة وغري املعاجلة من خالل خزاانهتا 
مع  اليت مل تربطو  ابالستخدام الصحي واملنزيل والصناعياآلابر السوداء اخلاصة وتسرب مياه  ،املوجودة يف منطقة الدراسة

 & Moore)مما يسبب زايدة يف تدهور نوعية املياه اجلوفية وكميتها  ،الشبكة النظامية للصرف الصحي

Ramamoorthy, 2012). 

الرتبة وأخرى بشرية ، وخصائص طبيعة أسباب طبيعية منها تذبذب األمطارأسباب استنزاف املياه اجلوفية يعود إىل  نإ
، حيث أن اعي ينعكس على استخدام مياه الري، وإن الوعي العلمي الزر اين واالستهالك املنزيل والزراعيتتعلق ابلنمو السك

ن إ ،(2017)امحد، تدين الوعي العلمي الزراعي يؤثر سلباا على الواقع الزراعي وابلتايل تدهور مياه الري املستخدمة 
ى صالحية مياه الري هي نوعية املياه والرتبة واحملصول وإدارة الري والصرف، ونوعية املياه حتددها كل من العوامل املؤثرة عل

التوصيلية الكهرابئية وكمية املواد الصلبة الذائبة الكلية والرتكيب األيوين ملياه الري مثل الصوديوم وحمتوى العناصر السامة 
 .(2013)نوجيي،  وبدون معرفة نوعية املياه ال ميكن اختاذ القرار يف إمكانية استخدامها ألغراض الري ،فيها

ا بعض املشاريع الزراعية ومزارع إلنتاج اخلضروات والفواكه وتعتمد هذه املزارع هبو ومبا أن منطقة الدراسة هي منطقة زراعية 
 دراسة جودة مياه الري ابملشاريع الزراعية مبنطقة مصراتــةسيتم املنطلق  ومن هذا ،على املياه اجلوفية يف ريها للمزروعات

 .للري اومدى مالءمته

    موقع الدراسة .2
شرقا مع دائرة  15ْــ 16 من ساحل البحر املتوسط، عند تقاطع خط طول بضع كيلومرتاتتقع مدينة مصراتة على بعد 

  .كم  200مدينة طرابلس حبوايل  تبعد عنمشاال، و  32عرض ْ 
تشرف عليه سلسلة  الشمال، الذيهينا من اجلنوب الشرقي حنو  اا تكاد تكون مستوية وتنحدر احندار  املنطقة ن تضاريسإ

، ويتخدد املنطقة شبه اجلافة من الكثبان الرملية تتوغل جنواب حىت وادي الكمامني يف الطرف الشمايل الغريب حيث
ئها املختلفة مثل سبخة أم ، وقصر أمحد  أبجزاعلى ساحلها الشرقي سبخة اتورغاء األودية اجلافة ومتتدطحها  ببعض س

 . (2006)الشركسي، ، وسبخة اهليشة  وسبخة العوينات ،العظام

 منطقة الدراسةاملياه اجلوفية يف  .3
غريها من املناطق الساحلية يف مناطق الشريط الساحلي مشال غرب البالد  نال ختتلف املياه اجلوفية يف مدينة مصراتة ع

وخزان سفلي به  ،ةالعذب ياهامل خزان علوي وحيتوي على: انت اجلوفيةانوعني من اخلز فهي قريبة من الشاطئ وتتميز بوجود 
ل يف اجلزء الغريب حيث يبلغ عمق املياه عن كما توجد املياه اجلوفية يف نطاقني يتمثل األو   البحر.مصدرها واليت املاحلة  املياه

، وابلتايل أمهيتها من وريد الصوديوم مما قلل من جودهتام إال أهنا حتتوي على كميات كبرية من كل20سطح األرض حوايل 
املياه من ، أما النطاق الثاين  فيقع يف اجلزء الشرقي حماذايا خلليج سرت وترتاوح نوعية غطية احتياجات املنطقة من املياهت
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ومسألة تداخل مياه البحر ليست حديثة العهد بل تعود إىل ، املاحلاملاء عسرة إىل ملحية مع وجود املاء العذب فوق 
 (.2006)الشركسي،  :أو ما قبلها وميكن تقسيم حقول آابر املياه اجلوفية إىل ما يلي، م1975

 حقل آابر الفالجة  1.3
سطح البحر جنوب  فوق مستوى رتم 75ـ 65 مدينة مصراتة وعلى ارتفاع يرتاوح بنيمن  كم18يقع هذا احلقل على بعد

حتت سطح األرض ومتوسط  رتم 141ــ 103بني  أعماقها ترتاوح 1982بئراا حفرت سنة  24ويضم  مصراتة،غرب مدينة 
مث  1992يوم سنة /3م 6000يوم إال أن إنتاجيتها تراجعت حيث بلغت /3م 8800إنتاج هذه اآلابر عند التصميم حوايل 

 7يوم تستخرج من /3م1000حوايل  2000يوم وواصل اإلنتاج تراجعه حىت بلغ سنة /3م 2000تراجع إنتاجها حىت وصل 
 (.2006، الشركسي ;1995، باطةآابر فقط نوعية مياه جيدة  )اس

 حقل آابر السكت 2.3 

مما يؤمن  احندار ، فوق سطح البحر رتم70ــ 60على ارتفاع يرتاوح بني ، كم شرق حقل الفالجة  2يبعد احلقل حوايل 
قدر ، رتم 109 ــ 86أبعماق ترتاوح بني  1975بئراا حفرت قبل  43الطبيعي للمياه حنو مدينة مصراتة .حيث يضم 

)اسباطة،  يوم /3م1000وإنتاجها احلايل  1992يوم حبلول سنة /3م7000، اخنفضت إىل يوم/3م10400إنتاجها حبوايل 
 .(2006؛ الشركسي، 1995

 حقل آابر طمينة 3.3

 58وترتاوح أعماقها بني  1973 ،1972وحفرت آابره بني عامي من املدينة كم يف االجتاه اجلنويب الشرقي   15 يقع حوايل
يوم /3م2000ال يتجاوز  حبيثإنتاجها تناقص و  يوم،/3م8000كانت إنتاجيتها يف البداية تصل إىل   مرت وقد71و رتم
 (.2006الشركسي،   ;1995اسباطة،)

 حقل آابر زاوية احملجوب 4.3

حفر آخر هذه  الشمايل الغريب،كم يف االجتاه   7تتجمع آابر هذا احلقل السبعة يف منطقة تبعد عن مدينة مصراتة حوايل 
إال  1995يوم قبل سنة /3م1000حوايل  1995ووصل إمجايل إنتاجها سنة  رتم 275بعمق بلغ حوايل  1994اآلابر سنة 

م على حنو جعلها غري صاحلة للشرب فأوقف استخدامها منذ 2000 إن مياه البحر تداخلت مع مياه هذا احلقل منذ سنة
 .(2006؛ الشركسي، 1995)اسباطة، احلني ذلك 

جته التفكري إىل االستفادة من مياه النهر الصناعي انتيجة لعجز املصادر السابقة عن الوفاء ابالحتياجات املتزايدة للسكان 
لتغطية ذلك العجز، فبعد االنتهاء من املرحلة الثانية من مراحل تنفيذ النهر الصناعي ابت من املمكن جلب هذه املياه إىل 

ات منطقة وقد قدرت احتياج، كم15خزاانت السكت اليت ال تزيد املسافة اليت تفصله عن أانبيب املرحلة الثانية عن 
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وتزايد الطلب عليها  ، ، إال انه نتيجة للتناقص املعروف من املياه اجلوفيةيوم/3م35000م حبوايل 1995الدراسة فيها سنة 
ومع ذلك مل حتل أزمة  2004سنة يوم /3م8000ارتفعت احلصة املمنوحة ملدينة مصراتة من مياه النهر الصناعي إىل حوايل 

 .(2006كسي، )الشر املياه يف هذه املدينة 

 املواد وطرق العمل  .4

 الدافنيـــــــــــة، اتورغـــــــــــاء، الكراريـــــــــــم، طمينـــــــــــــة، أمحــــــــــــد،منطقة قصر ) مناطق 8 يفبئر حمفور  24عينات املاء من مت جتميع 
اىل  2016نوفمرب وقد أخذت العينات خالل الفرتة املمتدة من  ،1( كما موضح يف الشكل يـــــــــــــدر الســـــــــــواوة، ابورويـــــــــــة،
ملعايري واملقاييس ابومقارنتها  لعينات املياه من هذه اآلابر العناصر الثقيلةو  ومت قياس اخلواص الفيزوكيميائة 2018ديسمرب 
 .الري غراضألاملستخدمة لتقييم املياه العاملية 

 مجع العينات      1.4

عينات لكل خط وهذه اخلطوط من الدافنية غرابا  5مت مجع عينات املياه من مثانية خطوط متعامدة على اجتاه البحر وبواقع 
وهذه اخلطوط هي الدافنية، أبو روية، السواوة  كيلومرت تقريباا،  10كيلومرت وبعمق   70إىل اتورغاء شرقاا على امتداد حوايل 

، (APHA, 2005) مجعت العينات وفقاا للطرق القياسية، اتورغاءو  أمحد، طمينة، الكرارمي، وزاوية احملجوب، يدر، قصر
مرات ابملاء املراد فحصه قبل ملئها  5ـ-3لرت بعد غسل القنينة  2حيث مجعت عينات  املياه يف قناين من البويل أثيلني سعة 

 حيث أجريت التحاليل  الالزمة على العينات.، مث مت غلق القنينة بغطاء حمكم ونقلت العينة إىل املخترب

 الفيز وكيميائيةاخلواص  2.4

 .Hi 8418 HANNAموديل )  pHودرجة احلرارة مت قياسهما ابستخدام جهاز  pHالرقم اهليدروجني  -1
 Electrical Conductivityقيست ابستخدام جهاز   Electrical Conductivity  يالتوصيل الكهرابئ -2

meter ديل و مــInolab .  Cond. Level   مـن شـركةWTW  والوحـدة املسـتخدمة للقيـاسμs\cm   عنـد
 . Co25درجة حرارة  

 .(APHA, 2005) لـتوصيل الكهرابئياقيست رايضيا من معرفة قيمة  TDSائبة الكلية ذاألمالح ال -3

= EC (μs\cm)×0.640  (mg\l) TDS 

  SSPالنسبة املئوية للصوديوم املذاب  -4
 كالتايل:   هحسابتقييم خطر الصوديوم على اخلواص الطبيعية للرتبة ويتم  يتم من خالل قياس هذه النسبة

%SSP=  
𝑁𝑎+

𝑋
×100 
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 .(APHA, 2005) لرت/ابملليمكاىفءمقاسة   Ca ،2+Mg، +K، + Na+2متثل جمموع تراكيز  Xحيث 
 

 RSCكربوانت الصوديوم املتبقية   -5
 ويعرب عنها وعن تراكيز الكاتوينات من حيث أتثريها على معدل رشح مياه الري RSCتكمن أمهية قياس 

 .(APHA, 2005) (meq/l) املليمكافئبوحدات  االنيوانتو 
RSC = [𝐶𝑂3

2−+𝐻𝐶𝑂3
−] − [𝑀𝑔2+ +   𝐶𝑎2+] 

 الفينولفثالني ودليلخمفف ودليل  HClمت تعيينها ابلطرق احلجمية ابستخدام حامض  الكربوانت والبيكربوانت: -6
 املثيل الربتقالــــــــــــــــــي.

موالري ودليل   0.1مت تقديره ابستخدام الطريقة احلجمية )موهر( بوجود حملول نرتات الفضة تركيزه  الكلوريد: -7
 كرومات البواتسيوم.

 EDTA 2CL   ,Na 4NHوملح  OH4NHالكربيتات: مت القياس ابلطريقة احلجمية ابستخدام حملول  -8
 .(EBT)ابستخدام دليل  2MgClسطة  حملول  قياسي من  واملعايرة متت بوا

من شركة  400موديل  Flame photo meterمت قياسهما ابستخدام جهاز  Kوالبواتسيوم  Naالصوديوم  -9
Graning. 

 .Hitachi  30  -180) موديل AAS)قدرت بواسطة  ، اخلارصني(املنجنيز)احلديد، النحاس،  العناصر الثقيلة -10

 WTWمن شركة   i 340  multiمت قياسه بواسطة جهاز  DOاألكسجني املذاب  -11
موالري من  (0.01)حلجميه  مع حملول قياسي  تركيزه اقيست ابملعايرة  (+2Mg++ 2Ca)العسرة الكلية  -12

EDTA  ابستخدام دليلEBT. 
ابستخدام دليل  EDTAموالري من   (0.01) كمية الكالسيوم قيست ابستخدام املعايرة مع حملول قياسي -13

 املريوكسيد.
 .0.243الكالسيوم وضرب الناتج يف  وعسرةكمية املغنيسيوم قيست من خالل الفرق بني العسرة الكلية  -14
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 مواقع اآلابر مبنطقة الدراسةخريطة  (1)شكل 

 

 املناقشةو  النتائج . 5

  ةائيميكو الفيز اخلواص  1.5

( 1) وتسجيل النتائج يف اجلدولوكيمائية والعناصر الثقيلة خالل فرتة الدراسة يالفيز  ابخلواصبعد إجراء التحاليل اخلاصة 

 :يليالري حيث بينت النتائج ما  غراضألاملستخدمة لتقييم املياه  العاملية ملعايري واملقاييسابومقارنتها 

 وبصفة ،خالل فرتة الدراسة(pH) أن هناك فروقا طفيفة يف قيم (1)تشري النتائج املدونة يف اجلداول : pHدرجة احلموضة 
ضمن  املختلفة تقع (pH)ن قيم إوعموما ف ،(8.27 - 7.62)جلميع مواقع الدراسة تراوحت ما بني  (pH)ن قيم إف عامة

ن أكما  ،(U.S. E.P.A, 1992: WHO, 2011) (8.5ــ-6.5)املواصفات القياسية العاملية ملياه الشرب والزراعة بني 
ن قيم الرقم اهليدروجيين للعينات أوجد  حيث (،1995)سباطة او  (1999)العصاوي  هذه النتائج تتفق مع ما حتصل عليه

كما   ،TDSواألمالح الذائبة الكلية  ECتزداد مع ازدايد  (pH)ن قيم أمت مالحظة  ،(8.5ـ-6.82) اليت درسها تراوحت
  .(2011) وآخرون، مع وصالهو متفق 
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وهي قيمة عالية وخارج   (μs\cm) (12.29ـ  3.54) :كانت نتائجها ترتاوح ما بني (EC)التوصيل الكهرابئي أما 
وتعود الزايدة إىل  ،(James , Hankss, & Jurinaks, 1982; Richardss, 1954)اا احلدود املسموح هبا وفق

ارتفاع تركيز األمالح الذائبة بسبب التماس بني املياه والرتبة أو قلة احلركة لتلك اآلابر أو اختالطها مبياه البحر املاحلة أو 
 الصرف الصحي العادمة وغري املعاجلة على مياه اآلابر اجلوفية.دخول مياه 

، على أن هناك تباين بني املواقع يف نسب األمالح (1)دلت النتائج الواردة يف اجلداول : TDSائبة الكلية ذاألمالح ال
وقد  mg/l 2320)) قل قيمة مبنطقة الدافنيةأو  (mg/l 7866) طمينةالذائبة الكلية حيث سجلت أعلى قيمة يف منطقة 

وبناء يعزى السبب يف هذه االختالفات إىل كثرة استخدام املياه يف بعض املواقع يف الفرتات اليت يقل فيها سقوط املطر 
ابلنسبة الستخدام املياه ألغراض الري والزراعة فيمكن مالحظة التفاوت يف نوعية املياه هلذا الغرض  TDSعلى نتائج 

 .ة األمريكيطبقا لتقسيم خمترب امللوح

ـ 1.72)أظهرت الدراسة قيماا جيدة لنسبة إمتزاز الصوديوم وتراوحت ما بني  :SARأما ابلنسبة للصوديوم املدمص  

 .(Ayers  & Westcott 1994; Richardss, 1954) اا وفقهبا وهي تقع ضمن احلدود املسموح  (9.21

الدراسة ترتاوح ما بني  يف منطقةيف املياه اجلوفية لآلابر  SSPنتائج النسبة املئوية للصوديوم الذائب ويتضح كذلك أن 
 . (James  et al., 1982)أا وفقوهي ضمن احلدود املسموح هبا  (41.23 – 22.54)

وهو دليل  كانت مجيع قيم كربوانت الصوديوم املتبقية سالبة،  (1)حسب اجلدول رقم  RSCكربوانت الصوديوم املتبقية 
 .يف منطقة الدراسةعلى عدم وجود الكربوانت أي ال وجود ألي خطر للقلوية يف مياه اآلابر 

 العناصر الثقيلة  2.5

من خالل التحاليل  ،الثقيلة تقديرات ختتلف من موقع آلخر فيما خيص العناصر (1)أوضحت النتائج الواردة ابجلداول 
تبني التقديرات اخلاصة ابحلديد فروقات بني مواقع الدراسة، حيث سجلت أعلى نسبة لعينات مياه اآلابر موضع الدراسة 

ة ابحلديد تقع ضمن احلدود التقديرات اخلاص وميكن القول أن ،( 0.45ppm)مبتوسط وطمينة بوروية أللحديد مبنطقة 
من املعلوم أن أغلب املياه اجلوفية حتتوي على احلديد وذلك لنسبته العالية يف القشرة األرضية كما أنه   ،املسموح هبا

 .ولدخوله يف الكثري من الصناعات
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 مبنطقة الدراسة لعينات مياه اآلابر والعناصر الثقيلة ، ومعايري جودة املياه التحاليل الفيزوكيميائيةنتائج  (1)جدول 

أن هناك تباينا ملحوظاا يف تراكيزه، حيث سجل  (1)تشري النتائج املتعلقة بتقدير املنجنيز يف مواقع الدراسة يف اجلداول 
القياسية الليبية  نه أعلى من القيمة املطلوبة للمواصفاتأحيث لوحظ ، (ppm 0. 93)أعلى تركيز له يف مبنطقة الدافنية 

وذلك حسب منظمة  املطلوب،املدى  ويف (ppm0.15) يدرمبنطقة للمنجنيز وسجل أقل تركيز  ،واملعايري األوروبية
نه يوجد أإال  احلديد،عادة ما يرتبط وجود املنجنيز من الناحية اجليوكيميائية خبامات  ،(WHO,2011)الصحة العاملية 

يتواجد املنجنيز عادة يف املياه على هيئة  ،(1997)املنهراوى  األمر الذي يفسر قلة تراكيزه يف املياه اجلوفية قليلة،بكميات 
أمالح ذائبة وهي بيكربوانت املنجنيز ولكنها تتحول إىل هيدروكسيدات عند تفاعلها مع األوكسجني فتتحول إىل الشكل 

 .(1998)بن امحيدة  األمر الذي يفسر أيضاا نسبته القليلة يف املياه اجلوفية الذائب،غري 

إىل أن هناك فروقات طفيفة يف تراكيز النحاس يف املواقع  (1)كما مبني ابجلدول   لنحاستشري التقديرات اخلاصة اب 
التقديرات تقع ضمن احلد املسموح . هذه (ppm 0.48- 0.15)وبصورة عامة تراوحت تراكيزه يف املواقع ما بني  املدروسة

 األوروبية. واملعايريبه للمواصفات القياسية الليبية، ومنظمة الصحة العاملية، 

أن هناك تباينا ملحوظا يف تراكيزه،  (1)املتعلقة بتقدير الزنك يف مواقع الدراسة واملبينة يف اجلداول كما أشارت النتائج 
توسط مقداره مبوأقل تركيز كان يف منطقة يدر  (ppm 24)توسط مقداره مبحيث سجل أعلى تركيز يف منطقة طمينة 

(ppm13.4)، قد تعزي الزايدة لرقم اهليدروجيين، والعسرة كما، إىل تداخالت االزنك السبب يف زايدة تراكيز يعزى  ميكن
املتحصل عليها بصفة عامة فإن تراكيز الزنك  ،يف أيون الزنك إىل اختالط مياه الصرف الصحي ابملياه اجلوفية لتلك املنطقة
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لمعايري واملقاييس ل طبقا به املسموح احلدتقع ضمن  (1)ابر يف منطقة الدراسة كما موضحة ابجلدول من حتليل مياه اآل
 .العاملية

بن  ،(1998)، العصاويوالنتائج اليت حتصل عليها  هذه الدراسةعند مقارنة نتائج التحاليل للعناصر الثقيلة من خالل 
 هذهنتائج  بينها وبنيوجود تشابه  يتضح  Atttiya & Najm (2016)و (1995) ،اسباطةو  (1998) ،إمحيدة
 .ملياه الري العامليةلمعايري واملقاييس ل يف املدى املسموح به طبقا هناأو   ،الدراسة

 اخلصائص الكيمائية 3.5

وتسجيل النتائج يف يوانت( خالل فرتة الدراسة لكيمائية )الكاتيوانت واألا اخلصائصبعد إجراء التحاليل اخلاصة بتقدير 
 :يليالري حيث بينت النتائج ما  غراضألملعايري واملقاييس املستخدمة لتقييم املياه ابومقارنتها  اخلاصة هبا (2) اجلدول

الدراسة يف منطقة  mg/l (928.8- 80.2)قيم تركيز البواتسيوم ما بني متوسط : تراوحت K+ البواتسيوم -
ومن املعروف أن البواتسيوم يستخدم كسماد حيث  ،قل قيمة يف منطقة الدافنية وأعلى قيمة يف منطقة طمينةأوكانت 

نه يضعف قدرة النبات على امتصاص إف mg/l 80ميتص بواسطة النبات، ولكن عندما يتواجد برتكيز عايل يزيد عن 
 United States جداا قياساا للمعايري اليت حددت حسب ام عاليوهبذه النتائج يعترب تركيز البواتسيو  ،الكالسيوم

Environmental Protection Agency (U.S. E.P.A, 1992). 

أعلى نسبة للصوديوم سجلت مبنطقة متوسط أن   (2)اجلدول يتضح من النتائج الواردة يف  Na:الصوديوم  -
 إنميكن القول  ،(ppm170)ومبتوسط الدافنية أما أقل تقدير للصوديوم فكان مبنطقة  (ppm1030.6)طمينة ومبتوسط 

تلك الزايدة يف تراكيز الصوديوم ابلنسبة ملوقع طمينة قد تكون راجعة لقرب املوقع نسبيا من البحر، أما ابلنسبة ملوقع 
لة عن ؤو يعترب الصوديوم أحد العوامل الرئيسية املس ،يعترب ضمن احلدود املسموح هبا وفقا للمواصفات القياسية الدافنية فهو

يوانت عند وجوده هبا نسبة إىل وجود األ تقييم ماء الري وميتاز الصوديوم هبذه األمهية بسبب تغيريه لبعض خصائص الرتبة
 . (1999)ادريس، وم بشكل كبري يف مشكلة النفاذية األخرى كالكالسيوم واملغنيسيوم وساهم الصودي

: يعتمد وجود املغنيسيوم على نوعية الصخور احلاملة هلذه املياه وأييت يف املرتبة الثانية بعد 2Mg+ املغنيسيوم -
( 928.2ــ-382.3)قيم تركيز املغنيسيوم ما بني متوسط تراوح  ،(2001)القيب،  الكالسيوم من حيث الوفرة يف املياه اجلوفية

mg/l وهذه القيم عالية حسب املعايري القياسية U.S. E.P.A, 1992)،  ىل وجود صخور إوقد يعود السبب
 .(2001)القيب،  الدولومايت اليت يدخل يف تركيبها عنصر املغنيسيوم

من حيث  الرسوبية  وأييت قبل املغنيسيوم الصخور الناريةويوجد بكثرة يف املياه اجلوفية بسبب  :2Ca+ الكالسيوم -
ه الدراسة كانت نتائج العينات للكالسيوم ذالوفرة يف املياه اجلوفية ويلعب دورا كبريا يف زايدة العسرة الكلية للمياه، ويف ه

 ايل وهي ضمن احلدودللقيمة الصغرى والكربى على التو  الكرارميو  ورغاءاتيف منطقة  mg/l (81-66.6)ترتاوح مابني 
 (.U.S. E.P.A, 1992) لقياسية حسبا
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 مبنطقة الدراسة نيوانت لعينات مياه اآلابرألانتائج التحاليل للكااتيوانت و  (2)جدول 

 

-2أبن الكربيتات  (2)يف مواقع الدراسة يف اجلداول  نيوانتاألتشري النتائج املتعلقة بتقدير 
4SO تراوحت قيم الكربيتات :

 .(Ayers  & Westcott 1994) هبا حسب احلدود املسموحوهي تقع ضمن  mg/l (729.4ـ  -293.8)ما بني 

يف مواقع  (lC-)أن هناك اختالفا يف مقدار الكلوريد ( 2يف اجلدول ) املبينةعليها أظهرت نتائج التحاليل املتحصل  
 4303.4)ومبتوسط قدره  طمينةقيمة سجلت مبنطقة  أكربالدراسة، ومن خالل النتائج املسجلة ميكن مالحظة أن 

ppm)  ومبتوسط قدره  قل قيمة مبنطقة الدافنيةأبينما كانت(ppm1229.8)،  وتتشابه النتائج اليت مت احلصول عليها مع
 أنحسب حمتوى الكلوريد جند  (U.S. E.P.A, 1992) املياه لغرض الريوطبقا لتصنيف  ،(1999)العصاوي نتائج 

 حمتوى الكلوريد يف دراستنا يقع يف املدى الشديد األمر الذي يبني عدم مالئمة املياه لغرض الري.

نما بيأظهرت نتائج التحاليل الكيميائية للكربوانت والبيكربوانت املدروسة عدم وجود كربوانت يف العينات املدروسة 
 (363.6 -186.4)قيم تركيز البيكربوانت مابني  متوسط تراوحت (3HCO-) أشارت النتائج اخلاصة برتكيز البيكربوانت

mg/l اا وهي تقع ضمن احلدود املسموح وفق(Ayers  & Westcott 1994).  

وهو ضمن احلدود املسموح هبا  mg/l )4.44 -3.89)تراوحت معدالته ما بني  DOالذائب ألوكسجني لأما ابلنسبة 
 .(U.S. E.P.A, 1992) على التوايل mg/l 120و   60mg/l ضررا على النبات والرتبة حىت يشكل ال هألن تركيز 

 
 

اتورغاءالكرارميطمينةقصر أمحديدرالسواوةابورويةالدافنيـةاملنطقة
املتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطاملتوسطااليونالصنف

4.6423.9384.4464.09 D.O4.3384.1463.8943.992

2873.84303.429002588

HCO3
-186.4239213.8363.6294.2350.8254334.2

66.6

ت
ونــــا

الني
ا

SO4
- 2327.2350338.2327.4293.8567545.4729.4

CL-1229.83122.43031.42019

73.275.474.472.481

580810.8752.6855.4841.2

487.23661030.6352607.6

352.8275928.8248336

ت
ونــــا

كاتي
ال

K+80.2232.6342

Na+170496.2453.4

Mg+2382.6928.2686

Ca+27574
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 اخلالصة .5

 تمت ،ابر جوفية مستخدمة للريآمتت هذه الدراسة لتقييم جودة مياه الري ابملشاريع الزراعية مبنطقة مصراتة وهي مياه 
 الكراريـــــــــــم، طمينـــــــــــــة، أمحــــــــــــد،منطقة قصر مناطق )انية مثإىل قسمت منطقة الدراسة  ،دراسة اخلواص الفيزوكيميائية

 (EC) درجة التوصيل الكهرابئيرتفاع يف االأشارت النتائج إىل أن  ،(يـــــــــــــدر الســـــــــــواوة، بورويـــــــــــة،أ الدافنيـــــــــــة، اتورغـــــــــــاء،
أما فيما  ،للري لبعض احملاصيل احلساسة للملوحة يؤدي إىل عدم صالحية مياه اآلابر قيد الدراسةوالكلوريد واملغنيسيوم 

   .  .للرييف مياه اآلابر مبنطقة الدراسة فكانت ضمن احلدود املسموح هبا  الثقيلةخيص العناصر 
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Abstract 

The groundwater is considered as essential resources for Irrigation in Misurata city, this type of Irrigation 

suffered to some problems affecting their quality. The aim of this study was to evaluate, a physiochemical 

and biological parameters of wells water in Misurata Area during the period between November 2016 to 

December 2018. The area of study about 70 Km distance between Tawarq and Eldafina was divided into 

eight lines per appendicular to sea cost. Five water sample were taken for each line, in which the distance 

about 20 Km between each line.   

The pH, SO4, HCO3, Ca, and D.O were within the permissible levels a according to FAO standard as 

well as, SAR, RSC, SSP were acceptable while EC, TDS, Cl-, K+ and Mg++, were higher than the 

standard, moreover, the temperature, was normal in all the samples. The heavy metals values of Fe, Mn, 

Zn and Cu were within the standard. In general, the results showed that high values of EC, TDS, Cl-, and 

Mg++ were the main reasons which lead to the deterioration of water irrigation. Therefore, the water was 

inadequate for agricultural purpose without any treatment such as desalination to reduce the salinity, Also 

the results of microbiologic analysis showed a contamination in most sample. 

Keywords:  Water quality- Irrigation- Groundwater- Agricultural Projects- Misurata 

area 
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