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الكيميائية( للمياه الفيزايئية و يهدف البحث إىل ربليل التوزيع ادلكاين للخصائص النوعية ) ادللخص:      

اجلوفية يف زلليت السواوة واآلمان وإنتاج خرائط رقمية ذلا ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية اعتمادا على 
سلترباي لتحديد خصائصها، حيث مت عينة من مياه اآلابر اجلوفية يف منطقة الدراسة  02نتائج ربليل عدد 

( ECوادلوصلية الكهرابئية ) Hydrogen Ion Concentration( pH) الرقم اذليدروجيٍت تقدير
Electrical conductance ( واألمالح الكلية الذائبةTDS )Total dissolved solids ،

مقارنة النتائج ابدلواصفات الليبية و النًتات والكلورايد وادلاغنيسيوم والكالسيوم والبيكربوانت،  أيوانتو 
وأظهرت النتائج اختالفات مكانية للخصائص النوعية )الكيميائية والفيزايئية( بُت  ،ألغراض الشربوالدولية 

ملغرام/لًت  9572حيث سجل األس اذليدروجيٍت أعلى قيمو بنحو  زلليت الدراسة، يفمياه آابر ادلياه اجلوفية 
 7.52بُت  يف منطقة السواوة يف حُت كان :ئرملغرام/لًت يف الب 6;85قيمو ووصلت أقل  8يف البئر 

أشارت النتائج إىل أن قيم األمالح الذائبة الكلية بلغت  ، كماملغرام/لًت يف منطقة اآلمان 6.65ملغرام/لًت و
 :9269، وبُت ;ملغرام /لًت يف البئر  :;99يف حُت كان أقلها  8ملغرام/لًت يف البئر  6778أعالىا 
األمر الذي جعلها  على التوايل دبحليت السواوة واألمان :9ملغرام/لًت يف البئر 92;9وضلو  99يف البئر 

تراوحت تراكيز ، يف حُت خارج احلدود ادلسموح لالستخدام ادلنزيل يف الشرب وفق ادلواصفات الليبية والدولية
 622و 022 يف زللة السواوة، يف بلغت بُت ملغرام/لًت 622و 902الكالسيوم يف أابر ادلياه اجلوفية بُت 
وبلغ متوسط الكلورايد يف ادلياه اجلوفية دبنطقة الدراسة ملغرام/لًت،  028ملغرام/لًت يف زللة اآلمان ودبعدل 

دبحلة  97ملغرام/لًت يف البئر 957::9و 95يف البئر  75057ملغرام/لًت، وتراوح تركيزه بُت 9572ضلو
 Digital Mapsخرائط رقمية الدراسة  وأنتجت  ملغرام/لًت يف زللة اآلمان 6559و 9:9بُت و السواوة 

 توضح التوزيع اجلغرايف للخصائص النوعية للمياه اجلوفية عالية الدقة5
، اخلرائط الرقمية، نظم ادلعلومات اجلغرافية، اخلصائص التوزيع اجلغرايفادلياه اجلوفية،  اركلياتاادلفتاحة :

 النوعية5
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Digital maps of groundwater characteristics in the localities of Al- 

Sawawa and Al-Aman in the Al-Mahjoub area A comparative study 

using geographic information systems 

Fatima Saleh Ibshir                                         Dr. Ali Mustafa Salim 
Misurata University/ College of Education/ Geographic Department. 

Abstract: The research aims to analyze the spatial distribution of the 
qualitative characteristics (physical and chemical) of groundwater in the 
localities of Al-Sawawa and Al-Aman, and to produce digital maps for 
them using geographic information systems based on the results of the 
analysis of 20 samples of groundwater wells in the laboratory to determine 
their characteristics. It was appreciated Hydrogen Ion Concentration (pH), 
Electrical conductance (EC), Total dissolved salts (TDS), Nitrate, 
chloride, magnesium, calcium and bicarbonate ions, and comparison of 
results with Libyan and international standards for drinking purposes. The 
results showed spatial differences for the qualitative characteristics 
(chemical and physical) between the water of the groundwater wells in the 
two study areas, whereas the pH recorded the highest value of 7.50 mg / 
liter in well 6,it reached the lowest value of 6.94 mg / liter in well 8 in the 
Sawawa area, while it was between 7.52 mg/L and 6.65 mg/L in Al-Aman 
area. Also, the results indicated that the values of the total dissolved salts 
reached the highest 4556 mg / liter in well 6, while the lowest was 1198 
mg / liter in well 9, and nearly 10418 in well 17 and about 1970 mg / liter 
in well 18 in Al-Sawawa and Al-Aman localities, which made it outside 
the permissible limits for domestic use in drinking according to Libyan 
and international standards, While calcium concentrations in groundwater 
wells ranged between 120 and 400 mg/liter in Al- Sawawa locality, it 
reached between 200 and 400 mg/liter in Al-Aman locality, at a rate of 
206 mg/liter, and the average chloride in groundwater in the study area 
was about 1350 mg/liter, and its concentration ranged Between 532.5 in 
well 13 and 1881.5 mg/L in well 15 in Al- Sawawa locality and between 
781 and 4331 mg/L in Al-Aman locality. The study produced high- 
resolution digital Maps showing the geographical distribution and 
qualitative characteristics of groundwater. 

Keywords: groundwater, geographical distribution, digital maps, 

geographic  information systems, qualitative characteristics. 
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أىم ادلوارد الطبيعية يف ادلناطق اجلافة وشبة من  Under Ground Waterتعد ادلياه اجلوفية اااااا
وربتاج إىل دراسات علمية متخصصة لتحديد خصائصها الكيميائية  ،دبحدوديتها اجلافة، اليت تتميز

والفيزايئية ومعرفة رلاالت استخدامها، ووضع اسًتاتيجيات احملافظة عليها يف ظل ما تشهده ليبيا من 
تغَتات مناخية ترتب عليها تناقص يف كميات األمطار وسيادة اجلفاف وارتفاع درجة احلرارة، مع زايدة 

األمر الذي سبب يف اختالل التوازن ادلائي نتيجة زلدودية ادلوارد ادلائية والطلب السكاين ادلتزايد  ؛السكان
% من ادلياه اجلوفية الستخداماهتا 7;حيث تستمد أغلب ادلدن والقرى يف ليبيا مواردىا ادلائية، وبنسبة 

> حفر اآلابر الضحلة )السطحية( أو االرتوازية ادلختلفة وخاصة الزراعية وادلنزلية والصناعية وغَتىا عن طريق
 األانبيبادلتوسط والعميق، أو عن طريق ادلياه ادلنقولة عرب شبكة السطحي و اليت تتغذى من اخلزان اجلويف 

تغذيها مياه جوفية من اجلنوب اللييب تصل إىل التجمعات السكانية يف ادلناطق الساحلية عرب منظومة النهر 
)ادلاجن( أبحجام خاصة ريق ذبميع مياه األمطار من أسطح ادلباين يف صهاريج الصناعي، أو عن ط

 5بُت ادلنزلية والتجارية وأشكال متنوعة، ابإلضافة إىل انتشار زلطات إزالة عسر ادلاء وتعدد استخداماهتا
ه الشبكة يعتمد سكان منطقة الدراسة بشكل أساسي على ادلياه اجلوفية نتيجة االنقطاع ادلستمر دليا     

ادلنطقة من تزايدا سكانيا وظلوا عمرانيا وذباراي واضحا خالل السنوات  والعامة، وخاصة يف ظل ما شهدت
شلا ترتب عليو توسع كبَت يف عمليات حفر اآلابر بطريقة عشوائية لتوفَت ادلياه  ؛0209ـ  0290األخَتة 

لالستخدامات ادلختلفة )الشرب والسقي والزراعة والصناعة( مشكال ضغطا على موارد ادلياه اجلوفية احملدودة 
والفيزايئية(، العديد من ادلشاكل يف نوعية ادلياه وخصائصها )الكيميائية  اسببموخاصة اخلزان السطحي؛ 

وتداخل مياه البحر، وبصورة عامة زبتلف خصائص ادلياه اجلوفية من منطقة إىل أخرى تبعا الختالف 
الًتكيبة الصخرية ونوع النشاط البشري )الزراعي والصناعي( وسللفاتو، وكميات األمطار والقرب من البحر، 

فية بعض من خصائص األسطح والصخور اليت ونوع االستغالل البشري وكميتو، وابلتايل تكتسب ادلياه اجلو 
 مرت عليها وادلخزونة هبا5  

اااا:اربحثامشكل 
مكانيا بُت زلليت السواوة واآلمان  )الفيزايئية والكيميائية( ـ ىل ىناك تباين يف توزيع خصائص ادلياه اجلوفية9

 يف منطقة زاوية احملجوب؟
لمياه النوعية ل ء قاعدة بياانت جغرافية للخصائصـ ىل ؽلكن توظيف نظم ادلعلومات اجلغرافية يف بنا0

 اجلوفية يف منطقة الدراسة؟
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تظهر االختالفات ادلكانية لتوزيع اخلصائص  Digital Mapsـ ىل نستطيع إنتاج خرائط رقمية دقيقة 5
 ؟ GISالنوعية للمياه اجلوفية يف زلليت السواوة واآلمان دبنطقة زاوية احملجوب ابستخدام 

ا:ااربحثافارضةات
ـ ىناك تباين يف توزيع خصائص ادلياه اجلوفية )الفيزايئية والكيميائية( مكانيا بُت زلليت السواوة واآلمان يف 9

 5منطقة زاوية احملجوب
ـ ؽلكن توظيف نظم ادلعلومات اجلغرافية يف بناء قاعدة بياانت جغرافية للخصائص النوعية للمياه اجلوفية 0

 5يف منطقة الدراسة
تظهر االختالفات ادلكانية لتوزيع اخلصائص  Digital Mapsتطيع إنتاج خرائط رقمية دقيقة ـ نس5

 GIS 5النوعية للمياه اجلوفية يف زلليت السواوة واآلمان دبنطقة زاوية احملجوب ابستخدام 
اأمهة ااربحث:

من خالل للمياه اجلوفية  تكمن أعلية الدراسة يف أبراز دور اجلغرايف يف ربليل الدراسات اجليوكيميائية     
الكيميائية( الفيزايئية و توظيف نظم ادلعلومات اجلغرايف يف بناء قواعد البياانت اجلغرافية للخصائص النوعية )

للمياه اجلوفية وإنتاج خرائط رقمية توضح االختالفات ادلكانية يف توزيعها اجلغرايف، حيث تعترب ىذه الدراسة 
 يف دراسة ادلياه اجلوفيةGIS 5ابستخدام  يف منطقة مصراتة اليت تناولت التمثيل اخلرائطي األوىل

 يهدف البحث إىل ربقيق األىداف اآلتية> أهدافااربحث:
 ( للمياه اجلوفية يف زلليت السواوة واآلمان5والكيميائية ـ ربليل اخلصائص النوعية )الفيزايئية9
 النوعية للمياه اجلوفية ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية5ـ إنتاج خرائط رقمية للخصائص 0
 ـ أبراز االختالفات ادلكانية يف توزيع اخلصائص النوعية للمياه اجلوفية بُت منطقيت الدراسة55
 الكيميائية( للمياه اجلوفية يف زلليت الدراسةالفيزايئية و ـ إعداد قاعدة بياانت جغرافية للخصائص النوعية )6
 ز أعلية نظم ادلعلومات اجلغرافية يف الدراسات اجليوكيميائية يف الدراسات احمللية5ـ إبرا7

امنطق ااردراس :
إداراي الفرع البلدي زاوية احملجوب، حيث  يتبعا سبثلت منطقة الدراسة يف زلليت السواوة واآلمان، و     

رع البلدي الدافنية وزللة سعدون غراب، ػلدعلا البحر ادلتوسط مشاال وزللة احملجوب جنواب، يف حُت ػلدىا الف
  '9 ''62و 96º  ':7 ''52والفرع البلدي شهداء الرميلة من جهة الشرق، وفلكيا يقعا بُت حظي طول 

97º  50  '00 ''68شرقا، ودائريت عرضº 50  '07 '':2وº تغطي الدراسة زمنياً ( يف حُت 9)الشكل
 02095ادلختربي للمياه اجلوفية سنة فًتة إجراء الدراسة والقيام ابلتحليل 
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 (09، ص0202)بشَت،، و(77، ص0297اعتمادا على> )التقسيم اإلداري لبلدية مصراتة،GIS ادلصدر> الباحثُت ابستخدام    

ا:ادلومعااجلغارايفاوارفلكيادلنطق ااردراس 1ارشكل
ا:دراساتاارسابق ـاار

( للمياه اجلوفية يف منطقة الفيزايئية والكيميائيةللخصائص النوعية ) مل ػلظى موضوع التمثيل اخلرائطي
الدراسة ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية أبية دراسات علمية جغرافية متخصصة، ومع ذلك فهناك 

 دراسات علمية تناولت ادلياه اجلوفية وخصائصها يف منطقة مصراتة من جوانب سلتلفة، نفصلها يف اآليت>
اراساتااحمللة :أــاارد

)طبقة حاوية غَت زلصورة( لبعض آابر  تقييم ادلياه اجلوفية الضحلة (>0298ـ دراسة )الفقي، والصويد، 9
بئر ضحلة موزعة يف  59ومت ربليل عينات ادلياه لعدد  مياه منطقة مصراتة ومدى مالئمتها للشرب والري،

، وتقدير العسرة الكلية للمياه واألمالح الذائبة منطقة مصراتة لقياس درجة احلموضة وادلوصلية الكهرابئية
الكلية ابإلضافة إىل ربليل رلموعة من االيوانت ادلوجودة يف ادلياه مثل النًتات وادلاغنيسيوم والكلورايد 

بعدم صالحية ادلياه يف ادلنطقة ادلعملية للمياه اجلوفية  نتائج االختباراتوتوصلت الدراسة من خالل  وغَتىا،
يف ن مصدر األمالح وذكرت أب ،وفق ادلواصفات الليبية ومعايَت الصحة العادلية للشرب وللزراعةة ادلدروس

 زان األيوسُت 5اجلوفية خلياه ادليعود إىل تداخل مياه البحر مع ادلياه اجلوفية الضحلة 
( ربديد نوعية ادلياه اجلوفية يف مدينة بٍت وليد ومدى صالحيتها ;029وغيث، ،مسعوددراسة )ـ 0

عينات من مياه اآلابر السطحية واجلوفية دلعرفة تركز ادلعادن  92لالستخدام البشري، من خالل ربليل 
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، وأظهرت (TDSالكلية الذائبة )الثقيلة كالكروم والكادميوم والرصاص وغَتىا وقياس نسبة األمالح 
نتائج أن العناصر الثقيلة يف عينات ادلياه متوافقة مع ادلعايَت الدولية دلنظمة الصحة الدولية، يف حُت ال

ذباوزت األمالح الكلية الذائبة ادلعايَت الليبية والدولية شلا جعلها غَت صاحلة لالستخدام البشري ألغراض 
الدراسة تلواث ميكرويب انتج عن تسرب الشرب والزراعة والصناعة، كما شهدت اآلابر السطحية يف منطقة 

 مياه اآلابر السوداء5 
تقدير األمالح الكلية الذائبة والتوصيل الكهرابئي والكلورايد يف  (0202، وآخرون ضراطـ دراسة )ال5

عينات  5عينات من بعض اآلابر اجلوفية القريبة من مصنع احلديد والصلب مصراتة ومت ذلك بتحليل 
لقياس درجة احلرارة والرقم اذليدروجيٍت وادلوصلية الكهرابئية وعَتىا، وخلصت الدراسة إىل ارتفاع األمالح 

مليجرام/لًت، مع تركيز  2;:0 – 9927بة يف ادلياه اجلوفية يف عينة الدراسة فقد تراوحت بُت الذائ
الكلورايد يف مجيع عينات الدراسة فوق ادلعايَت احملدد زلليا يف ليبيا وادلواصفات الدولية دلنظمة الصحة العادلية 

  بسبب تسرب مياه البحر إىل مياه اآلابر5
جودة مياه الري ابدلشاريع الزراعية دبنطقة  ىدفت الدراسة إىل معرفة( 0202ن،الصادي، وآخرو ـ دراسة )6

من  اخلواص الفيزايئية والكيميائية للمياه اجلوفية ادلستخدمة للري وتقييم نوعيتها، من خالل ربديدمصراتة، 
اخلواص ىل سباشي إوتوصلت الدراسة  الكالسيوم والكلورايدو خالل تقدير درجة التفاعل وادلوصلية الكهرابئية 

والكلورايد  8596-:57:كدرجة التفاعل يف ادلياه اجلوفية احملسوبة بُت الفيزايئية والكيميائية للمياه اجلوفية  
يف الدافنية وقصر أمحد مع ادلعايَت احمللية والدولية، وبصورة عامة أشارت الدراسة إىل  8096-58:بُت 

 وابلتايل فإن وادلاغنيسيوم،( والكلوريد EC) صيل الكهرابئيدرجة التو يف األمالح الذائبة و وجود ارتفاع 
 5ري احملاصيل احلساسة للملوحةلعمليات ال تصلح  ادلياه اجلوفية يف مجيع عينات الدراسة 

ا: باــااردراساتااإلملةية
دلراقبة ( استخدام تقنية نظم معلومات جغرافية احلسابية إلنشاء قاعدة بياانت 0299ـ دراسة )الكرنز،9

هبدف إنشاء ونشر اخلرائط الرقمية لتقييم ادلياه اجلوفية يف قطاع غزة للفًتة   جودة ادلياه اجلوفية يف قطاع غزة،
وجود ارتفاع يف اخلصائص الكيميائية للمياه اجلوفية وخاصة  الدراسةوبينت نتائج  ،0229-0297

لدولية خبمس أضعاف،وأشارت إىل أن ادلياه اجلوفية األمالح الذائبة والنًتات والكلورايد حيث تفوق ادلعايَت ا
تعاين من االستنزاف والتلوث وأن ىناك عالقة بُت الزايدة السكانية يف القطاع وزايدة التلوث الكيميائي 

قدرة نظم ادلعلومات اجلغرافية يف دراسة وتقييم وربليل خصائص الوضع ادلائي وإنتاج  كما أظهرت فيها، 
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توضح نسب التلوث وإنشاء قواعد البياانت اجلغرافية للخواص الكيميائية دلياه  الدقة رقمية عاليةخرائط 
 الشرب يف منطقة الدراسة

للخصائص النوعية للمياه اجلوفية يف ابدية زلافظة النمذجة ادلكانية  (;029،دمحم، وعبد، وجاسمدراسة )ـ 0
بئر مائي  05ئص الكيميائية والفيزايئية لعدد ادلثٌت ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية هبدف ربديد اخلصا

موزعة بطريقة عشوائية يف منطقة الدراسة وربليها سلترباي، ومقارنة نتائجها مع ادلواصفات العراقية، وبناء 
قاعدة بياانت ذلا ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية وإنتاج خرائط رقمية  اعتمادا على أدوات التحليل 

لغرض االشتقاق ادلكاين للعينة  IDWبطريقة معكوس ادلسافة  spatial interpolationادلكاين 
اجلوفية، وأنتجت خرائط رقمية آلابر ادلياه اجلوفية ذات ادلالئمة ادلمتازة لالستخدام   اآلابرادلدروسة من مياه 

  وادلتوسطة ادلالئمة وغَت ادلالئمة لالستخدامات البشرية واألخرى5
( وىدفت إىل تقييم نوعية ادلياه اجلوفية وأتثَت استخدامها يف الري على ملوحة 0202،ــ دراسة )كبا، ورلر5

عينة من  98الًتبة السطحية يف مشال شرق سوراي، وابلتحديد منطقة اليعربية، حيث قامت الدراسة بتحليل 
 TDSالذائبة واألمالح الكلية  ECوادلوصلية الكهرابئية  pHادلياه والًتبة، ومت تقدير درجة احلموضة 

وبعض مؤشرات تقييم الًتبة، وخلصت الدراسة لوجود تباين يف توزيع ادللوحة بُت اآلابر ادلدروسة مع 
دون  ;و  :البئر  ءتراوحها بُت الشديدة ادللوحة وادلتوسطة، وارتفعت نسبة الكلور يف كل اآلابر ابستثنا

 قيود وبقيود خفيف على التوايل مع زايدة ملوحة الًتبة5
( التحليل ادلكاين للمياه اجلويف يف انحية الوحدة وسبل استثمارىا من 0202دراسة )الزىَتي، والعاشقي،ـ 6

عينات من مياه اآلابر لتحديد خصائصها الكيميائية والفيزايئية ومقارنتها مع ادلواصفات  :خالل ربليل 
شلا جعلها غَت  ،دروسة بشكل عايلاحمللية والدولية، وخلصت الدراسة إىل ارتفاع ادللوحة مياه اآلابر ادل

 صاحلة لالستخدام يف الشرب والصناعة وعمليات البناء والزراعة ابستثناء احملاصيل ادلقاومة للملوحة5
 منهجة ااردراس :

 مجعت الدراسة بياانهتا من> أوال:اطارقامجعااربةاانتاوأنواعهااومصادرها:
 تقارير واخلرائط، كتبية> سبثلت يف الكتب والبحوث والادلصادر ادلأـ 

يدانية> اعتمادا على ادلقابلة الشخصية وادلسح الشامل وأسلوب العينات، والتحليل ادلختربي ادلصادر ادلب ـ 
لعينات ادلياه ادلدروسة ابإلضافة إىل استخدام بعض ادلعادالت احلسابية الستخراج بعض اخلصائص 

راسة وفق ادلنهج التجرييب وادلنهج الوصفي التحليلي، وفق الكيميائية والفيزايئية للمياه اجلوفية يف منطقة الد
 أسلوبُت>
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حيث مت يف الدراسة احلصر الشامل للخزاانت العلوية واألرضية اليت تعتمد  ـاأسلوبااحلصاراارشامل:1
عليها منطقة الدراسة يف توفَت االحتياجات ادلائية للسكان والقطاعات اخلدمية ادلختلفة، وربديد مواقعها 

 GPS5كية ابستخدام الفل
يف عمليات ربديد آابر ادلياه اجلوفية  العمديةاتبع الباحثُت أسلوب العينات العشوائية  ـاأسلوباارعةنات:2

 وخارجها،  ،ادلدروسة حبث تكون موزعة بشكل جيد على منطقة الدراسة داخل التجمعات السكنية
شهدت تلواث واطلفاض يف منسوهبا السطحية اليت ت، وركزت الدراسة على مياه اآلابر وربليلها يف ادلخترب

 تداخل مياه البحر5  ابإلضافة إىل 
    ــاأنواعااربةاانتاادلستخدم ايفااردراس اومصادرها

 اجلزيرةومنطقة  ،ادلتمثلة يف كميات األمطار الشهرية اخلاصة دبنطقة زاوية احملجوبــــ البياانت ادلناخية> 
 5 0209من زلطة األرصاد مصراتة دبصراتة، ومت احلصول عليها 

عينة من مياه  02الكيميائية( دلياه اآلابر ادلدروسة> حيث مجعت الفيزايئية و ــ بياانت اخلصائص النوعية )
لًت بعد ربع ساعة من  257( حبجم Polyethylene bottleآابر الدراسة يف قنينات بالستيكية )

وأعطى رقم لكل عينة  GPSتشغيل مياه البئر، مت حدد موقع كل بئر مائي ابستخدام جهاز ربديد ادلواقع 
سلترب ربليل ادلياه دبحطة الكهرابء والتحلية ابلشركة وبعدىا نقلت العينات إىل  ،(5، والشكل0)الشكل

د أمشلت ـــــــترب، وقــــــٍت ادلخــراف فــــإبش سبــت االختــــــــبارات ادلعمليةراتة، و ــــلب ببلدية مصــديد والصـللح الليــبية
 العناصر اآلتية>االختبارات 

لعينات ادلياه اجلوفية دبنطقة  EC ةالكهرابئي حيث قيست ادلوصلية> كيميائيةالالفيزايئية و اخلصائص ـ 
اعتماداً  TDS الذائبةالكلية األمالح الصلبة  ، وحسبتConductivity Meter هازالدراسة جب

 اذليدروجيٍت أخَتا حسب الرقم أو األس، و 2589 لرقم الثابتة ابالكهرابئي ادلوصليةقيمة حاصل ضرب على 
 5(3)الشكل pH Meter جبهاز
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 GISادلصدر> الباحثُت ابستخدام                             

اآابراادلةاهااجلوفة اادلدروس عةناتارارتوزيعااجلغارايفاا:2ارشكل

 
اس ادرايفامنطق ااراعةناتاادلةاهااجلوفة ااأجهزةاوطارقاحتلةلا:3ارشكل

 

اامةاسااريوصلة ااركهارباطة ا                                اااااجهازامةاساا ساارهةدروجةنياااعةناتااردراس ااااااااااااااااااااااا           

 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قديارااركارسةومااااااةااركلية قدياراارعسارااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 قديارااربةكاربوناتاااااااااااااااااااااااااااااااااا قديارااركلورايداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا قدياراارنتاراتااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 

ا
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 من احمللول ادلنظم ملم9بعد إضافة  M2529( EDTA) مع زللول ةالكلي ةالعسر  سبت معايرةو      
(PH10للعينة وابست )خدام (Eirocrome lack T( )EBT)  ،قدرت نسبة  يف حُت ككاشف

وإضافة قطرات من احمللول  M2529 (EDTA) وذلك ابدلعايرة مع زللول طواتنفس اخلبالكالسيوم 
حسب تركيز أيون ادلاغنيسيوم و (، Murexide) (، واستعمال دليل(NaOH ىيدروكسيد الصوديوم

دليل  س تركيز الكلورايد إبضافةاقي، يف حُت مت العسرة الكلية من تركيز أيون الكالسيوم دون ربليل بطرح
(C5P كرومات ثنائي البواتسيوم وابدلعايرة مع زللول نًتات الفضة ) AgNO3 M2529 أما تقدير ،

 وسبت ادلعايرة بواسطة زللول محض اذليدروكلوريك ،(O5M) البيكربوانت فقد أضيف دليل ادليثيل الربتقايل
(HCl )M2529 أما ابلنسبة للنًتات فتم ربليلو عن طريق جهاز ،DR/890 Colorimeter 

 5(5)الشكل ةإيل العين Nitra ver5وإبضافة مادة الفحص 
اـاارتقنةاتاادلستخدم ا:

لعمليات اإلحصائية حلساب ادلتوسطات السنوية لكميات األمطار استخدم للقيام اب سل:إلكبارانمجاااـ1
اخلصائص الكيميائية ، ورسم اإلشكال البيانية ادلتعلقة ابلدراسة، وكتابة نتائج ربليل 0298-7:;9للفًتة 

 إحداثياهتا5 ربديد و وحساب معدالهتا  والفيزايئية لعينات ادلياه ادلدروسة
ا قنة 2 اليت استخدمت كعينات لتحديد مواقع اآلابر اجلوفية ادلدروسة، واليت  :GPSاحتديداادلوامعاـ

مواقع اخلزاانت العلوية اليت لتحليل اخلصائص النوعية للمياه اجلوفية يف منطقة الدراسة، ابإلضافة إىل ربديد 
 5 تغذي منطقة الدراسة ابدلياه

ااا :ـا قنة انظماادلعلوماتااجلغارافة 3
ديد  ARCGIS- Version 10.8الدراسة بررلية  وظفت زلليت السواوة واآلمان كمنطقة لرسم وربح
احملجوب واحملالت منطقة خلريطة  Digitizingوالقيام بعملية الًتقيم  ،وتوقع اآلابر ادلدروسة دراسة،

لعمل ربليل Spatial Analysis كما استخدمت الدراسة أدوات التحليل ادلكاين   اإلدارية التابعة ذلا
مكاين للخصائص النوعية )الكيميائية والفيزايئية( يف زلليت السواوة واآلمان اعتمادا على طرق االشتقاق 

، Inverse Distance Weighted (IDW) ابستخدام Interpolation methodادلكاين 
تعتمد على ربديد ادلسافة بُت اآلابر اجلوفية اليت سبثل نقاط ربكم أرضية، ويتم فيها رسم خطوط  حيث

التساوي للخصائص النوعية للمياه اجلوفية يف منطقة الدراسة دون أن سبر بنقاط اآلابر وفق معدل األوزان 
ابإلضافة إىل  IDW constantالوزنية ادلعكوسة  لآلابر وادلسافة بينهما ابستخدام طريقة ادلسافات

 Rasterعمل قاعدة بياانت جغرافية للخصائص النوعية )الكيميائية والفيزايئية( وإنتاج خرائط الراسًت 
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يف Z  قيمةحيث سبثل  (6،ص0202)سليم وادلختار،Z. Value Field ادلساحية ذلا اعتماد على قيمة 
 ( لعينات آابر ادلياه اجلوفية ادلدروسة5والكيميائية ئيةالدراسة اخلصائص النوعية )الفيزاي
اادلوارداادلاطة ايفامنطق ااردراس 

 تنحصر ادلوارد ادلائية يف زلليت السواوة  واآلمان يف اآليت>
تغذية ادلياه اجلوفية  ، ألعليتها يفليبياتعد مياه األمطار ادلصدر الرئيسي للموارد ادلائية يف  ـامةاهاا مطار:أوال

واليت غلب أن تستغل  ة،رعويالو  ةزراعيالتنمية الادلائية ادلتجددة، ابإلضافة لدورىا األساسي يف  يف خزاانت
بشكل متطور وفق منظور التنمية ادلستدامة، حيث تستقبل منطقة الدراسة أمطار من النوع اإلعصاري بداية 
من شهر سبتمرب حىت شهر مايو بكميات متباينة شهراي وفصليا وسنواي تبعا دلرور وقوة ادلنخفضات اجلوية 

، ويتباين ادلعدل السنوي يف منطقة 0298-7:;9مم للفًتة 02557وتعمقها، بلغ معدذلا السنوية 
مم سنة 59;:ويف بلغ أدىن معدل سنوي ضلو 8:;9مم سنة 5:559الدراسة فقد سجل أعاله سنة 

5 ويبدأ اذلطول ادلطري اعتبارا من شهر سبتمرب تدرغليا وعلى فًتات قصَتة مت أتخذ ابلتزايد يف  0296
ل شهري ديسمرب ويناير، وبعدىا تبدأ ابلتناقص التدرغلي كمياهتا وفًتات ىطوذلا لتصل أعلى معدالهتا خال

حىت ينتهي موامسها بنهاية شهر مايو، ومع ذلك فهناك تباينات بُت ادلناطق واألقاليم اجلغرافية يف ليبيا، 
مم، ويعد 5757حيث يشكل فصل الشتاء قمة ادلطر يف منطقة الدراسة فقد سجل معدلة الفصلي ضلو 

 (5 9مم )اجلدول:655السنة مطرا ودبعدل بلغ  شهر ديسمرب أكثر شهور
اركيةاتاا مطارايفامنطق ااحملجوبااوارفصلة اوارسنوي ا:اادلعدالتاارشهاري 1اجلدول

 2016-1985رلفرتةا
اادلعدل ينــايار فبـارايار مــارس اباريلامــايو يونةــو يورةــواأغسطس سبتيرباأكتوبـارانوفيبـاراديسيبـار

اارسنوي
 

43.8 42.6 22.7 7.5 0.8 0.0 0.4 1.6 4.8 16.5 23.2 39.5 
اادلعدالتاارفصلة 

  فصلاارصةفافصلااراربةع فصلاارشتاء فصلااخلاريف
ا203.5

 
 

ـاير ديسمبـر نوفمبـر أكتوبـر سبتمرب ـ ـارس فبـراير ين ـايو ابريل مـ ـو مـ ـو يونيـ  أغسطس يوليـ
7.5 22.7 42.6 43.8 39.5 23.2 16.5 4.8 1.6 0.4 0.0 0.8 

24.3 35.5 7.7 0.4 
 (0209،زلطة األرصاد اجلوي مصراتة ) >ادلصدر> الباحثُت اعتمادا على    
مم، ومثل شهر نوفمرب قمة األمطار 0655وجاء فصل اخلريف يف ادلرتبة الثانية مطرا دبعدل فصلي بلغ     

(، يف حُت بلغ ادلعدالت األمطار 6مم )الشكل6058اخلريفية يف منطقة الدراسة ودبعدل شهري ضلو 
ة واآلمان بنحو مم وشكل شهر مارس قمة األمطار الربيعية يف زلليت السواو 959الفصلية يف فصل الربيع 
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مم، وبصورة عامة 256مم، وأخَت فصل الصيف الذي يعد فصال جافا فقد سجل معدلو الفصلي 9857
 تتميز كميات األمطار ابلتذبذب شهراي وفصليا وسنواي شلا أثر على تغذية ادلياه اجلوفية يف منطقة الدراسة5 

ر البشري هبا يف األغراض الزراعية وخاصة استغل سكان منطقة الدراسة مياه األمطار منذ بداية االستقرا 
زراعة الشعَت وبعض اخلضراوات وأشجار الفاكهة كالتُت واألشجار ادلثمرة كالزيتون وغَتىا لغرض االكتفاء 
الذايت، وبعد انتشار البناء احلديث منذ سبعينيات القرن ادلاضي بدأ السكان إبتباع نظام للحصاد ادلائي عن 

طار من أسطح ادلنازل بطرق سلتلفة يف صهاريج خاصة سلتلفة األشكال واألحجام طريق ذبميع مياه األم
ابستخدام ادلزاريب وىي عبارة عن أانبيب بالستيكية تتصل أبسطح ادلبٌت وتصل إىل صهريج أو خزان 

( لتخزينها واستخدامها يف الشرب؛بسبب ملوحة ادلياه اجلوفية ابدلنطقة، 7أرضي يف ابطن األرض )الشكل
يعد بناء صهاريج ادلياه  اليت تعرف زلليا ابدلاجن يف البيت اللييب من أساسياتو الضرورية، واليوم  حيت

وبسبب التلوث أبنواعو قل االعتماد عليها يف ذبميع مياه األمطار ألغراض الشرب بل استغلت لتجميع 
ياه ادلنقولة إليها ابلسيارات، مياه الشبكة العامة لغرض استخدامها الحقا عند انقطاع ادلياه، أو لتخزين ادل

ومع ذلك ال يزال بعض السكان يقوموا بتجميع مياه األمطار بتخصيص صهاريج ذلا وأخرى دلياه الشبكة 
 العامة، ويتم استخدامها لفي األغراض ادلنزلية وري نبااتت حدائقهم، وبعض احملاصيل الزراعية5

 
 05اجلدولادلصدر> الباحثُت اعتمادا على بياانت     

 2016-1985رلفرتةاايفامنطق ااحملجوبوارفصلة ااارشهاري كيةاتاا مطارااا:4ارشكل
ااثنةاـاادلةاهااجلوفة :

الرئيس الذي يعتمد عليو سكان زلليت السواوة واآلمان،  ادلصدر Groundwaterتعد ادلياه اجلوفية      
 ومن أىم عوامل االستقرار السكاين فيها، وترجع عينات ادلياه ادلدروسة إىل اخلزان الرابعي أو اخلزان اجلويف 

 
 25ادلصدر> الباحثُت اعتمادا على بيانات اجلدول
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 ادلصدر> الباحثُت                            
امنطق ااردراس :انظاماحصادامةاهاا مطارامناأسطحاادلنازلايفا5ارشكل

الضحل، الذي ؽلتاز دبحدودية موارده ادلائية ويتكون بشكل أساس من تكوينات احلجر اجلَتي والرملي 
جرام /لًت ويًتاوح 8-0وادلارل والدولومات مع تداخالت من الطُت والصلصال، وتصل ملوحة ادلياه فيو بُت 

 مًت ربت سطح األرض02عمق ال يتجاوز اخلزان الرابعي على  عحيث يق م52بُت بضعة أمتار إىل عمقو 
( 955،ص0225الطلحي،و  ،979،ص0222والطنطاوي،  ،98-96،ص0228)اذليأة العامة للمياه،

ويستغل بشكل رئيسي يف االستخدامات البشرية الزراعية  ،األمطار عن طريق التسرب ادلباشرمياه  وتغذي
كبَتة يف حفر اآلابر   من توسعوادلنزلية والصناعية،حسب درجة ادللوحة، ونتيجة دلا شهدتو منطقة الدراسة 

نتج عنها تدىور نوعية  0299منذ سنة اجلوفية وبشكل عشوائي بسبب الزايدة السكانية والعمرانية 
ادلياه  غالل5 ويتم استم وتداخل مياه البحر92زان واطلفاض منسوهبا إىل أكثر من وإنتاجية مياه ىذا اخل

 عن طريق اآلابر، وتنقسم إىل> زلليت السواوة واآلماناجلوفية يف 
اـااآلابراارعادي اارضحل :1
آالت و ابستخدام احلفر اليدوي ضحل أو السطحي مستوى اخلزان اجلويف اليف  السطحية حفر اآلابر مت   
 بسبب، وىي تنتشر بصورة واسعة الشرب والسقي والزراعة والصناعة احلديثة الستغالذلا يف أغراضفر احل

الزراعة واطلفاض أسعار حفر اآلابر األمر الذي سبب يف تدىور و  غياب الدور الرقايب من قبل وزاريت ادلياه
تراوحت  واليت، ماء  من وجود بئرلو منزل أو حيازة أو عقار  ؼلاخلصائص النوعية دلياه ىذا اخلزان حيث ال

أن أعماق اآلابر ادلدروسة تزداد كلما اذبهنا ضلو  (8الشكل)ونالحظ من  ،مًت :0-6بُت  هاأعماق
مًت وىو األكثر عمقا  :0يف الشمال الشرقي دبحلة األمان ضلو  7الشمال بصورة عامة وبلغ عمق البئر رقم 
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سبب تدىور نوعية  ويرجعمًت، 90-6يف زللة السواوة بُت  يف حُت تراوح عمق اآلابريف منطقة الدراسة، 
تذبذب كميات األمطار وتناقصها من عوامل طبيعية تتمثل يف  >ادلياه اجلوفية يف زلليت السواوة واألمان إىل

جهة وخصائص الًتكيب الصخري والًتبة وتكويناهتا ادلعدنية، أما العوامل البشرية فمتمثلة يف زايدة النمو 
شلا  وذبارية وقرب ادلنطقة من مركز ادلدينة جعل منها وجهة سكانية قوية والعمراين وتنوع اخلدمات السكاين

 5شكل طلبا متزايدا عليها خاصة بعد االنقطاع ادلتكرر دلياه النهر الصناعي 

 
 GISادلصدر> الباحثُت ابستخدام                                   
 عياقااآلابرااجلوفة ايفامنطق ااردراس  اجلغارايفااحلةلارت:ا6ارشكل

 :ارسطحة اارعيةق ـااآلابرا2
آلابر شبة االرتوازية، حيث يوجد يف منطقة سمى ابأقل تلواث، وتو وىي أكثر عمقا من اآلابر السطحية  

 99;9قدؽلة كانت تغدي ادلنطقة ابدلياه عرب شبكة من األانبيب سنة  5آابر منها  8زاوية احملجوب عدد 
لتوفَت احتياجات ادلنطقة من  ،96;9سنة  إضافيةآابر  5 بعدىا  م، وحفرت77-67يًتاوح عمقها بُت 

 عن اإلنتاج هنائياشهدت تدىور كبَتا يف نوعية ادلياه واطلفاض إنتاجيتها، وقد توقف ادلياه ومع مرور الزمن 
 5منطقة مصراتةبعد وصول مياه النهر الصناعي إىل 

  :االر وازي ـااآلابرا3
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تصل إىل مستوى ادلاء الدائم اليت تندفع منو ادلاء تلقائيا لتخرج على السطح  ألهناعميقة ومكلفة وىي آابر 
بفعل الضغط اذليدروستاتيكي، وتقوم الدولة حبفرىا، حيث مت حفر بئر ارتوازي دبنطقة زاوية احملجوب سنة 

دلتزايد م وكان يزود ادلنطقة ابدلياه جبانب اآلابر شبة االرتوازية، ونتيجة الضغط ا097على عمق  6;;9
ارتفاع تكاليف ابإلضافة إىل عليو توقف العمل بسبب تدىور نوعية ادلياه وازدادت ملوحتو واطلفاض منسوبو 

عيبلو، و  ،;90و ،:90،ص0222ادلضخات الكهرابئية، ووصول مياه النهر الصناعي )الطنطاوي، 
0292 ،;5، ;9)5     

ا:اثرثاـاادلةاهااربديل 
ادلياه الطبيعية وادلستعملة اليت ربتاج لتكلفة مادية كبَتة لنقلها أو إلعادة استعماذلا )التنقية وادلعاجلة،  ىي 

، إزالة األمالح( وتعرف ابدلياه غَت التقليدية اليت توفر حلول للعجز ادلائي يف ادلناطق اجلافة وشبة اجلافة
    وتتنوع مصادرىا يف منطقة الدراسة وىي كاآليت>

 ادلةاهاادلنقور :ــاأ
يف  منطقيت السرير واتزربو منمشروع النهر الصناعي عرب أانبيب دلياه اجلوفية ادلنقولة بواسطة تتمثل اب      
 الرئيسيةتوزيع اللتصل خزاانت التجميع و عرب ادلسار الشرقي  منطقة مصراتة ، ومن جبل احلساونة إىلالشرق
عرب رلموعة من طبيعيا وضواحيها دبياه الشرب مصراتة تزويد مدينة  تغذية من خالل فتحة السكت دبنطقة

 قطاابدلناطق وترفع خلزاانت علوية تغذي ادلن خزاانت أرضيةإىل خطوط التغذية أبقطار سلتلفة لتصل 
 >علا، و خزانُت  وذلك عن طريقملم 922عرب خط بقطر  منطقة الدراسةالسكنية يف 

 للخزان األرضي ألف لًت 522ألف لًت للخزان العلوي و 072 ـ خزان سوق اجلمعة وبسعة زبزينية9
 ، ويتفرع من ىذا اخلزان ثالثة خطوط رئيسية وىي>(9)الشكل

 ملم ويغذي منطقة زاوية احملجوب9725اخلط األول> بقطر
 ملم ويغذي منطقة الفالطية9725 هاخلط الثاين> قطر 

 مان5واآلملم ويغذي منطقة السواوة  972قطر يبلغ اخلط الثالث> 
وصمم بنفس السعة التخزينية خلزان سوق اجلمعة ومتوقف  (9)الشكل يزال قيد اإلنشاء ال مانـ خزان اآل0

  إىل اآلن ابلرغم من جهود أىلي ادلنطقة الستكمالو 0299العمل بو بعد أحداث ثورة فرباير سنة 
  ، مقابلة شخصية(02095، أشالك)
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 ادلصدر> الباحثُت      

ااردراس ارعلوي ايفامنطق اادلةاهااخلزاانتاارتوزيعااجلغارايفا:7ارشكل
 دلةاهاادلزار اادللوح :اــابا
العلمية للموارد ادلائية يف منطقة مصراتة تدىور نوعية ادلياه اجلوفية يف الدراسات العديد من أظهرت      

عمل بعض سكان منطقة الدراسة لذلك  ،هبوط منسوهبا وتسرب مياه البجراخلزان العلوي أو الضحل ك
الرئيسية ائل دكوهنا أحد البواليت تعرف زلليا دبحطات ربلية ادلياه   ،زالة ملوحة ادلياهإل على إقامة زلال ذبارية 

 6، حيث بلغ عدد زلطات التحلية ادلنتشرة كمحال ذبارية ضلو لتوفَت مياه الشرباليت يعتمد عليها السكان 
لًت/يوميا،  ألف 98منها ثالثة مصانع يف زللة السواوة تنتج  ن آابر ادلياه اجلوفيةإلزالة عسر ادلاء م زلطات

إمجالية ( وبطاقة إنتاجية :)الشكل لًت/يوميا5222ومصنع واحد يف زللة اآلمان وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 
 ، لًت/يوميا 222;- 0222  بُتللمصانع  تراوحت الطاقة اإلنتاجية  حيثألف لًت يوميا،  ;9تصل إىل 

ا5داخل ادلنازلالصغَتة  ابإلضافة إىل انتشار زلطات التحلية 
اردراس .ليةاهااجلوفة ايفامنطق ااارنوعة ارخصاطصالادلكايناراحلةلارت

يُوظف نظم ادلعلومات اجلغرافية يف دراسة ادلوارد ادلائية اجلوفية والسطحية، ويف الدراسات اجليوكيميائية ااااا
ال إنتاج اخلرائط الرقمية للخصائص الفيزايئية والكيميائية للمياه اجلوفية اعتمادا على بناء قاعدة من خال

 

 

 
ااااااااااااااا زاناسوقاارجيع ااا

ا
 ااااااااااااااا زاناا ماناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

Published online in September 
0202المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراتة، ليبيا، السنة السابعة، المجلد السابع، العدد الثامن عشر، سبتمبر   

Issn :2710- 4141 

34 

 

ا
 GISادلصدر> الباحثُت ابستخدام                      

 مبنطق ااردراس اااجلوفة اادلةاهاإزار اعسارصانعاارتوزيعااجلغارايفادل:ا8ارشكل

بياانت جغرافية، ويف ربديد أفضل ادلواقع إلقامة اآلابر اجلوفية واخلزاانت األرضية والعلوية، ابإلضافة لدورىا 
 تساعد متخذي القرار من وضعاليت يف أعطى صورة دقيقة واقعية للعديد من ادلشاكل ادلرتبطة ابدلوارد ادلائية 

  التنمية ادلستدامة5 ظورناخلطط التنموية للرفع من كفاءة ادلوارد ادلائية من م
ا:رليةاهااجلوفة ايفاحمليتاارسواوةاواآلمانالخصاطصاارفةزايطة ارتوزيعااجلغارايفارأوال:ا

  ، نفصلها على النحو اآليت>للمياه اجلوفية يف منطقة الدراسة مكانياتنوعت اخلصائص الفيزايئية 
  >Power of Hydrogen (pH) ارارممااذلةدروجةيناـ1

يقصد بو و  ،واستخداماهتا تقييم نوعية ادلياه اجلوفيةجودة و من ادلتغَتات ذات التأثَت ادلباشر على يعد      
وتكون صفة ادلياه اجلوفية حامضية (، 96 -2) بُت (pH)ة ًتاوح قيمحيث تدرجة تركز أيون اذليدروجُت5 

الصفة ادلتعادلة  إىل 9 الرقمشَت يف حُت ي 96-9وقاعدية عندما تكون بُت  9 - 9بُت  ا كانت األرقامإذ
دلياه اآلابر  ادلختربي لتحليلا ويتضح من نتائج(5 8;5، ص0202والعاشقي، ، )الزىَتياجلوفية  للمياه

 8البئر  يفملغرام/لًت  9572بنحو  قيمةأعلى سجلت قد  أن األس اذليدروجيٍتاجلوفية يف منطقة الدراسة 
ملغرام/لًت  7.52يف حُت كانت بُت  يف منطقة السواوة :بئرال يفملغرام/لًت  6;85 قيمة ووصل أقل

يعٍت  أن ادلياه اجلوفية متعادلة وىذا  ،ملغرام/ لًت 9ودبعدل عام بلغ  ،ملغرام/لًت يف منطقة اآلمان 6.65و
ادلناطق و  نالحظ ارتفاع قيم الرقم اذليدروجيٍت يف منطق الًتكز السكاينحيث  مع اذباىها ضلو القاعدية،
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البشرية  بسبب انتشار اآلابر السوداء وعمليات ذوابن ادللواثت (;، الشكل0)اجلدول البحر القريبة من
دبقارنة يظهر و  (9555،ص0299)الكرابويل، مع مياه األمطار والطبيعية ادلوجودة على سطح األرض

ضمن  ر ادلدروسة تقعياه اجلوفية لآلابادلأن عينات دلياه الشرب والدولية  القياسية الليبية عايَتالنتائج مع ادل
 (55)اجلدول لالستخدامات ادلختلفة تهاصاحل شلا يضمن 50;-857 البالغةو  احلدود ادلسموح هبا
ا2021اواآلماناسن اارسواوةااليت:ااخلصاطصاارفةزايطة ارليةاهااجلوفة ايفاحم2اجلدول

اا سااذلةدروجةينارممااربئاراادلنطق 
 Phا

 TDSا مالحاارذاطب ااركلة ا
 Mg/L 

 ECاركهارابطة ااادلوصلة 
µs/cm 

 
 
 
 
 
زللة 
 السواوة

9 9529 0222 55:2 
0 85;7 08:2 6222 
5 9595 996; 0892 
; 9552 0687 58:2 
92 9569 9669 0982 
99 9572 4556 8:22 
90 9559 2593 5:92 
95 85;6 5:90 78;2 
96 9550 99;: 99:: 
97 9526 666; 8862 
9: 9520 600: 8592 
9; 9560 96;6 0052 
02 9555 0962 62;2 

 
 
 
زللة 
 اآلمان

6 6.91 4087 6100 
7 7.40 3792 5660 
8 7.52 4040 6030 
9 7.34 3490 5210 
: 6.65 3866 5770 
98 7.34 10418 15550 
99 7.30 1970 2940 

 5025 3354 7 ادلعدل
 02095/ 5/ 59 -52-;0 -06 ادلياه اجلوفية دبنطقة الدراسة بتاريخنتائج ربليل عينات ادلصدر>       
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 GISادلصدر> الباحثُت ابستخدام                                
 لارممااذلةدروجةينايفاادلةاهااجلوفة امبنطق ااردراس اارتوزيعااجلغارايفار:ا9ارشكل

ارلشارباوفقامنظي اارصح اارعادلة اوارلةبة ادلعايرياارقةاسة اارليةاهااجلوفة اارصاحل ا:ا3ولداجل
اارصح اارعادلة ااخلصاطص امنظي  اامعايري اارلةبة   Mg/ Lادلعايري

اا دىنا ااااحلد اا مصى اا دىنا احلد ااااحلد اا مصى  احلد
 PH 9 – :57 857 – ;50 857 :57ارارممااذلةدروجةينا
ا ااركلة  اارذاطب   9222 722 9722 722اTDSا مالح
ا  Cl- 022 822 022 072أيونااركلورايد

اأي  Mg++ 72 972 52 972وناادلاغنةسةوم
ا  Ca++ 97 022 97 022أيونااركارسةوم

 TH 072 722 022 622ااركلة اارعسارة

 5/02095/;0زايرة ميدانية، بتاريخ  الشركة الليبية للحديد والصلب،ــ 0ـ منظمة الصحة العادلية، 9 الباحثُت اعتمادا على> ادلصدر> 

ا:Total Dissolved Solids(TDS) اا مالحاارذاطب ااركلةــا2
تُعد مقياسا دللوحة ادلياه اجلوفية فلكما زادت نسبتها قلة رلاالت استخدام مياه اآلابر يف الشرب     

كالسيوم والزراعة والصناعة وغَتىا، وىي تعتمد على رلموع األمالح الذائبة فيها كالصوديوم وادلاغنيسيوم وال
عمليات السحب أو الضخ الكبَتة  ةنوع الصخور والًتبوغَتىا، ويتباين تواجدىا يف ادلياه اجلوفية تبعا إىل 
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، 999، ص 50298)اخلفاجي، شلا سبب يف تداخل مياه البحر للخزان السطحي يف منطقة الدراسة
بُت  TDSوتعد ادلياه اجلوفية صاحل لالستخدامات البشرية ادلختلفة إذا كانت  (595،ص0298وزلمود، 

نتائج التحليل (، وقد أشارت 3حسب ادلعايَت احمللية والدولية )اجلدول ملغرام/لًت 9722 – 722
ى بلغت أعل زللة السواوةيف مياه أابر الكلية  أن قيم  األمالح الذائبةإىل  (92والشكل 2اجلدول) ادلختربي

، يف ;ملغرام /لًت يف البئر  :;99يف حُت بلغت أقل مستوايهتا ضلو  8بئر اليف  ملغرام/لًت 6778قيمة 
ودبقارنة ىذه  :9ملغرام/لًت يف البئر 92;9وضلو  99يف البئر  :9269حُت تراوحت يف زللة األمان بُت 

سموح لالستخدام ادلنزيل يف الشرب النتائج ابدلواصفات القياسية الليبية والدولة صلد أهنا خارج احلدود ادل
بئر وادلاحلة  ;9والزراعة وغَتىا، وتعترب ادلياه اجلوفية آلابر منطقة الدراسة تًتاوح بُت متوسطة ادللوحة  بعدد 

آابر وضلو  92يف حُت كانت  ادلياه بُت قليلة ادللوحة بنحو  Dreverبئر واحد ابالعتماد على تصنيف 
 (65)اجلدول klimentoveوبئر واحد ماحل جدا حسب تصنيف آابر ذات ملوحة عالية،  ;

ااDreverادلةاهااجلوفة ايفاحمليتاارسواوةاواآلماناحسبا صنةفآابراا:ا صنةف4دولاجل
اTDSارليةاهاحسباادللوح ااركلة ا klimentoveو صنةفا

ااركلة اصنفاادلةاه حسبااادللوح 
 Drever صنةف

ا عدد
ااآلابر

ااركلة اصنفاادلةاه ا صنةفحسبااادللوح 
klimentove 

ا عدد
ااآلابر

اعذب   10 5222-9229اماحلاملةال 2 9222اقل من امةاه
اادللوح  امتوسط   9 92222 -5229اعايلاادللوح  ;9 92222 -9222امةاه

اماحل   9 57222 -92229اماحلاجدا 9 922222-92222امةاه
اادللوح  اشديدة اادللوح  2 922222أكثر من امةاه  2 57229أكثر اشديد

 (992، ص0299 اجلياشي،و  ،9;5، ص0202الزىَتي، العاشقي، )الباحثُت اعتمادا على>  ادلصدر> 
ا:اElectrical Conductivity(EC)ـاادلوصلة ااركهارابطة ا3

يف ادلياه  (EC)تستخدم يف تقدير درجة ادللوحة الكلية يف ادلياه اجلوفية وابلتايل فأن ارتفاع ادلوصلية      
يدل على زايدة األمالح الذائبة وابلتايل زايدة قدرهتا على التوصيل الكهرابئي عن ارتفاع درجة احلرارة، 

(، وقد بلغ ادلعدل العام 925، ص 0298اخلفاجي، ، و 57،ص0295فالعالقة طردية بينهما )زلمود،
(EC)  5025يف منطقة الدراسة ضلو µs/cm ، ج التحليل ادلختربي تباين قيمة ادلوصلية ئظهرت نتاأو

 99يف البئر µs/cm 8:22الكهرابئية بُت آابر ادلياه اجلوفية يف زلليت الدراسة فسجل أعلى تركز ذلا ضلو 
يف البئر  µs/cm 62;0يف زللة السواوة، يف حُت تراوحت بُت  96يف البئرµs/cm ::99وأقلها 

ويرجع السبب الرئيسي الرتفاع ادلوصلية  (0مان، )اجلدوليف زللة اآل 98يف البئر 97772µs/cmو 99
الكهرابئي يف منطقة الدراسة إىل ذوابن صخور الزمن اجليولوجي الرابع كتكوينات احلجر اجلَتي والرملي 
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وادلارل والدولومات، وتداخل مياه البحر مع ادلياه اجلوفية يف اخلزان السطحي، وبذلك فقد  فاقت قيمة 
 world Healthة العادليةالكهرابئية يف منطقة الدراسة ادلعايَت الدولة التابعة دلنظمة الصحادلوصلية 

organization(WHO)  يف مجيع آابر ادلياه اجلوفية ادلدروسة، ويظهر من الشكل 9752والبالغة; 
اكز التجمعات توافق توزيع ادلوصلية مع توزيع األمالح الذائبة الكلية يف منطقة الدراسة وىي تتفق مع مر 

السكانية شلا يدل على الضغط ادلائي يف ادلنطقة يف الفئتُت األوىل والثانية، يف حُت تظهر أعلى تركزات 
 98لؤلمالح الكلية وادلوصلية يف الفئات الثالثة األخَتة بسبب وجود خزان لآلابر السوداء ابلقرب من البئر 

ا للخزان اجلويف السطحي يف منطقة الدراسة بصورة عامة ابإلضافة إىل تداخل مياه البحر للمياه اجلوفية  

ا
 GISادلصدر> الباحثُت ابستخدام                           

 ادلوصلة ااركهارابطة ايفاادلةاهااجلوفة األمالحاارذاطب ااركلة اواارتوزيعااجلغارايفار:ا10ارشكل

ايفاحمليتاارسواوةاواآلمان:اثنةا:اارتوزيعااجلغارايفارلخصاطصااركةيةاطة ارليةاهااجلوفة ا
  :Total Hardness(TH)اركلة ااـاارعسارة1

، وىي تقلل  أو سبنع تلعب العسرة دورا كبَتا يف ربديد جودة استخدامات ادلياه يف سلتلف نواحي احلياة     
ربلل الًتبة نتيجة يف  غنيسيوماأيوانت الكلسيوم وادلويعود مصدرىا إىل وجود  من تكون رغوة الصابون،

من مت تسرهبا مع  ادلواد العضوية من النبااتت والكائنات الدقيقة وإذابة صخور احلجر اجلَتي والدولوميت
وأظهرت  (950،ص0298، واخلفاجي،;9،ص0227)خليل،مياه األمطار إىل اخلزان اجلويف السطحي 

ة الكلية بشكل متباين حيت نتائج التحليل ادلختربي لعينات ادلياه اجلويف يف زلليت الدراسة ارتفاع العسر 

ا
 GIS                          ادلصدر> الباحثُت باستخدام 
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بُت ايف زللة السواوة يف حُت كانت 97يف البئر  ملغرام/لًت 9:22و 95يف البئر  622تراوحت بُت 
 9997ودبعدل بلغ يف زللة اآلمان  98يف البئر ملغرام/لًت  0622ضلو و  99يف البئر ملغرام/لًت  22:

، ابالذباه ضلو الشمال ابذباه البحرتتزايد العسرة أن  (99الشكل)كما تشَت النتائج و  (7)اجلدولملغرام/لًت 
ياه اجلوفية آلابر اآلمان أعلى من ادلياه اجلوفية يف زللة السواوة بسبب ادلالعسرة الكلية يف حيث كانت 

، والذي يشَت إىل Todd تصنيفوفق عسرة جدا  ، وبذلك تكون مياه منطقة الدراسةالقرب من البحر
ادلياه اجلوفية يف زلليت  ذباوزتكما   5(8)اجلدول ملغرام/لًت 529إذا ذباوزت عسرة جدا تكون ادلياه أن 

ابستثناء بئر واحد  (5ولد)اجل ملغرام/لًت 722ادلعايَت احمللية والدولية والبالغ حدىا األعلى السواوة واآلمان 
 5ملغرام/لًت 622يف منطقة السواوة الذي وصل إىل احلد األعلى وفق ادلواصفات الليبية 

ا2021احمليتاارسواوةاواآلماناسن :ااخلصاطصااركةيةاطة ارليةاهااجلوفة ايفا5دولاجل
رممااادلنطق 

ااربئار
ااركارسةوم
Mg/L 

اادلاغنةسةوم
Mg/L 

ااركلورايد
Mg/L 

ا اركلةاةارعسارا
Mg/L 

ااربةكاربوانت
Mg/L 

اارنرتات
Mg/Lا

 
 
 
 
 
زللة 

 السواوة

9 0:2 6: 9205; ;22 066 05 

0 062 90 95955 ;22 9:5 97 
5 062 90 928567 ;22 527 9 
; 622 90 ;7:57 9522 9:5 98 

92 062 06 82557 922 066 98 
99 062 966 9855 9022 066 97 
90 022 6: ;;6 922 527 9; 
95 902 06 96;9 622 527 05 

96 022 6: 75057 922 900 95 
97 0:2 086 9::957 9:22 066 ; 
9: 0:2 966 96;9 9522 527 02 

9; 022 6: 78: 922 527 90 
02 022 966 999957 9922 527 0: 

 
 
 

 زللة اآلمان

6 200 192 1668.5 1300 066 25 
7 200 144 1881.5 1100 9:5 1 
8 280 192 1739.5 1500 527 18 
9 360 72 1455.5 1200 527 24 
: 320 144 1668.5 1400 527 7 
98 440 312 4331 2400 066 40 
99 280 24 781 800 9:5 8 
 99 075597 9997 9572 990 082 ادلعدل
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 02095/ 5/ 59 -52-;0 -06 نتائج ربليل عينات ادلياه اجلوفية دبنطقة الدراسة بتاريخادلصدر>        

 
 GISادلصدر> الباحثُت ابستخدام                            
 يفاادلةاهااجلوفة امبنطق ااردراس االعسارةااركلة اجلغارايفارارتوزيعا:ا11ارشكل

ا"ارعسارةاادلةاهاملغارام/اررتTodd صنةفا"ا:6دولاجل
ادرج اارعسارةاصنفاادلاء
 97  - 2                ايسار

 972 -9759اعسارانسبةا ا
 522 -97259اعسار

 529أكثر من اعساراجدا ا

 5(970، ص 0202الفهداوي، )ادلصدر> 
تنتشر العديد من األمالح  الذائبة قي ادلياه اجلوفية على شكل أمالح متأنية، منها ما ىي ذات      

 شحنات موجبة )كاتيون( وأخرى سالبة )أيون( نفصلها كاآليت>
األيوانتاادلوجب :راارتوزيعااجلغارايفاـ 0
ا:++Caأيونااركارسةوماـا1

حلافظة للمياه وخصوصا النارية اجلوفية بسبب الصخور ا ادلياه بكثرة يف يعد من األيوانت ادلتوفرة     
كبَت يف زايدة العسرة ويؤثر بشكل   ذوابن صخور القشرة األرضية كاحلجر اجلَتي، والطُت،ابإلضافة إىل و 
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، وقد (696، ص0202، وآخرونالصادي ، و :95، ص0298اخلفاجي، وعبد اجلليل، الكلية للمياه )
ملغرام/لًت يف زللة السواوة، يف بلغت بُت  622و 902أابر ادلياه اجلوفية بُت تراوحت تراكيز الكالسيوم يف 

ودبقارنة أيون الكالسيوم يف  (8ملغرام/لًت )اجلدول 028ملغرام/لًت يف زللة اآلمان ودبعدل  622و 022
لى للحد ادلسوح آابر ادلياه اجلوفية يف منطقة الدراسة مع ادلواصفات احمللية صلد أن أغلبها وصل إىل احلد األع

الذي يقع ضمن احلدود ادلسموع هبا لالستخدامات  95وأكثر ابستثناء البئر رقم  ملغرام/لًت022بو وىو
ملغرام/لًت لًتكز أيون  555556-008597( أن الفئة الثانية بُت 90، ويظهر من )الشكلادلنزلية والزراعية

آابر، يف حُت تًتكز الفئة األوىل  92الكالسيوم تغطي مساحة كبَتة من منطقة الدراسة حيث تضم 
آابر مقابل بئرين  7ملغرام/لًت يف اجلنوب واجلنوب الشرقي من منطقة السواوة بعدد 902596-008596

وأخَتا تركزت الفئة الثالثة  ادلالحظ أن ىذه اآلابر تقع يف ادلناطق الًتكز السكاين،و  يف زللة اآلمان،
ا5ملغرام/لًت يف ادلنطقة الوسطى من منطقة الدراسة6;5;555557-65

ا:++Mgاأيوناادلاغنةسةومـا2
يعد من أيوانت الوفرة يف ادلياه اجلوفية وينتشر بنفس الصورة أليون الكالسيوم، وتواجده بكثرة بسبب ااااا

 صدر الرئيسادل  (:96، ص0299)الكربويل،  اجلَتي حلجرالدولومات وا حجرعسر ادلاء، ويشكل 
من مكوانت خزان احلقب الرابعي أو اخلزان اجلويف  ألهناألمالح الكالسيوم يف مياه اآلابر ادلدروسة؛ 

ملغرام/لًت، حيث تراوحت قيمتو 990يف منطقة الدراسة، ونالحظ أن معدل أيون ادلاغنيسيوم بلغ  الضحل
على  :9و 99ملغرام يف لبئرين  590و 06زللة السواوة، وما يقارب بُت ملغرام/لًت يف 086-06بُت 

( كما تقع معظم مياه اآلابر اجلوفية ادلدروسة ضمن ادلعايَت الدولية واحمللية 8التوايل يف زللة اآلمان )اجلدول
 منطقة على التوايل مقابل بئر واحد يف 98و 8و 6آابر يف زللة اآلمان وىي  5آابر منها عدد 6ابستثناء 

-06529ويشَت التوزيع ادلكاين أليون ادلاغنيسيوم تركز الفئة األوىل  975السواوة وىو البئر
(، يف حُت شهدت 90ملغرام/لًت يف ادلنطقة اجلنوبية واجلنوبية الشرقية، والشمال الغريب )الشكل:;5;99

دبحلة السواوة  97ة الثالثة يف البئرالفئة الثانية انتشارا مكانيا يف ادلناطق الوسطى والشمالية، وتركزت الفئ
 دبحلة اآلمان5 98والئرب
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ا
 GISادلصدر> الباحثُت ابستخدام                            
 يفاادلةاهااجلوفة امبنطق ااردراس ااتاادلوجب يوانألرارتوزيعااجلغارايفا:ا12ارشكل

األيوانتاارسارب :ارتوزيعااجلغارايفارــا3
 >-Clأيونااركلورايداـ 9

يعود وجود أمالح الكلورايد يف ادلياه اجلوفية إىل تسرب ادلياه من خزاانت اآلابر السوداء ادلنزلية أو       
، ورسوبيات الزمن الرابع، ابإلضافة إىل العلف احليواين، وىي تتميز بسهولة ذوابهنا وقلة انتشارىا الصناعية

-;95،ص0298اجلليل، فاجي، وعبداخل، و 979ص0299، وأعليتها )الكربويل، يف القشرة األرضية
ملغرام/لًت، وتراوح تركيزه بُت 9572ضلودبنطقة الدراسة بلغ متوسط الكلورايد يف ادلياه اجلوفية 5 و (962

 6559و 9:9دبحلة السواوة يف حُت كان بُت  97ملغرام/لًت يف البئر 957::9و 95يف البئر  75057
حسب نتائج التحليل  الكلورايد يف منطقة الدراسةقيم تبُت ارتفاع و ، (8)اجلدول ملغرام/لًت يف زللة اآلمان

 072 -022 للشرب زلليا احلدود ادلسموح هبامياه اآلابر اجلوفية ادلدروسة ذباوزت  حيث ،ادلختربي
 96ملغرام ابستثناء البئر  822،كما ذباوزت معايَت منظمة الصحة العادلية والبالغ حدىا األعلىملغرام/ لًت

ويظهر ( 95ويشَت )الشكل 5ملغرام/لًت على التوايل:78و 75057دبحلة السواوة واللذان سجال  ;9والئَت
ملغرام/لًت يف ادلنطقة اجلنوبية واجلنوبية الشرقية، وابإلضافة إىل 96:0592-750599تركز الفئة األوىل 

األخَت أعلى تركز أليون (، يف حُت شكلت الفئة 95أقصى الشمال الغريب من زللة األمان )الشكل
من خالل الكلورايد  تركيزيعزى ىذا االرتفاع يف و  ،98الكلورايد يف ادلياه اجلوفية يف منطقة اآلمان يف البئر 

اآلابر السوداء إىل اخلزان اجلويف السطحي حيث وجود خزان ادلخلفات إىل تسرب مياه الدراسة ادليدانية 

ا
 GIS                           ادلصدر> الباحثُت باستخدام 
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كزه يف اآلابر اجلوفية دبحلة اآلمان مقارنة دبحلة السواوة ولعل السبب يف البشرية ابلقرب من البئر مع زايدة تر 
 5البحر إىل ىذه اآلابرذلك يرجع إىل تداخل مياه 

 
 GISادلصدر> الباحثُت ابستخدام  

 :اارتوزيعااجلغارايفارأليوانتاارسارب ايفاادلةاهااجلوفة امبنطق ااردراس ا13ارشكل

 >No3 ارنرتاتأيونااـ0
األمطار من اجلو إىل مياه تعد النًتات أحد صور النًتوجُت يف ادلياه، وتتعدد مصادره منها> ما ربملو       

ؤلمسدة النيًتوجينية لادلنزلية والصناعية والزراعة واستخدامها  العادمةياه ادلسطح األرض وما يتسرب من 
حيث مل يتجاوز أيون النًتات يف مياه  ،(928، ص0295)العيساوي، إىل خزاانت ادلياه اجلوفيةوالعضوية 

، فقد بلغ ادلتوسط ملغرام/لًت 72قيمتو لية والدولية واليت حددت ية يف منطقة الدراسة ادلعايَت احملاآلابر اجلوف
على التوايل يف زللة السواوة، يف  02و 5ملغرام/لًت يف البئرين  :0-9ملغرام/لًت، وتراوح تركيزه بُت 99

كما تباينت تركيزه مكانيا بُت آابر ادلياه اجلوفية   (8)اجلدول ملغرام/لًتيف زللة اآلمان 62و 9حُت كان بُت 
ملغرام/لًت يف  92597-9529 الفئة األوىل تركز حيث نالحظ من خاللو (95يف منطقة الدراسة )الشكل

يف اجلنوب شارا تاألكثر ان  كان االمتداد ادلكاين للفئة الثانيةيف حُت  ،  والشرقيغريبالشمال الوسط و ال
يف اجلنوب ًت فقد ظهر امتدادىا ادلكاين ملغرام/ ل 52506 -02579 ، أما الفئة الثالثةوالوسط والشمال
األخَتة بئر ، يف حُت غطت الفئة على التوايل 9،6،9،95،02آابر للمياه اجلوفية  7والوسط وضمت 

 السوداء( إىل مياه البئر5بسبب تسرب ادلياه العادمة )اآلابر  يف زللة السواوة 98واحد 
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ا:HCO3ااربةكاربوانتأيوناـا3
الف اجلوي من مواد  إىل عمليات اإلذابة دلا ػلويو الغتعود مصادر أيون البيكربوانت يف ادلياه اجلوفية      

(5 970،ص0299كربونية مع مياه األمطار وتسرهبا إىل خزان ادلاء السطحي دبنطقة الدراسة )الكربويل،
 527 – 900البيكربوانت بُت أيون تراوح قيمة أظهرت نتائج التحليل ادلختربي دلياه اآلابر اجلوفية فقد 

يف زلليت آابر للمياه اجلوفية  مجيع، حيث سجلت (8ملغرام/لًت )اجلدول075بلغ عام ملغرام/لًت ودبتوسط 
الفئة  حيث سبثل ،ملغرام/لًت572-907قيما ضمن ادلعايَت احمللية والدولية والبالغة بُت السواوة واآلمان 
-;90059دلياه اجلوفية ذات قيما أليون البيكربوانت تراوحت بُت اآابر رلموعة من األوىل والثانية 

 وتظهر يف غرب ووسط وشرق منطقة الدراسة، ،97،6،02، 0، ;واليت تضم البئر ملغرام/لًت،:09557
واليت تغطي مساحة واسعة من منطقة  ;;5265 – ;09557ضمن حدود يف حُت وقعت ابقي اآلابر 

   (5 95)الشكلالدراسة 
اارنتاطج:

 أظهرت الدراسة رلموعة من النتائج أعلها >
تكوينات احلجر اجلَتي ويتكون من  ،جزءًا من خزان احلقب الرابعالدراسة اخلزان اجلويف دبنطقة  ؽلثلـ 9

 5والصلصالوالرملي وادلارل والدولومات مع تداخالت من الطُت 
مم 02557م ضلوعا عدلدبليت السواوة واآلمان، حيث هتطل األمطار الشتوية ـ تنوع ادلوارد ادلائية يف زل0

وتدىور  حدودية ادلياه اجلوفية يف اخلزان السطحي،، كما سبتاز منطقة الدراسة دب0298-7:;9للفًتة 
ابإلضافة إىل وجود شبكة ادلياه العامة اليت تغذي منطقة الدراسة ابدلياه ادلنقولة عرب النهر الصناعي  نوعيتو

 عن طريق خزاانت علوية5 
طق اـ أن ادلياه اجلوفية متعادلة مع اذباىها ضلو القاعدية، حيث نالحظ ارتفاع قيم الرقم اذليدروجيٍت يف من5

ويظهر دبقارنة النتائج مع ادلعايَت القياسية الليبية والدولية أن  ،البحر الًتكز السكاين وادلناطق القريبة من
شلا يضمن صاحلتها  50;-857عينات ادلياه اجلوفية لآلابر ادلدروسة تقع ضمن احلدود ادلسموح هبا والبالغة 

 لالستخدامات ادلختلفة5
بئر  ;9ة بُت متوسطة ادللوحة  بعدد نطقة الدراسدبادلياه اجلوفية درجة ادللوحة يف عينات آابر تراوح   -6

آابر  92يف حُت كانت  ادلياه بُت قليلة ادللوحة بنحو  Dreverوادلاحلة بئر واحد ابالعتماد على تصنيف 
  klimentove5آابر ذات ملوحة عالية، وبئر واحد ماحل جدا حسب تصنيف  ;وضلو 
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يف البئر  ملغرام/لًت 9:22و 95يف البئر  622ارتفاع العسرة الكلية بشكل متباين حيت تراوحت بُت  ــ7
 98يف البئر ملغرام/لًت  0622وضلو  99يف البئر ملغرام/لًت  22:يف زللة السواوة يف حُت كانت بُت  97

 ملغرام/لًت 9997يف زللة اآلمان ودبعدل بلغ 
ذباه ضلو الشمال ابذباه البحر، حيث كانت العسرة الكلية يف ادلياه اجلوفية آلابر تتزايد العسرة الكلية ابال ــ8

اآلمان أعلى من ادلياه اجلوفية يف زللة السواوة بسبب القرب من البحر، وبذلك تكون مياه منطقة الدراسة 
 Todd5تصنيف عسرة جدا وفق 

ملغرام/لًت يف زللة السواوة، يف بلغت  622و 902الكالسيوم يف أابر ادلياه اجلوفية بُت  تركيزتراوحت ــ 9
 ملغرام/لًت 028ملغرام/لًت يف زللة اآلمان ودبعدل  622و 022بُت 

ملغرام/لًت يف ادلنطقة :;5;99-06529يشَت التوزيع ادلكاين أليون ادلاغنيسيوم تركز الفئة األوىل  ــ:
، يف حُت شهدت الفئة الثانية انتشارا مكانيا يف ادلناطق الوسطى جلنوبية الشرقية، والشمال الغريباجلنوبية وا

 دبحلة اآلمان5 98دبحلة السواوة والئرب 97والشمالية، وتركزت الفئة الثالثة يف البئر
 072 -022للشرب ذباوزت أمالح الكلورايد يف مياه اآلابر اجلوفية ادلدروسة احلدود ادلسموح هبا زلليا ــ ;

 96ملغرام ابستثناء البئر  822ملغرام/ لًت،كما ذباوزت معايَت منظمة الصحة العادلية والبالغ حدىا األعلى
  ملغرام/لًت على التوايل78:5و 75057دبحلة السواوة واللذان سجال  ;9والئَت
ايَت احمللية والدولية واليت حددت مل يتجاوز أيون النًتات يف مياه اآلابر اجلوفية يف منطقة الدراسة ادلعــ92

ملغرام/لًت مع تباين تركيزه  :0-9ملغرام/لًت، وتراوح تركيزه بُت 99ملغرام/لًت، فقد بلغ ادلتوسط  72قيمتو 
 92597-9529تركز التوزيع اجلغرايف للفئة األوىل مكانيا بُت آابر ادلياه اجلوفية يف منطقة الدراسة حيث 

مال الغريب والشرقي، يف حُت كان االمتداد ادلكاين للفئة الثانية  األكثر انتشارا يف ملغرام/لًت يف الوسط والش
ملغرام/لًت فقد ظهر امتدادىا ادلكاين يف 52506 -02579اجلنوب والوسط والشمال، أما الفئة الثالثة 

 اجلنوب والوسط5
سجلت مجيع آابر للمياه اجلوفية يف زلليت السواوة واآلمان قيما أليون البيكربوانت ضمن ادلعايَت احمللية  ــ99

 ملغرام/لًت5725-907والدولية والبالغة بُت 
اارتوصةات:اثنةا:ا 
للتأكد من صالحيتها لالستخدامات  ادلخربيةعدم استعمال مياه اآلابر إال بعد إخضاعها للتحاليل ـ 9

 5والدولية ادلختلفة وفق ادلواصفات القياسية الليبية
  وادلراقبة الدورية، ومعاقبة ادلخالفُت5 حفر اآلابر السطحية الضحلة وفرض القيود ووضع الًتاخيص وقفـ 0
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، ت اآلابر السوداءـ ردم كل اآلابر السطحية غَت الصاحلة لالستخدام البشري وخاصة القريبة من خزاان5
 ودراسة مدى جودة ادلياه اجلوفية يف اخلزاانت اجلوفية العميقة وخصائصها يف منطقة الدراسة5

ابدلياه الصاحلة وادلناطق اجملاورة لتغذية سكان ادلنطقة  اإقامة زلطة رئيسية لتنقية مياه البحر وإزالة عسرىـ 5
 لالستخدامات ادلختلفة

 خرائطللخصائص النوعية للمياه اجلوفية وإنتاج قواعد البياانت بناء نظم ادلعلومات اجلغرافية يف توظيف ـ 6
 5رقمية توضح االختالفات ادلكانية

 >ادلاراجع
اأوال:ااركتباواردورايت

(، التحليل ادلكاين للمياه اجلويف يف انحية الوحدة 0202الزىَتي، دليس سعد، وعروبة عزيز العاشقي، ) ـ4
 ، العراق55، العدد7وسبل استثمارىا، رللة آفاق للعلوم، اجمللد

(، دراسة جودة مياه الري ابدلشاريع الزراعية دبنطقة مصراتة، 0202الصادي، يوسف بشَت، وآخرون )  ـ4
 اتة، رللة جامعة مصراتة للعلوم الزراعية، اجمللد األول، العدد الثاين، يونيو، ليبيا5جامعة مصر 

(، تقدير األمالح الكلية الذائبة والتوصيل الكهرابئي والكلورايد 0202الضراط، عبد الرمحن الصادق )ـ 4
ادؽلية )العلوم يف عينات من بعض اآلابر اجلوفية القريبة من مصنع احلديد والصلب مصراتة، رللة األك

 ، يوليو، ليبيا98التطبيقية(، العدد 

(، حىت ال ظلوت عطشا، الدار اجلماىَتية للنشر والتوزيع واإلعالن، 0225، جاد هللا عزوز، )ـ الطلحي6
 مصراتة، ليبيا5

 5ادلصري للنشر والتوزيع، القاىرة(، موارد ادلياه يف ليبيا، ادلكتب 0222الطنطاوي، عطية زلمود، )ـ 3
(، تقييم ادلياه اجلوفية الضحلة )طبقة حاوية غَت 0298الفقي، يوسف دمحم، فتحي علي صويد )ـ 3

زلصورة( لبعض آابر مياه منطقة مصراتة ومدى مالئمتها للشرب والري، اجلامعة األمسرية، رللة علوم البحار 
 ، ديسمرب، ليبيا05، العدد 0والتقنيات البيئية،  اجمللد

 (، ادلياه اجلوفية واآلابر، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، عابدين، القاىرة02275أمحد)خليل، دمحم ـ 9

(، اخلرائط ادلناخية دلنطقة الزاوية دراسة تطبيقية 0202سليم، علي مصطفى، وأمسهان علي ادلختار،)ـ :
 5مارس 7-5، طرابلس 6جيوتكابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية، ادلؤسبر الدويل الرابع للتقنيات ادلكانية، 

(، دراسة بيئية وابيلوجية يف مدينة الفلوجة غرب 0298ـ عبد اجلليل،عبد هللا، وأايد خَت هللا اخلفاجي،);
 ، العراق5 0، العدد96العراق، رللة األنبار للعلوم الزراعية، اجمللد
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مصراتة، ربرير> ونيس عبد القادر (، ادلوارد ادلائية يف كتاب جغرافية 0292) عيبلو، مجال الدين دمحم،ـ 44
 الشركسي، وحسُت مسعود أبومدينة، مصراتة، مكتبة الشعب، ليبيا5

(، تقييم نوعية ادلياه اجلوفية وأتثَت استخدامها يف الري على ملوحة 0202ـ كبا، رامي، وأمحد رلر، )99
 ، سوراي95، العدد9الزراعية، اجمللدالًتبة السطحية يف مشال شرق سوراي )اليعربية(، اجمللة السورية للبحوث 
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