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 بحث بعنوان : مياه العيون والينابيع

 الصحية والبيئيةالمعايير والمواصفات المائية ومخاطر االستخدام 

 "منطقة غريان أنموذجًا لمدراسة"
 جامعة غريان / قسم الجغرافيا –كمية اآلداب /  أبوفائد العيساوي اعداد: د.نوري

Email:nuriesawy@gmail.com 
 المستخمص:

قبؿ عقد الستينيات: كانت العيوف المواضع التي يضطر السكاف الرتيادىا والحصوؿ عمى 
مستمزماتيـ اليومية مف المياه، خاصة تمؾ اإلضافية المخصصة لمغسيؿ وسقي الحيوانات، والتي ال 

 إال النذريمكف ليـ حمميا إلى منازليـ بالطرؽ التقميدية السائدة آنذاؾ، وما يحمؿ منيا لممنازؿ 
 وجود ،لعدـ لترًا / اليوـ لألسرة المتوسطة الواحدة 20اليسير المخصص لمشرب، والذي ال يزيد عف 

معظـ العيوف، ومع تطور الناتج القومي لمبالد  مواقع وانعزاؿ االستقرار عدـ ثـ عامة توزيع شبكات
بكات وتحسف األوضاع االقتصادية باكتشاؼ وتسويؽ النفط منتصؼ عقد الستينيات، إنشات ش

توزيع المياه "البمدية" إلى بعض البيوت، فتضاعؼ الطمب والحاجة لممياه اليومية لمجاراة نمط 
، حفرت اآلبار الجوفية العميقة لسحب المياه الجوفية  االستيالؾ المفرط "المتحضر" السائد اليـو

 مخزونات محدودة وغير متجددة في معظميا ما أثر عمى العيوف، وىي مواضع حو بكثافة
 مخزوناتيا، فتناقصت إنتاجيتيا بشكؿ حاد وفقدت أىميتيا كمورد مائي يومي، فمف الناحية الكمية
 3:ال تمثؿ نسبة معتبرة في الميزاف المائي بالمنطقة، فحصة الفرد منيا نظريًا ال تتجاوز 

ـ، ومف الناحية النوعية: أضحت جؿ مياىيا ذات مواصفات غير مطابقة 2018لتر/فرد/اليوممعاـ
% منيا سجمت ارتفاعات عالية في 100لممعايير والمواصفات الميبية، فنتائج تحاليؿ عينات

تركيزات العناصر الكيميائية المشار إلييا الحقًا، والتي تمثؿ مؤشراتيا تيديدًا خطرًا عمى صحة 
نتاجية ونشاط السكاف ومكمفة العالج  مستخدمييا بتفشي وتوطف أمراض فتاكة تحد مف فعالية وا 

التي زادت حدتيا ومؤثراتيا في اآلونة األخيرة، يضاؼ إلييا فساد خصائصيا المكروبيولوجية و 
واحتمالية تموثيا بمياه الصرؼ الصحي واردة لمغاية في ظؿ االستمرار في تصريؼ مياه الصرؼ 

% مف 90السوداء االمتصاصية" المصاحبة لنحو رعبر "اآلباالصحي المنزلية بالطرؽ التقميدية 
بئر أسود، وتترشح مياىيا إلى طبقات المياه الجوفية  75000منازؿ المنطقة، والتي يتجاوز عددىا

% 100ومنيا العيوف الطبيعية سطحية التغذية لعقود سابقة، حيث تشير تحاليؿ عيناتيا إلى أف 
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%، عف الحد األدنى اآلمف، ونحو 150-50وبنسبة منيا تسجؿ تواجدًا في العدد الكمي البكتيري 
، ما يؤشر150-50% منيا تسجؿ تركزًا حادًا بيف 90 عمى وجود تموث  % مف بكتيريا كولوفوـر

وبائية وسارية بالمجتمع، ما يحتـ  فيروسي خطر لمغاية، ويكوف سببًا لتفشي وتوطف أمراض
لمحد مف ىذه المخاطر مف خالؿ الكشؼ بالضرورة تكثيؼ الجيود ونشر الوعي الحكومي والشعبي، 

في عيناتيا، والسعي إلنشاء شبكات ومحطات معالجة مياه الصرؼ  ومراقبة التغيرات الدوري
الصحي، فمف جية: لتفادي مخاطرىا عمى الصحة والموارد البيئية بأنواعيا، ومف جية أخرى: 

اجة إليو، ويمكف استغاللو استغالليا كمورد مائي إضافي ضخـ في بيئية جافة، ىي في أمس الح
لخرسانة بكثافة في الري الزراعي الخاص وفي رش الحدائؽ والمنتزىات ورصؼ الطرؽ، وصناعة ا

 والطوب االسمنتي ونحوىا.
 خطة البػػػػػػػحث:

 ػة:المقدمػػػ
كانت العيوف والينابيع المصدر المائي األىـ الذي يرتاده السكاف بمنطقة غرياف قبؿ عقد الستينيات، 
لتمبية جؿ االحتياجات اليومية المتواضعة لممياه في مواضعيا مباشرة، كالغسيؿ وسقي الحيوانات، 

لترًا/اليوـ وعمى أقصى تقدير. لذلؾ لجأ  20ال يتعدى  باألسر لمشر وما يتـ جمبو إلى داخؿ 
 السكاف إلى االقتراب والتجمع حوؿ منابعيا، فأضحت بذلؾ البؤر واألنوية التي تشكمت حوليا
التجمعات السكانية سابقًا والتي تطورت إلى المخططات الحضرية التي نراىا اليوـ، وخاصة تمؾ 
التي استغميا المستوطنوف اإليطاليوف بتجميع مياىيا في خزانات إسمنتية أرضية وتوزيع مياىيا 
وضخيا بمضخات "ديزؿ" ضخمة عبر شبكات مف األنابيب مف مواضعيا الجبمية الوعرة إلى 

مياىيا حصريًا لخدمة اإلدارات والمؤسسات  ت التوزيع األرضية والعموية وباالنسياب يتـ توجيوخزانا
والمنازؿ اإليطالية بمياىيا يوميًا أو أسبوعيًا، أما السكاف المحميوف فخصص ليـ حنفيات عامة 

...(،والتي مركزية داخؿ القرى، ومنيا عيوف)ميمونة، شريفة، أبوعياد، الرابطة، إمغار، الصالحات
. ومالزالتشواىدىاقائمة إلى  تنامي وتضاعؼ معدالت االستيالؾ اليومي مف المياه لمجاراة  عاليـو

نمط الحياة الحضارية االستيالكية الضخمة،والتي تزامنت مع تنامي وتطور الدخؿ القومي والرفاه 
مف القرف الماضي، لذلؾ لـ المصاحب لمزيادة والتوسع في إنتاج النفط بالبالد بداية عقد السبعينيات 

تعد لمعيوف القدرة عمى تمبية المتطمبات الضخمة مف المياه اليومية لكؿ السكاف والمنازؿ التي 
تضاعفت أعدادىا بشكؿ مفرط وتتطمب خدماتيا اليومية تزويدىا بكمية مياه إضافية في حدود 

/ لكؿ منزؿ وأسرة، فحفرت اآلبار العميقة وأىممت  1000 مرافؽ العيوف بشكؿ كمي أو لتر/ اليـو
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جزئي، ولكف اليزاؿ األفراد ذوي الدخؿ المحدود يرتادوف منابعيا!! فمف جية : لجمب مياىيا 
المجانية لمشرب في ضؿ تضاعؼ تسعيرة وتكمفة الحصوؿ عمى مياه "وحدات الترشيح" وبيع المياه  

خؿ المحدود عف شرائيا التي ارتفعت تكمفتيا بشكؿ مفرط وحاد، يعجز جؿ السكاف مف ذوي الد
يوميًا، ومف جية أخرى: االعتقاد الخاطئ السائد بصالحية مياه العيوف لمشرب بصورتيا المباشرة 

تخضع لمكشؼ والتحميؿ  دوف معالجة، وىو يعد اعتقادا خاطئًا كوف مياه العيوف المتداولة ال
أوبئة متوطنة وسارية والمطابقة لممواصفات والمؤشرات الصحية ما يعرض متداولييا ألمراض و 

خطرة، ما يحتـ بالضرورة إخضاعيا لمتحميؿ والكشؼ لتفادي المخاطر المحتممة، وجاءت فكرة 
البحث!! لمعالجة ىذا الجانب مف خالؿ: تقدير أىمية ومساىمة العيوف كمصدر إمداد مائي كميًا، 

لمكشؼ ومعرفة  وحصة الفرد اليومية مف مياىيا، ومف جانب آخر: إخضاع عينات مياه العيوف
الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياىيا، ومدى صالحيتيا ومطابقتيا لممواصفات والمعايير 
االسترشادية الميبية والدولية، وتقدير حجـ المخاطر المحتممة المصاحبة لالستمرار في استخداـ 

 مياىيا مباشرة دوف معالجة.
 أىمية البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث :

o  مياه العيوف لمشرب بالشكؿ التقميدي المباشر دوف معالجة،  استعماؿتدعيـ الوعي العاـ بخطورة
 خاطئًا بصالحيتيا الطبيعية. اعتقاداً 

o  المساىمة في إبراز تنامي مظاىر التموث بالمنطقة بمياه الصرؼ الصحي الواسعة االنتشار وقابمية
 مياه العيوف لمتموث بيا واردة لمغاية.

o في أحقية المواطنيف بالمنطقة في الحصوؿ عمى كمية ونوعية مياه  لمطالب المشروعةتدعيـ ا
 مطابقة لممواصفات الصحية العالمية.

o  مظاىر تخزيف مياه العيوف في أحواض وقنوات مكشوفة ونمو الطحالب حوؿ منابعيا يفاقـ
 المخاطر ويؤشر إلى تنامي المموثات. 

o براز العالقة الوثيقة بيف اس تخدامات مياه العيوف وتفشي وتوطف عديد األمراض الخطرة لدى بياف وا 
 مستخدمي مياىيا في الشرب.

o براز العالقة بيف تدني إنتاجية ونضوب بعض العيوف االستنزاؼ واليدر  تحت ضغط توضيح وا 
 المائي الجوفي، والجفاؼ السائد.

o  الكشوفات الدورية والتحاليؿ استثارة وتحفيز الجيات ذات االختصاص والمستخدميف بضرورة إجراء
الكيميائية والمكروبيولوجية عمى مياه العيوف وتحديد مدى مطابقتيا لممعايير االسترشادية الصحية 

 الميبية والعالمية، والتحذير مف استخداميا لمشرب دوف كشؼ لخصائصيا.



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالوساوية

 

 ( 651)   صفحةم (                               9102العدد الرابع                                     ) دٌسمبر 
 

o الجة الصرؼ حث الجيات االعتبارية والمواطنيف، بضرورة اإلسراع في إنشاء شبكات ومحطات لمع
 الصحي وتالفي مخاطرىا المحتممة.

 أىداؼ البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث :
o  براز العالقة بيف التياوف في استخدامات المياه بالطرؽ التقميدية المباشرة توضيح وا 

 واستفحاؿ وتوطف عديد األمراض بالمنطقة.
o المنطقة، وبياف نوعية األمراض الكشؼ عف الخواص الكيميائية والفيزيائية لمياه العيوف ب

 والمخاطر المحتممة المصاحبة الستخداميا.
o  التأكيد عمى ضرورة إلزاـ الجيات الرقابية الصحية والخدمية العامة باستمرارية ومباشرة

 دورىا في تزويد المواطنيف بمياه صالحة لمشرب.
o س لكؿ مواطف الحث عمى توفير المياه الصالحة لمشرب لممواطنيف، باعتباره حؽ مقد

 ومسئولية واجبة وأولوية عمى الدولة نحوىـ.
o  إبراز أىمية ونسبة مساىمة العيوف كمصدر مائي بالمنطقة، وبياف سبؿ تدعيـ وتقنيف

 إمداداتيا مستقباًل كمياه مائدة ومعمبة.
o  التحذير مف االقباؿ المباشر عمى مياه العيوف لمشرب دوف معالجة، ودحض االعتقاد

 ة مياىيا في كؿ األحواؿ والظروؼ.السائد بصالحي
o  تحديد نسبة الزيادة في تركيزات العناصر الكيميائية والمكروبيولوجية عف الحد األدنى اآلمف

 لممواصفات الميبية باعتباره مؤشرًا لممخاطر.
o  ضرورة السعي إلنشاء شبكات ومحطات لمعالجة لمياه الصرؼ الصحي بالمنطقة، والحد مف

 سائدة حاليًا لتصريفيا.     الطرؽ التقميدية ال
 فرضيات البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث :

 عف الحد األدنى  الكيميائية ما حجـ العالقة النسبية االحصائية لمزيادة في تركيز العناصر
 اآلمف وعالقتو بتفشي األوبئة واألمراض المعاصرة.

  ىؿ ىناؾ عالقة إحصائية بيف الزيادة في تركيز المموثات الصمبة والسائمة الموضعية
 .ةمياىيا المكروبيولوجيلمعيوف، وفساد خصائص 

  ما مدى العالقة بيف نضوب وقمة إنتاجية العيوف بالمنطقة، وبيف السحب الجائر واليدر
 لممياه الجوفية غير المتجددة حوليا.
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 انتشار وتوطف عديد األمراض واألوبئة العضوية والفيروسية  ما العالقة النسبية بيف
 بالمنطقة عند مستخدمي مياه العيوف المموثة.

  ما مدى االرتباط بيف مظاىر حفظ مياه العيوف في خزانات مكشوفة وفساد وسائؿ نقميا
 وتوزيعيا ومظاىر فساد خصائصيا المائية.

 جراء التحاليؿلتعطؿ مختبر المياه بالمنطقة والقصور في مت ىؿ ، عالقة باستفحاؿ ابعة وا 
 عند المستخدميف ليا مؤخرًا. المخاطر الصحية والبيئية

  اليومية منياما نسبة مساىمة العيوف كمصدر مائي لإلمداد ومدى تدعيـ حصص األفراد 
 وسبؿ استثمارىا مستقباًل.
 منيجية البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث :

 يلممواصفات والتمستخدمي المياه غير المطابقة  المخاطر الصحية والبيئية التي تتيدد ىبالنظر إل
(ولتالفي ذلؾ اعتمد البحث عمى 76% مف األوبئة بالعالـ والمنطقة" )العكيدي،ص80تساىـ بنقؿ"

 معيار )الحد األدنى اآلمف( كأساس لتقييـ تمؾ المخاطر المحتممة، أي تحديد نسبة الزيادة في تركيز
العناصر الكيميائية والمكروبيولوجية بالمياه المستخدمة بمنطقة غرياف، باعتبار ذلؾ الحد األدنى 
لبروز المخاطر، وليس االعتماد عمى الحد )المسموح بو أو الحد األقصى( لمتركيزات والتي 
د تتضاعؼ عندىا األخطار وتستفحؿ عندىا األمراض خاصة في البيئات الجافة كغرياف التي تستم

مياىيا الجوفية مف طبقات صخرية ذات تركيزات عالية جدًا مف العناصر الكمسية والجيرية 
والجبس، المسببة لعسر المياه "المؤقت والدائـ" المسبب ألغمب األمراض المتوطنة بيا، والتي تزداد 

مستقباًل، ناىيؾ عف الزيادة الممحوظة في تكاليؼ التشغيؿ والصيانة، فضاًل عف  ؾانتشارىا لذلوتيرة 
استفحاؿ ظاىرة التموث بمياه الصرؼ الصحي واسعة االنتشار والتي يتـ تصريفيا بالطرؽ التقميدية 

(، إلى الطبقة 84% مف مياه الحفر االمتصاصية")العيساوي،ص90بيا، والتي ينصرؼ أكثر مف"
 حية التي ىي المصدر األىـ لمياه العيوف واآلبار العامة والخاصة. المائية السط

 : وفيو تـ جمع البيانات واالطالع عمى جؿ الوثائؽ والتقارير الخاصة المنيج الوصفي
بالعيوف الصادرة عف الييئة العامة لممياه وشركة المياه المحمية، ودورىا وأىميتيا كمصدر إمداد 

يات وبعده بالمنطقة، وما دورىا في النمو السكاني والتجمع الحضري مائي لمسكاف قبؿ عقد الستين
حوليا فيما بعد ، وقياس مدى تطورىا واالعتماد عمييا مف عدمو حاضرًا ومستقباًل، وبياف مدى 
وأسباب عجزىا وتدني مساىمتيا في حصة األفراد مف المياه اليومية، ثـ الكشؼ عف خصائص 

لوجية ومدى مطابقتيا لمحد األدنى مف المعايير والمواصفات الصحية مياىيا الكيميائية والمكروبيو 
ىي مصادر تموث مياىيا الطبيعية والبشرية ، والتحذير مف ظاىرة االعتقاد  والدولية وماالميبية 
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بصالحية مياىيا في جميع األحواؿ واإلقداـ عمى استخداميا بالطرؽ التقميدية المباشرة، ونشر 
 .وترفييية ومتنزىاتاالىتماـ بمواقعيا كمعالـ سياحية  ذلؾ وسبؿالوعي العاـ بخطورة 

 :"المنيج التطبيقي" الميداني 
(، وبياف GPSويشمؿ المسح الميداني واالطالع المباشر، وتحديد مواقع العيوف بالمنطقة بنظاـ)

حية مستوياتيا، ونطاقات تواجدىا بالسفوح الجبمية ومجاري األودية، وكميتيا اإلنتاجية، وصال
مياىيا، وتنمية واستثمار مساىمتيا في اإلمداد المائي، وتتبع مرافؽ العيوف وما تعانيو مف تدىور 

 ةوالضوابط العمميوقصور ومظاىر التموث الطبيعية والبشرية وسبؿ معالجتيا، وااللتزاـ بالشروط 
خراجيا في جداوؿ وأشكاؿ بيانية توضيحية  ؿالمختارة وسبألخذ العينات  تحميميا ومعالجتيا وا 

 والبرىنة عمى مدلوالتيا وسبؿ معالجة القصور المحتمؿ فييا.
 مرتكزات البحث ومحفزاتو:

التدني الممحوظ في معدالت إنتاجية العيوف في العقود األخيرة، تحت ضغط االستنزاؼ  -
بار العامة والخاصة، وزيادة وتيرة االستيالؾ الحضري الشديد لممياه الجوفية بالتوسع في حفر اآل

المفرط مستقباًل بزيادة عدد السكاف، ناىيؾ عف سيادة دورات الجفاؼ في العقود األخيرة، والتناقص 
عمى استقرار أو ىجرة السكاف وفشؿ المخططات التنموية  همنيا وأثر الممحوظ في حصص األفراد 

 حاضرًا ومستقباًل.
طردة في مؤشرات التموث الكيميائي والميكروبيولوجي، بزيادة تركيزات الزيادة المض  -

األمالح في المياه الجوفية جراء السحب الشديد وتدني مستويات المياه في األحواض الجوفية، 
ناىيؾ عف استفحاؿ مظاىر التموث الفيروسي بمياه الصرؼ الصحي التي يتـ تصريفيا والتخمص 

(، أو طرحيا في 84ية والتقميدية " الحفر السوداء ")العيساوي،ص% منيا بالطرؽ البدائ90مف"
 الفضاء البيئي دوف معالجة.

 يتـ تداوليا ضمف تحميؿ مادة ومضموف البحث وتحديد : المفاىيم والمصطمحات
 مفاىيميا المقصودة خالؿ فقراتو ومتنو.

 : الموقع الجغرافي 
 غرياف: تقع ةاإلدارية لبمديالحدود وصؼ  يمكفالحالي لمبمديات  يالتقسيـ اإلدار  ىباالعتماد عم
 وككمة شرقاً  جنوبًا، وترىونةى غن وفوار شماال والشقيقة الجب وباطف بيف: الجفارة البمدية إدارياً 
 اإلحداثيات فمكيًا: بي وتقع ىكتار، 500نحو  التقريبي مخططيا مساحة غربًا. وتقدر واألصابعة

 :لتالية
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 32ْ 20َ  12ًو32ْ  10َ  50ًعرض:   ودائرةشرقًا /   E 13ْ  10َ 10ًو  12ْ 15َ 14ًطوؿ  )خط
 N  .)شمااًل 

رقعتيا، وخاصة عمى امتداد الحواؼ  امتدادعمى  فمنطقة غرياوتنتشر العيوف والينابيع في 
والجروؼ الصخرية وبطوف األودية، حيث مناطؽ الضعؼ الجيولوجية ونقاط التقاء مستوى الماء 
الجوفي ومستوى سطح األرض، وىي في مجمميا تقع عمى مستوييف مقارنة بمستوى سطح البحر: 

والتي تـ  الميداني المسح مىع ( المعتمد1الشكؿ) خالؿ مف يتوزيعيا الجغراف عمى التعرؼ ويمكف
 .رقمية طبوغرافية خريطة ىوترجمتيا إل ((GPS)) بجياز إحداثياتو تدويف

 
 لمعيون الطبيعية بغريان: والييدرولوجية الجيولوجية الخصائص

عند " نقطة التقاء وتقاطع مستوى ومنسوب  جيولوجيا عادةظاىرة العيوف والينابيع تبرز : تعريؼ
(،وىي تعد أىـ المصادر المائية  44سطح الماء الجوفي مع سطح األرض..." ) اليندسي، ص

 المياه كالشربارتادىا واعتمد عمييا سكاف منطقة غرياف في تمبية جؿ احتياجاتيـ اليومية مف  التي
نيات، وكانت واسعة االنتشار في ربوعيا وتعد والغسيؿ وسقي الحيوانات... ونحوىا، قبؿ عقد الستي
أثناء وعقب المواسـ الوفيرة  األودية وخاصةبالعشرات عمى سفوح المنحدرات وعبر مجاري 

األمطار، وبذلؾ  كانت الغزيرة االنتاجية! منيا بمثابة البؤر والنواة األولى التي تجمع حوليا أو 
وليا فيما بعد القرى والمدف والتجمعات السكانية بالقرب منيا السكاف األوائؿ، ومف ثـ تشكمت ح

لترًا /  20 -10ذاؾ ما بيف"القائمة حاليًا. وكانت توفر لألسرة الواحدة حصة مف المياه، متراوحة آن
 -1966(،شركةارشترالبالننج،خطةالتنميةوالتخطيط، 2)تقريروجردمحافظةالجباللغربي،القسمرقـ)اليوـ

تختمؼ العيوف بالمنطقة مف حيث خصائصيا المائية وكذلؾ ( عمى أقصى تقدير، و 33ـ،ص1967
مظاىر تدفقيا، وىي في مجمميا طبقيًة وضعيفَة الدفػؽ، وقد تراجع دفقيا حاليًا بحيث أصبح 

 0.5االعتماد عمييا ضمف الموارد المائية غير ممكف، نظرًا ألف متوسط دفقيا العاـ ال يزيد "عف 
ـ(. وتتأثر إنتاجيتيا بمعدالت التساقط المطري السنوي 2019لتر/ الثانية" )المسح الميداني، 

%، وقد يجؼ بعضيا صيفًا " كما أف طبيعة 30± الشتوي التي تزيد إنتاجيتيا "بفائض قدره 
حرارتيا تتذبذب صيفًا وشتاًء، ما يؤثر في تغير تفاعؿ خصائصيا الكيميائية والبيولوجية والمائية" ) 
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عمى مواقع البعض منيا عمى امتداد المشرؼ الجبمي وفي (. ويمكف التعرؼ 65اليندسي،ص
عف  عديد التجمعات الشجرية والنباتية المتنوعة التي تميزىا مجاري بعض األودية، بمالحظة

  .حيطيا القاحؿ المجاورم

 (  التوزيع الجغرافي لمعيوف الطبيعية بغرياف1شكؿ رقـ )                   
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في  ةالكائن األعمى":الطبقة المائية األولى"  نعيو طبقتيف!ومصدر مياه معظـ ىذه العيوف مف 
متٍر تقريبًا مف  600تكويف "سيدي الصيد" والمتمثؿ في حجر جيري مارلي ومارؿ في منسوب 

 جافة شبو مجمميا في عيوف: )ميمونة وشريفة وأبوعياد ودنوف...(، وىيالبحر ومنيا مستوي سطح 
المرتفع! وتعد األقؿ إنتاجية مقارنة بعيوف المستوى األدنى!! ألنيا تستمد  المنسوب ىذا في حالياً 

إمداداتيا المائية مف العدسات والخزانات المائية المتواضعة غير المتجددة الكائنة في أعمى كتمة 
ار العامة بسبب االستنزاؼ الشديد لممخزونات الجوفية بالتوسع في حفر اآلب وذلؾ ، اليضبة

والخاصة خالؿ ىذا العمؽ في العقود المنصرمة، ناىيؾ عف تعدد مظاىر التموث الشديدة التي 
والتي أضحت مكبات لمقمامة وطرح مياه الصرؼ الصحي، ورغـ صالحية  تعانييا مواضعيا،

 0.5مياىيا الطبيعية المقبولة لمشرب خالؿ العقود السابقة وكاف يتراوح تركيز األمالح فييا ما بيف"
( إاّل أف التوسع في مظاىر التموث في العقد 56،ص37-36جراـ/المتر")مجمة اليندسي،عدد1.5 –

نماط وأساليب االستيالؾ الحضاري المفرط، وما يصاحبو مف مخمفات األخير بسبب تنامي أ
ومموثات ضخمة صمبة وسائمة، بات استخداـ مياىيا بالطرؽ التقميدية وبال معالجة محفوفًا بمخاطر 

تنتقؿ إلييا وبتركيزات كبيرة بعد  والتي، والبيئية جمة عمى الصحة العامة وفساد الموارد الطبيعية 
 مع مياه األمطار إلييا مع أوؿ وابؿ مطري. تحمميا وترشحيا

تنبع مف تكويف ككمة )حجر رممي وطيف(، فيي كائنٌة  يوالت السفمى":" االطبقة الدنيأّما عيون  
-150عند منطقة الضعؼ الصخري المتموج التي تتقاطع مع مستوى الماء الجوفي عمى ارتفاع 

 بسبب مياىيا معظـ استنزاؼ يتـ لـ يالت متٍر فوؽ سطح البحر، عند منطقة قدـ الجبؿ 300
تركيز األمالح في  ونوعية، المرتفع  ىوالخاصة أعمالعامة  ةاآلبار الجوفي أعماؽ فالبعيد ع عمقيا

(. وىي في أغمبيا 56ص 37-36جراـ /لتر")مجمة اليندسي، عدد 3-1مياىيا متراوحة ما بيف"
مف المخزوف الجوفي غير المتجدد ليذه الطبقة المائية التي ال تتكشؼ بشكؿ كبير عمى امتداد 

ف بعدىا عف المموثات سفح الجبؿ! مّما يحّد مف تغذيتيا الحالية انطالقًا مف مياه األمطار، فضاًل ع
السطحية التي يصعب ترشحيا عبر طبقات الصخور والتربة أعالىا. وُيعزى ضعُؼ إنتاجية ىذه 
العيوف إلى رفع حضر الحفر عف اآلبار العامة والخاصة التي تزايدت أعدادىا في المشاريع 

زية ليا في أعماقيا الزراعية بمنطقة قدـ الجبؿ أو اآلبار العميقة في منطقة الصالحات وغاف الموا
خالؿ السنوات األخيرة، متسببًة في تسارع ىبوط منسوب الطبقة المائية. وقد لوحظ تحسف دفؽ 
بعض ىذه العيوف وانسياب مياىيا عبر مجارييا مسافة أكبر، إثر توقؼ بعض اآلبار القريبة منيا 

ِخ، بعد توفر مياه النير الصناعي ببعض ىذه المناطؽ كعيف )الص الحات ومغار وعيوف عف الضَّ
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عينًا، أصاب النضوب 50ويناىز عدد العيوف بمنطقة غرياف حوالي الرابطة وأبوغيالف الدنيا مثال.
 ياتيا العامة وحصة األفراد منيا.(متوسطات إنتاج2( والشكؿ)1منيا، ويوضح الجدوؿ) 15

 منيا. اليومية الفرد وحصة غريان في الطبيعية العيون إنتاجية متوسط ( تقدير1رقم ) جدول

 الميداني. المسح نتائج إلى استنادا المصدر: إعدادالباحث
 مياىيا واعتمادًاعمىالعددالكميممسكاف،واعتبارًالدفقيذىالعيوننظريًا،تقدرحصةالفرد )االفتراضية( مف

 حجـ % مف25يتجاوز  ال الشرب في الفعمي استغالليا ولكف ، لتر/الفرد/اليوـ 12.1بحوالي 
، 3.0أّي  العاـ إنتاجيا تدخؿ حاليًا ضمف  وذلؾ نظرًا ألف مياه ىذه العيوف! ال لترات/الفرد/اليـو

 شبكة توزيع المياه اليومية ، ويتـّ استغالؿ مياه بعضيا في الشرب باستعماؿ طرؽ التعبئة
نتاجية وحصص األفراد االفتراضية اليومية لمعيون الط2شكل )  م.2019-2018بيعية بمنطقة غريان ( عدد وا 

 
 .المصدر: اعداد الباحث استنادَا إلى بيانات المسح الميداني

التقميدية اليدوية ، وجمب مياىيا في قناني بالستيكية ودوف إخضاعيا لمعالجة ، ويفضؿ السكاف 
المحمية أو  هالمياتكرير استخداـ مياىيا عمى مياه الشبكة العامة ، أو مياه اآلبار، الخاصة أو معامؿ 

المياه المعمبة، العتقادىـ السائد بصالحيتيا وكونيا طبيعية، مقارنة بالموارد األخرى لمشرب، السيما 
يكوف االستغالؿ الزراعي لمياه  ويكاد ،ونقمياوأف الوضع الحالي يتصؼ بارتفاع تكمفة اقتناء المياه 
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الصالحات" التي تستغؿ مف قبؿ بعض  ىذه العيوف منعدمًا، ماعدا بعض عيوف "الرابطة" و"عيف
سكاف المنطقة في الري واالستيالؾ المنزلي البسيط. أّما مياه بقية العيوف فتنساب عبر مجارييا 
القصيرة، وال يمكف االستفادة منيا لصعوبة تضاريس مواقعيا، ولبعدىا عف التجمعات السكانية، 

تخراج ونقؿ وحفظ مياىيا بالطرؽ فضاًل عف مظاىر التموث المصاحبة لمواضعيا، وسبؿ اس
 التقميدية، ما يفاقـ مف مخاطر استخدامات مياىيا.

 نتائج تحاليل عينات مياه بعض العيون الطبيعية: 
 حرصًا عمى بموغ أدؽ النتائج اعتمد البحث عمى أسموب العينة الموجية الممثمة لمظاىرة المدروسة

جة التي يرتادىا السكاف ومنيا عيوف:)الصالحات، ،أي تركيز اختيار العينات مف أىـ العيوف المنت
% مف مجموع 14غاف، أبوعياد ش، أبوعيادغ، امغار، أبوغيالف، الرابطة(، وىي تمثؿ نسبة 

% مف العيوف الصالحة لالستخداـ، ثـ الحرص عمى االلتزاـ بالشروط 20العيوف الكمي، ونسبة 
ميميا، وبالنظر إلى االنتشار الواسع لمعيوف في والضوابط العممية والعممية في اختيارىا وحفظيا وتح
 منطقة غرياف واجو البحث عديد الصعوبات ومنيا:

الظروؼ التضاريسية الصعبة التي تحيط بمواقعيا، وصعوبة الوصوؿ إلييا عبر األودية والسفوح  -
 والمنحدرات بالطرؽ المعبدة المتيالكة.

يعرضيا لمتموث الطبيعي مف اليواء الجوي،  تجمع مياه جؿ العيوف في أحواض ومجاري مكشوفة ما -
والتموث البشري الناتج لممموثات الصمبة والسائمة سواًء اتخاذىا كمكبات أو المتخمفة عف إىماؿ 

 المتنزىيف.
الصعوبات المصاحبة لسحب العينات مف المصدر األساسي لممياه المتدفقة مف المنبع األصمي،  -

 بيف جميع التدفقات الفرعية.
لبموغ العينات المثالية وتفادي المموثات  ـلمتطيير والتعقيال يمكف إخضاع مصادر أخذ العينات  -

 المحيطة.
" في الموقع يستنفذ رالمكاني "المباشضعؼ االمكانيات وندرة التقنيات واألجيزة الخاصة بالتحميؿ  -

 وقتًا وجيدًا يحداف مف بموغ نتائج دقيقة.
ى بموغ أعمى درجات الدقة والمصداقية، تـ االلتزاـ بالشروط : حرصًا عمشروط انتقاء العينات

 والضوابط العممية ألخذ العينات ومنيا:  
سحب العينة ، تعقيـ الموضع بالميب ،  عاختيار موضاستخداـ تقنيات )األكياس المعقمة ،  -

 الماء لدقائؽ ( قبؿ السحب. ؽاستمرار تدف
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ـْ ، حتى ال تتأثر بالحرارة الجوية العالية 15تزيد عف  حفظ العينات في حافظات ثمجية بحرارة ال -
 والضوء.

ساعات  4بطرابمس، في أقؿ مف  -نقؿ العينات إلى المعمؿ المركزي لتحاليؿ المياه "بتاجوراء" -
 مف لحظة سحبيا.

ـ، والشروع في معالجتيا وتحميؿ مضمونيا 2018 -4ثـ جمب النتائج مف المعمؿ ابتداء مف شير  -
 بالمعايير الصحية.قياسًا 

عمى الحد األدنى اآلمف  تحديد نسبة التركيزات في العناصر الكيميائية والمكروبيولوجية قياساً  -
 لممواصفات الصحية الميبية والعالمية.  

يجاد العالقات النسبية لتوضيح المخاطر الصحية والبيئية  - التمثيؿ البياني باألشكاؿ والمنحنيات وا 
 تفادييا والحد منيا.المحتممة وسبؿ 

ىذا ويعتمد المنيج  التطبيقي عمى إيجاد نسبة الزيادة في تركيزات العناصر الكيميائية -
والمكروبيولوجية مقارنة بالحد األدنى اآلمف لممعايير والمواصفات الميبية ، وعدـ االعتماد عمى 

مخاطر، بالعالقة النسبية معايير)الحد المسموح بو/ والحد األقصى( لما يصاحب القياس عمييا مف 
 ىالحد األدن÷ 100× اآلمن وبين نتائج تحاليل العينات  ىالحد األدن)الفارؽ بين -التالية:
 اآلمن(.

 م:2019-2018نتائج تحاليل عينات العيون بمنطقة غريان 
 أواًل : نتائج تحاليل عينات مياه العيون كيمائيا:

التقنية والتجييزات المصاحبة إلجراء  ةومحدوديالباىظة تحت ضغط الصعوبات الجمة والتكاليؼ 
التحاليؿ والكشؼ عمى كؿ العناصر الكيميائية الذائبة في مياه العيوف، وخاصة العناصر الثقيمة 
التي تحتاج إلى أجيزة وتقنيات معقدة وميارات فنية متخصصة، تفتقر إلييا المختبرات والمرافؽ 

سنة  25بمنطقة غرياف عاجز عف إجراء أية تحاليؿ مند الصحية بالمنطقة، فمختبر تحميؿ المياه 
عمى أقؿ تقدير، وكذلؾ أغمب المختبرات العامة بالدولة، ناىيؾ عف التكاليؼ الباىظة إلجرائيا في 

 المختبرات الخاصة.
لذلؾ أقتصر إجراء التحاليؿ عمى تركيزات العناصر الكيميائية في عينات مياه العيوف بالصخور 

رية والجبسية المحمية الحاوية لممياه، وقياس نسبة )الزيادة المئوية(في التركيزات الكمسية والجي
الكيميائية فييا عف الحد األدنى اآلمف، والتي تشكؿ خطرًا يتيدد الصحة العامة لممستخدميف 

( عناصر 9وديمومة الموارد البيئة وترشيد استثمارىا بكفاءة ودوف فاقد، عميو سيتـ تمييز واختيار)
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ميائية ذات التركيزات العالية في مياه العيوف، ولتفادي تداخؿ البيانات وتشويش النماذج واألشكاؿ كي
 عمى النحو التالي: وىي،  منفرد البيانية الواحدة، فقد تـ التمثيؿ لكؿ ثالثة عناصر في شكؿ بياني 

 ( خصائص مجموع األمالح الذائبةTDS:) 
الماء مف عناصر كيميائية أو عضوية ذائبة فيو  وىو مصطمح عممي لوصؼ مجموع ما يحويو

ذوبانًا حقيقيًا!! والتي تبقى في  الماء بعد عمميات الترشيح والتصفية، وتقدر تركيزاتيا بوحدات 
"، وذلؾ قياسًا عمى كميتيا ppmجزء بالمميوف" 10000% = 1حجمية أو نسبية فمثاًل نقوؿ أف:) 

حديد درجة المموحة، حسب أنواع وشدة التركيزات المذابة، الذائبة في الوسط المائي، وبذلؾ يتـ ت
والفترة الزمنية لمتفاعؿ واإلذابة، ودورات التبخر والجفاؼ والتغذية، ويمكف تصور درجة تركيزاتيا في 

ممج/  1000 – 500ممج/لتر، وفي بقية المصادر األخرى كالعيوف بيف 35000مياه البحار بنحو"
، وكمما كانت نسبة التركيزات أقؿ كانت المياه أصمح لالستخداـ، (390لتر" )محمد إسماعيؿ، ص

ويتـ تحديدىا بعدة طرؽ!! أشيرىا : تحميؿ األيونات الموجبة والسالبة الذائبة بأجيزة خاصة، وكذلؾ 
طريقة التوصيؿ الكيربائي، وطريقة التبخير، وعمومًا وفي حاالت الضرورة القصوى ال يوصى 

 2000 – 1000، أما إذا ازدادت عف1000 – 500يد عف" بشرب مياه تركيزاتيا تز 
(، فتصبح المياه غير صالحة مطمقًا، وتسمى بالمياه العسرة المؤقتة أو 40جزء/بالمميوف" )رفيدة،ص

الدائمة. ولعؿ أخطر ىذه العناصر الواسعة االنتشار في المياه الطبيعية بأنواعيا!! بسبب سيولة 
) الكالسيـو والمغنسيـو (، فيما مف أكثر العناصر المعدنية انتشارا  نياوم ذوبانيا وتفاعميا مع المياه

وشيوعا في صخور القشرة األرضية الحاوية لممياه !! لذلؾ تزداد تركيزاتيا في مياه البحار أكثر مف 
مياه اليابسة!! لكثرة تراكميا بالمياه المتجمعة فييا عبر مالييف العصور الجيولوجية، وكذلؾ في 

الجوفية مصدر مياه العيوف بالمنطقة، لذلؾ فاستخداـ المياه لمشرب ذات الزيادة في تركيزات  المياه
ممج/لتر، يعّرض  500األمالح الذائبة المذكورة عف الحد األدنى اآلمف المقدر بػػػأقؿ مف 

، ؾالتيابات المسالمستخدمييا ألمراض خطرة لمغاية، ومنيا: ) ضغط الدـ وتصمب الشراييف، 
لُكمى وفشميا وحصوات المثانة، حساسية الجمد، تساقط وقشرة الشعر....(، وعمى العكس حصى ا

يسبب نقص األمالح بيا عف ذلؾ الحد اآلمف أعراض مرضية ومشاكؿ صحية خطرة لمغاية عمى 
اإلنساف منيا: ) انخفاض ضغط الدـ واضطراب الدورة الدموية، ضعؼ وتآكؿ األغشية اليضمية 

النباتية  األجزاء ءبنا في االقصوى وتأثيرى أىميتيا عف الغضاريؼ...(،ناىيؾوالبولية العظاـ و 
واليخضور وصناعة الغذاء والتمثيؿ الضوئي، وصناعة األوراؽ واألزىار والثمار، وفي كمتا الحالتيف 

ىا المستخدـ دلوف ( الماء، والتي عادة ما يتعو يحدث التغير الممحوظ في )طعـ ومذاؽ، ورائحة، و 



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالوساوية

 

 ( 611)   صفحةم (                               9102العدد الرابع                                     ) دٌسمبر 
 

وال يشعر بمخاطرىا التي تكوف عادة آجمة غير عاجمة، وىو ما يدركو غيرنا مباشرة عند تناوليا 
 ألوؿ مرة مف مياىنا، أو ما ال نستسيغو نحف عند شرب مياه غيرنا ألوؿ مرة أيضًا.

ولمعرفة خصائص مياه العيوف بمنطقة غرياف، ولقياس نسبة الزيادة في تركيزات العناصر 
ارة بمياىيا عف الحد األدنى اآلمف في المواصفات الميبية، تـ تسميط الضوء عمى الكيميائية الض

العناصر ذات التركيزات العالية في الصخور المحمية الحاوية لمياه العيوف وأشيرىا: )الكالسيوـ 
والماغنيسيوـ والصوديوـ(، األخطر تأثيرا في مياه الشرب المحمية التي ال تخضع ألية عمميات 

وسيتـ تناوؿ نتائج تحاليؿ العناصر الكيميائية بالمنطقة ومقارنة نسبة الزيادة في تركيزاتيا  معالجة.
براز المخاطر  قياسًا عمى الحد األدنى اآلمف بالمعايير االسترشادية والمواصفات القياسية الميبية، وا 

الموارد البيئية  المرتبطة بيا والتي تتيدد صحة وحياة واستقرار السكاف بالمنطقة، فضاًل عف ىدر
 المتواضعة بيا، وسيتـ تناوؿ ذلؾ كما يرد في الجداوؿ التالية.

 ( مجموع األمالح الذائبة الكميةTDS:) 
عناصر الكالسيوـ والماغنسيـو والبوتاسيوـ والصوديـو مجتمعة، ىي عناصر معدنية كيميائية غير 
عضوية وىي ذات أيونات شحنتيا موجبة، ومصدرًا لممواد الصمبة الكمية الذائبة، بنوعييا الكربوناتي 

في تغير طعـ  "العسر المؤقت" والبيكربوناتي" العسر الدائـ"، ويمكف مالحظة أبسط آثارىا السمبية
المياه وعدـ استساغتيا، وتمتد أصعب آثارىا السالبة المدمرة عمى الصحة العامة لممستخدميف، في 
شكؿ أوبئة وأمراض مزمنة ومتوطنة تعرقؿ نشاط السكاف وتنمية الموارد والبيئة، فضاًل عف مضاعفة 

ينات العيوف الطبيعية التي تكاليؼ اإلنتاج والصيانة واالستيالؾ، ويتبيف مف خالؿ نتائج تحاليؿ ع
ـ ( شاكريف ليـ ذلؾ، ومف 2018طرابمس  –أجريت في ) المختبر المركزي لتحميؿ المياه بتاجوراء 

(، يمكننا تبيف نتائج تحاليؿ عينات العيوف قياسًا عمى نسبة 3( والشكؿ )2خالؿ بيانات الجدوؿ)
في مياىيا عف )الحد الدنى اآلمف( في  الزيادة في تركيزات المجموع الكمي لألمالح الذائبة الكمية

: في عينات تركيزات مجموع األمالح الذائبة المواصفات القياسية الميبية الصحية، حيث يتضح أف:
العيوف الطبيعية تشيد ارتفاعات ممحوظة وبشكؿ مفرط وعاٍؿ جدًا، خاصة في عيوف )الصالحات، 

 – 116ف الحد األدنى اآلمف بنسبة )الرابطة الشرقية(، والتي تسجؿ نسبة تركيزات تزيد ع
%( عمى التوالي، ما يؤشر عمى وجود أخطار ممرضة حقيقية تتيدد مستخدمي مياىيا، 126.2

ومنيا أمراض ضغط الدـ واضطراب الدورة الدموية، حصى الكمى والمثانة، وانقباض العضالت، 
ما يحتـ بالضرورة تكرار  والضغط االسموزي وامتصاص المغذيات بالجسـ، والحساسية....وغيرىا(،

واستمرارية الكشؼ الدوري عمييا، والحد مف االستخداـ المباشر لمياىيا وتحذير مرتادييا مف 
المخاطر الصحية والبيئية المصاحبة والكامنة جراء االستمرار في استعماؿ مياىيا دوف وعي وبال 
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%( 64.6 -75.2زات قدرىا )معالجة، بينما تسجيؿ عينات عيوف )إمغار، أبوغيالف(، نسبة تركي
 عمى التوالي، وىي تعد تركيزات عاليةعف الحد األدنى اآلمف، ما يؤيد فرضية واحتمالية إصابة 

مستخدمي مياىيا باألمراض سالفة الذكر، ما يستوجب توعية المواطنيف وخاصة المجاوريف ليا بتمؾ 
دوف معالجة، بينما تحقؽ عينات المخاطر حاؿ االستمرار في االعتماد عمى مياىيا كمصدر لمشرب 

%( عمى 16.6 -7 -38.8مياه عيوف) غاف، أبوعياد ش، أبوعياد غ(، نسب تركيزات قدرىا) 
التوالي، وىي نسب تركيزات مقبولة شريطة االستمرار في الكشؼ عف خصائصيا باستمرار تفاديًا 

 . لألخطار المصاحبة
 األس ( الييدروجينيPH:) 

مف "الموغاريتـ  ابتداء القاعدية منخفضة المياه وتعد ، الييدروجيف أيوف إنتاج عمى الماء قدرة يعني
 بمغت إذا الفاعمية شديدة وتعد ، 5.4
 

 م.2102 - 2102( نتائج تحاليل الكيميائية لعينات مياه العػػػيون الطبيعية في بمدية غريان  2جدول ) 
 

 العناصر
 عينات العيون

مجموع األمالح 
 الكمية الذائبة
TDS(Ppm) 

األس 
الييدروجين

 ي
PH 

 الموصمية الكيربائية
E.Cond(µ.s) 

 

 ر.م
المواصفات الحد األدوى اآلمه في 

 1000 6.5 500 ةالليبي

B1 0221 93.2 0121 عيه الصالحات 

B2 022 9349 421 عيه غان. 

B3 0114 9324 5.5 عيه ابوعياد  ش 

B4 0124 9312 .52 عيه ابوعياد  غ 

B5 0421 9349 294 عيه امغار 

B6 0524 9324 .22 عيه ابوغيالن 

B7 2072 9312 00.0 عيه الرابطة 

 م.2102طرابمس،  -المصدر: اعداد الباحث اعتمادًا عمى نتائج تحاليل العينات، مختبر تاجوراء المركزي
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 م2102 -1لمعام  الميبيةالمواصفات القياسية  قياسا عمى العيون( نتائج التحاليل المخبرية لعينات مياه  .شكل ) 

 
 م.2102طرابمس،  -تاجوراء المركزي   الباحث اعتمادًا عمى نتائج تحاليل العينات ، مختبر المصدر: اعداد

 

" )رفيدة،ص54عند  8.4عند د الييدروكسي قاعدية (، ما يؤشر عمى الزيادة في قاعدية مياىيا، 55ـْ
 الكربونات والبيكربونات والييدروكسيدات ، ومدى توازنيا مع ثاني أكسيدوامتزاجيا بأحماض 

الكربوف، وىي مؤشر رئيسي  عمى تموث المياه بالمخمفات الكيميائية والبيولوجية وخاصة مياه 
الصرؼ الصحي، وىي ظاىرة واسعة االنتشار بمنطقة الدراسة التي تعتمد عمى الطرؽ واألساليب 

ا، ومف مخاطرىا المباشرة الخطرة عمى الصحة العامة لممستخدميف، فضاًل التقميدية لمتخمص مني
عف مساىمتيا في إضعاؼ وظيفة الكمور في التعقيـ والتطيير، ما يسمح بحرية أكبر لنمو وتكاثر 
البكتيريا والفيروسات واألحياء الدقيقة، واألمراض الوبائية والسارية ومضاعفة تكاليؼ عالجيا، 

ر االقتصادية المصاحبة لتآكؿ وصدأ األجيزة والمعدات المنزلية والعامة ثـ الزيادة ناىيؾ عف الخسائ
 وقياسًا عمى الحد األدنى اآلمف لألس الييدروجيني في المواصفات في تكاليؼ التشغيؿ والصيانة،

ية (، يتبيف مف نتائج تحاليؿ العينات أف كؿ عينات العيوف  تسجؿ زيادة نسب5.4الميبية المقدر بػػ )
 -87 -84.5 -87ففي عيوف )غاف، أبوعياد غ، امغار، الرابطة ش( بنسب) في تركيزات العنصر،

%( عمى التوالي، ما يفاقـ احتمالية تعرض مستخدمي مياىيا لإلصابة بالتموث الميكروبي 85.8
والفيروسي المصاحب، بينما تسجؿ عينات عيوف)الصالحات، أبوعياد ش، أبوغيالف(، نسب زيادة 

500 

1084 

694 
535 583 

876 823 
1131 

6.5 7.39 7.67 7.96 7.49 7.67 7.96 7.42 

1000 

1980 

1293 
1006 1086 

1620 1526 

2072 

المواصفات 
 الليبية

عين 
 الصالحات

عين  عين غان
ابوعياد  

 ش

عين 
 ابوعياد  غ

عين  عين امغار
 ابوغيالن

عين 
 الرابطة

B1B2B3B4B5B6B7 م.ر

 TDS(Ppm)مجموع األمالح الكلية الذائبة 
 PHاألس الهيدروجيني 

 E.Cond(µ.s)الموصلية الكهربائية 
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%(عمى التوالي، ما يحتـ ضرورة استمرار الكشؼ عمييا وتفادي 5..8 -8.7 -5..8ة قدرىا )طفيف
 مخاطرىا المحتممة.

 ( الموصمية الكيربائيةE.Cond: ) 
ميمة لمغاية لمعرفة نوعية المياه الصالحة لمشرب، فمف خالليا يمكف قياس تركيزات األمالح المذابة 
في تمؾ المياه، وحصر حدودىا الدنيا والعميا "اآلمنة"، وتعني قدرة المحموؿ المائي عمى توصيؿ 

وحدة)الممميموز(، حسب تركيز األيونات واألمالح الكمية الذائبة بو وتقاس ب ؾالكيربائي! وذلالتيار 
وىي متغيرة دائمًا حسب القدرة عمى تبادؿ التفاعؿ بيف سطح الماء وثاني أكسيد الكربوف في اليواء 

لممياه والفترة  ةالصخور الحاويأيونات المعادف في  تحجـ وتركيزاالجوي المالمس لو، وكذلؾ 
، وثبوتيا يعني: إمكانية 54الزمنية التي استقرت فييا، في حرارة  حدوث أخطار ومضار صحية ـْ

وبيئية، تناضر تمؾ األوبئة واألمراض والمصاحبة لمزيادة في مجموع األمالح الذائبة ومنيا) 
االرتفاع في ضغط الدـ، تصمب الشراييف، التيابات المسالؾ وحصى الكمى...(، فضاًل عف 

عدات المنزلية والعامة، التكاليؼ الباىظة لعالجيا، ومضاعفة تكاليؼ الصيانة والتشغيؿ لألجيزة والم
( السابقيف، يتبيف أنو قياسًا عمى .( والشكؿ)5ومف خالؿ نتائج تحاليؿ العينات الواردة بالجدوؿ )

الحد األدنى واآلمف في المواصفات الميبية، أف عينات مياه عيوف) الصالحات، إمغار، أبوغيالف( 
 -55 -87مية الكيربائية الضارة قدرىا) تشيد زيادة في تركيزات العناصر الكيميائية المحفزة لمموص

%( عمى التوالي، ما يؤشر عمى احتمالية تسببيا في انتشار وتوطف لعديد األمراض 4525
المصاحبة سالفة الذكر والتي استفحمت مؤخرًا بالمنطقة، ما يحتـ ضرورة  تكرار التحاليؿ الدورية 

ا تسجؿ تحاليؿ عينات عيوف)غاف، لمكشؼ عف خصائصيا ولتالفي تمؾ األخطار المحتممة، بينم
-7.5 -5.. -..58أبوعياد ش، أبوعياد غ،الرابطة ش(، نسب تركيزات طفيفة ومقبولة قدرىا )

%( عمى التوالي، ما يؤشر عمى صالحية مياىيا في ىذا الجانب شريطة إخضاعيا لمكشؼ 6.5
 الدوري تفاديًا لممخاطر الصحية والبيئية المحتممة. 

  أيونات الصوديوم(Na+:) 
والبيكربونات، فيو المكوف الرئيس لكموريد الصوديوـ الياـ "ممح  تكالكموريدامف األيونات الموجبة 

الطعاـ" عند اتحاده مع الكمور، ووجوده بالماء بتركيزه الطبيعي ىاـ جدًا لمصحة العامة وبناء 
األجيزة الجسمية بأنواعيا وعنصر داعـ لكؿ التفاعالت الحيوية، ومصدره الصخور الحاوية لمياه 

نو بالماء، ثـ حجـ التغذية الفصمية التي تستقبميا مخزوناتيا، ولو تأثيره العيوف!! لسيولة ذوبا
المباشر في طعـ المياه ويمكف التعرؼ عميو حسب درجة استساغتيا وذوقيا، ويكمف تأثيره السمبي 
حاؿ الزيادة في تركيزه عف الحد األدنى اآلمف،وبالخصوص تموث مياىيا، بمياه المخمفات المنزلية 
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في أنو مسببًا رئيسيًا لألمراض المعاصرة )كضغط الدـ وتصمب الشراييف. ومف خالؿ والصناعية 
( يتبيف أف : نسبة الزيادة في تركيزات أيونات الصوديوـ في عينات 5( والشكؿ ).بيانات الجدوؿ)

 -55.7عيوف)الصالحات، غاف، إمغار، أبوغيالف( تسجؿ نسبًا عالية تقدرعمى التوالي بنحو)
 %(، وىي مؤشرات 55.5 -6..5 -84.5

 
 م.2102 –2102( نتائج التحاليل الكيميائية لعينات مياه العػػػػػػػػػيون في بمدية غريان  .جدول ) 

 العناصر

 عينات العيون

 أيونات
 الصوديوم

Na (Ppm)) 

 أيونات
 البوتاسيوم
K(Ppm)) 

 

 الكالسيوم أيونات
Ca(Ppm))) 

 40 3.5 100 الحد اآلمن في المواصفات الميبية ر.م
B1 114 5 12. عين الصالحات 
B2 69 4 215 عين غان 
B3 38.9 0234 2.34 عين ابوعياد  ش 
B4 44.6 232 2234 عين ابوعياد  غ 
B5 63.8 231 01139 عين امغار 
B6 87 9 244 عين ابوغيالن 
B7 151 532 02231 عين الرابطة 

 عينات العيون.المصدر: اعداد الباحث استنادًا عمى نتائج تحاليل 

عالية تنبؤ بحدوث مخاطر عمى الصحة العامة لمستخدمي مياىيا تتمثؿ في احتمالية إصابتيـ 
باألمراض المصاحبة لمتموث بيا سالفة الذكر، فضاًل عف آثارىا المدمرة لمموارد البيئية والزيادة في 

ىدار الوقت والجيد في كؿ مراحؿ االستخداـ  ، ما يحتـ ضرورة تدخؿ تكاليؼ التشغيؿ والصيانة وا 
الجيات ذات االختصاص ومتابعة التحاليؿ الدورية لتحديد خصائصيا ومخاطرىا المحتممة وتوعية 
المستخدميف بيا ، في حيف نمحظ زيادة طفيفة في تركيزات أيونات الصوديـو في عينة عيف 

ى اآلمف لممواصفات %( عف الحد األدن58.5)الرابطة( والتي تسجؿ نسبة زيادة في التركيز قدرىا )
، ورغـ كونيا ال تشكؿ أخطارًا واضحة عمى صحة المستخدميف في األمد الحالي، ولكف ديمومة 

 تداوليا وتراكـ
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 م2102 -1قياسًا عمى المواصفات القياسية الميبية لمعام  العيون( نتائج التحاليل المخبرية لعينات مياه  1شكل ) 

 
 العيون. عينات تحاليل نتائج عمى استناداً  الباحث المصدر: اعداد

غ( تسجؿ  مكوناتيا يشكؿ أخطارًا مستقبمية، في حيف نمحظ أف عينات عيوف)أبوعياد ش، أبوعياد
%( عمى التوالي، ما يحفز بالضرورة تكثيؼ الكشؼ  -8.5،  -5.4عينات قيمًا )سالبة( قدرىا ) 

الدوري عمى مياىيا لتفادي النقص في تركيز األيونات عف الحد األدنى اآلمف والذي بدوره يشكؿ 
يا بالتدخؿ تيديدًا خطيرًا عمى صحة وعافية المستخدميف ويتطمب تعويضيا وسد العجز الحاصؿ في

بنسب  المباشر مف الجيات ذات االختصاص أو مف األفراد المستخدميف بإضافتيا وتعديؿ تركيزاتيا
 موجية ومأمونة.

 ( أيونات البوتاسيوم+K:) 
رغـ محدودية تواجدىا بالمياه مقارنة بغيرىا، فيي مف األيونات الميمة في مياه الشرب وحاؿ تعادؿ 
وتطابؽ تركيزاتيا مع الحد األدنى اآلمف، تعد مؤشرًا رئيسيًا عمى صالحيتيا، وتزداد تركيزاتيا بشكؿ 

ا جغرافيًا وبيئيًا، ممحوظ في مياه الصخور الكمسية بالمناطؽ الجافة والتي تعد منطقة غرياف ضمني
ورغـ أىميتيا البالغة في استقرار صحة اإلنساف، وخاصة حفظ وتوازف عمؿ الجياز العصبي، 
وتنظيـ ضغط الدـ، وضبط حركة انبساط وانقباض العضالت، واستقرار وظائؼ الُكمى، ناىيؾ عف 

100 

302 

205 

93.6 99.6 

140.7 

266 

129.4 

3.5 5 6 12.6 
2.9 8.4 7 5.2 

40 

114 

69 

38.9 44.6 
63.8 

87 

151 

المواصفات 
 الليبية

عين 
 الصالحات

عين ابوعياد   عين غان
 ش

عين ابوعياد  
 غ

عين  عين امغار
 ابوغيالن

 عين الرابطة

B1B2B3B4B5B6B7 م.ر

 Na(Ppm)أيونات الصوديوم 
 K(Ppm)أيونات البوتاسيوم 
 Ca(Ppm)أيونات الكالسيوم 
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والكائنات دورىا في تعادؿ الحامضية والقاعدية وضبط الضغط االسموزي في التربة والنبات 
العضوية بأنواعيا، إاّل أف الزيادة في تركيزاتيا في المياه عف الحد األدنى اآلمف يشكؿ أخطارًا كبيرة 
عمى المستخدميف ليا، فيي مف مسببات عسر المياه المؤقت والدائـ وما يصاحبيا مف أمراض 

لمواصفات األوربية بزيادة وتيديد لمصحة العامة، سبؽ اإلشارة إلييا، ونظرًا لخطورتيا ال يسمح في ا
الجدوؿ والشكؿ السابقيف، يمكننا  (، ومف خالؿ78مميجراـ/لتر")العكيدي،ص 85- .8تركيزاتياعف"

تبيف انحراؼ نتائج عينات العيوف عمى الحد األدنى اآلمف في المواصفات الميبية، ففي عينات 
%(، وىي 586.8قدرت بنحو)عيوف )أبوعياد ش( تـ تسجيؿ معدالت زيادة رىيبة لمغاية عف الحد 

قيـ خطيرة وممرضة وبشكؿ يحتـ التدخؿ السريع والعاجؿ لمحد ووقؼ استغالؿ مياىيا بالطرؽ 
يشكؿ تيديدًا صحيًا وبيئيًا، يستوجب تحفيز الجيات وتوعية  التقميدية والمباشرة ودوف معالجة، ما

ت مياىيا بشكؿ دوري المستخدميف بتمؾ المخاطر فضاًل عف اإلسراع في تكرار تحميؿ عينا
ومستمر لتالفي المخاطر المحتممة، كما وتسجؿ عينات عيوف)غاف، إمغار( نسب تركيزات 

%( عمى التوالي، وىي قيـ عالية أخرى مقارنة بالحد األدنى اآلمف، وىي تستوجب 86.8 -68.5)
حتممة، بدورىا تكرار عمميات الكشؼ الدوري وتحديد الخصائص وتفادي المخاطر المصاحبة والم
-55.7في حيف تسجؿ عينات عيوف )الصالحات، أبوغيالف( قيـ تركيزات متوسطة قدرىا)

%(عمى التوالي، ورغـ ذلؾ تظؿ أخطارىا عمى الصحة والبيئة المستقبمية محتممة لمغاية، 46.8
آجمة،  رآجمة غيوتستوجب مراقبة خصائصيا باستمرار لتفادي مخاطرىا والتي عادة ما تكوف 

مطابقة مياه عيف )الرابطة ش(، التي تسجؿ زيادة طفيفة في تركيز ىذه األيونات، وىي وتبرز ىنا 
في عموميا آمنة حاليًا مع الحث عمى مراقبة نوعية مياىيا وضرورة اتباع أساليب المعالجة المبدئية 

 حاؿ االستمرار في استخداـ مياىيا.

 ( 2+أيونات الكالسيوم(Ca: 
شارا في صخور القشرة األرضية!! وبذلؾ تنتشر أمالحيا في جميع مف أكثر العناصر المعدنية انت

أنواع المياه الجوفية ومنيا العيوف بالمنطقة الطبيعية، وتبرز آثارىا بمالحظة تغير طعـ ومذاؽ 
المياه ورائحة مياه الشرب، وعادة ما يفوؽ تأثيرىا تأثير المغنيسيـو في تحديد عسر المياه العاـ، 

لغة حاؿ تطابقيا مع الحد األدنى اآلمف لممواصفات، في حفظ وتوازف صحة ورغـ أىميتيا البا
اإلنساف، فيي المكوف الرئيسي لمييكؿ العظمي والغضاريؼ واألسناف في جسـ اإلنساف والحيواف 

في صالحية مياه الري  رتأثيرىا المباشوالكائنات الفقرية والحشرات والبكتيريا..، فضاًل عف 
وىي المكوف لمادة اليخضور وصناعة الغذاء واالمتصاص والضغط  لممزروعات والمحاصيؿ

 االسموزي لتغذية األوراؽ واألزىار والثمار...، وتكمف خطورتيا حاؿ زيادة تركيزاتيا عف الحد اآلمف
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في تعريض المستخدميف لمخاطر صحية خطرة لمغاية تتمثؿ في أمراض وبائية وسارية ومنيا جؿ 
األمراض المعاصرة )كضغط الدـ، واضطراب وظائؼ األعضاء الجسمية والعمميات الكيميائية 
والفسيولوجية، تصمب الشراييف، حصى الكمى والتيابات المسالؾ البولية..(، ناىيؾ عف المخاطر 

ؼ االقتصادية المصاحبة لعمميات التشغيؿ والصيانة لمغاليات بأنواعيا وانسداد شبكات والتكالي
المياه والصرؼ ومضاعفة استيالؾ الطاقة وىدر الجيد والوقت، ومف خالؿ نتائج تحاليؿ عينات 
العيوف الطبيعية بالجدوؿ والشكؿ السابقيف بمنطقة غرياف يتبيف أف: عينات عيوف ) الصالحات، 

-886.4 -874ف، والرابطة( تسجؿ قيـ تركيزات عالية جدًا عف الحد اآلمف قدرىا)أبوغيال
%( عمى التوالي، ما يؤشر عمى وجود مخاطر جمة مصاحبة لالستخدامات مياىيا، 566.4

والمتمثمة في توطف وتفشي عديد األمراض عند المواطنيف بالمنطقة، والتي زادت وتيرة انتشارىا بيا 
وتتطمب الضرورة التدخؿ العاجؿ ومنع استخداـ مياىيا في الشرب بشكؿ فوري  خالؿ العقد األخير،

لحماية صحة مرتادييا، وتكرار إجراء التحاليؿ الدورية ومتابعة تغير خصائصيا الكيميائية، بينما 
%( عمى 48.4 -65.4تسجؿ عينات عيوف)غاف، إمغار(، نسب زيادة في تركيزاتيا قدرىا )

يينة وتعد مؤشرًا واضحًا عمى تموثيا باأليونات المذكورة، ما يستوجب التوالي، وىي ليست بال
بالضرورة تحفيز كؿ الجيود لمتابعة التحاليؿ الدورية وضبط خصائص مياىيا، وتوعية المواطنيف 
بالمخاطر المحتممة جراء االستمرار في شربيا بالطرؽ التقميدية ودوف معالجة، في حيف يبرز 

)أبوعياد ش، أبوعياد غ( مع الحد األدنى اآلمف لممواصفات فالتركيزات التطابؽ في عينات عيوف
%( عمى التوالي، ويمكف استخداـ مياىيا في الشرب في 88.4 -5.64تسجؿ نسبًا مقبولة قدرىا)

مف عوامؿ التموث المصاحبة لعمميات نقؿ وتخزيف واستعماؿ  ىذا الجانب بأماف مع وجوب االحتراز
 المياه.

 ( الكػمػػوريدCl-: ) 
مف األيونات السالبة ويتفاوت تركيزه مف مياه إلى أخرى، حسب الخصائص الجيولوجية 
والييدرولوجية لمياه العيوف!! فالصخور الحاوية والتربة وفترة التخزيف والتغذية ليا تأثيرىا في 

إذا  تركيزات الكمور، ويمكف الكشؼ عمييا تمقائيًا مف خالؿ الطعـ الالذع لمماء ومموحتو خاصة
( المتفاوت التركيز، ورغـ أىميتو القصوى في  اتحد مع أيوف الصوديوـ فيتشكؿ )كموريد الصوديـو
عمميات تطيير وتعقيـ المياه ومقاومة الفيروسات والميكروبات والفطريات الممرضة، حاؿ تطابؽ 

عف وتعادؿ تركيزاتو مع ما يعرؼ: بالكمور المتبقي، والتي يجب أاّل يقؿ تركيزه بالماء 
(، كما تجب مراعاة المعايير 67مميجراـ/لتر")العكيدي، ص 4..وأاّل تزيد عف  -مميجراـ/لتر5.."

اّل سيتحوؿ تركيزه  والمواصفات الصحية والحد األدنى اآلمف، وبقيـ محدودة ومنضبطة لمغاية، وا 
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و حاؿ التموث الزائد إلى خطر محدؽ عمى الصحة العامة والبيئة، وعادة ما ترتبط الزيادة في تركيزات
بمياه الصرؼ الصحي والمياه الصناعية واسعة االنتشار، ذلؾ ألف أثره الممرض مرتبط دائمًا 
باألمراض واألوبئة المعاصرة ومنيا:) اضطراب وظائؼ األعضاء والدورة الدموية، ضغط الدـ، 

كروبية......(، التيابات المسالؾ وحصى الكمى، وتصمب الشراييف، األوبئة السارية الفيروسية والمي
ومف الناحية االقتصادية يبرز تأثيره البالغ في عمميات "التآكؿ" واىتراء األنابيب والتجييزات 

، ومف خالؿ نتائج  الباىظةوالشبكات العامة والخاصة وما يتبعيا مف تكاليؼ التشغيؿ والصيانة 
الكمور قياسًا عمى الحد  (، يتبيف أف نسب تركيزات4( والشكؿ)5تحاليؿ العينات الواردة بالجدوؿ)

األدنى اآلمف في المعايير الميبية، تسجؿ مؤشرات خطرة لمغاية، واحتمالية تيديدىا لمصحة واردة في 
%(، بينما في .84كؿ العينات، فيي في عيف) أبوعيادغ( تسجؿ نسبة تركيز تزيد عف)
تركيزاتو تفوؽ نسبة  عيوف)الصالحات، أبوعياد ش، إمغار، أبوغيالف، الرابطة(، تسجؿ زيادة في

%(، وبذلؾ تصبح الضرورة ممحة لمحد مف استخداـ 75%(، بينما)عيف غاف(، تسجؿ نسبة )..8)
مياىيا جميعًا بالطرؽ التقميدية والمباشرة، وضرورة إجبار جيات االختصاص وتوعية المستخدميف 

الجة مياىيا وتكرار لمياىيا بالمخاطر المحتممة التي تتيددىـ، وتكثيؼ كؿ الجيود لمراقبة ومع
 الكشوفات باستمرار لمحد مف آثارىا عمى الصحة العامة وىدر الموارد البيئية.

 
م. المصدر: 2102 -2102( نتائج التحاليل الكيميائية لعينات مياه العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيون في بمدية غريان 1جدول )

 نتائج تحاليل العينات.اعداد الباحث استنادًا عمى 

 

 عينات العيون/  العناصر
 -Clيد    كمور ال

 بيكربونات الكالسيوم
HCO3

- 
 

CO3 كالسيومكربونات ال
 

-2 
  

الحد األدنى اآلمن في  ر.م
 75 150 25 المواصفات الميبية

B1 175 355 52 عيه الصالحات 
B2 120 250 46 عيه غان 
B3 165 335 52 عيه ابوعياد  ش 
B4 125 250 66 عيه ابوعياد  غ 
B5 125 250 52 عيه امغار 
B6 180 360 54 عيه ابوغيالن 
B7 135 275 52 عيه الرابطة 
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 م2102 - 2102لمعام  الميبيةعمى المواصفات القياسية  قياساً  العيون( نتائج التحاليل المخبرية لعينات مياه 5شكل )

 

 .نتائج تحاليل العينات بالجدولالمصدر: اعداد الباحث استنادًا عمى 
 

 

  2بيكربونات الكالسيوم(HCO3)Ca: 
مف أيونات البيكربونات السالبة الواسعة االنتشار في المياه الطبيعية ، وتتكوف عادة عند تفاعؿ 

الكربوف (، وىي  ثاني أكسيد –اليواء )بخار الماء العناصر الكيميائية سيمة الذوباف مع الماء أو
غازات ذائبة ، فتزداد قموية الماء الكربونية ، وخاصة بعد غمي الماء في السخانات، عمى ىيئة 

فيزداد عسر الماء وتتولد القشور الكمسية داخؿ الشبكات والغاليات وتسبب اىترائيا وانسدادىا، 
ويعرقؿ جودة الصناعات وخاصة الغذائية والكيربائية منيا، ويضاعؼ تكاليؼ استيالؾ الطاقة 

والجيد الصناعي، ولو صمة مباشرة مع جممة األمراض المعاصرة )كارتفاع ضغط الدـ والوقت 
وتصمب الشراييف واضطرابات وظائؼ األعضاء والدورة الدموية ، والتيابات المسالؾ البولية 
وحصى الُكمى، وتصمب الشراييف..(، ومف خالؿ نتائج تحاليؿ عينات العيوف الواردة بالجدوؿ 

يتبيف أف عيوف )الصالحات، أبوعياد ش، أبوغيالف( تسجؿ تركيزًا مضاعفًا في  والشكؿ السابقيف:
يشكؿ تيديدًا مباشرًا عمى صحة  %( عمى التوالي، وىو ما.85 -...85-..8.5العنصر قدرىا)

مستخدمي مياىيا ويساىـ في استفحاؿ عديد األمراض سالفة الذكر، ناىيؾ عف الزيادة في تكاليؼ 
واىتراء وتآكؿ المرافؽ والمقتنيات واألجيزة المعدنية المنزلية والعامة، وتتطمب التشغيؿ والصيانة، 

25 
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الحاجة تكرار الكشؼ الدوري لمتابعة التغيرات في التركيزات ونشر الوعي بمخاطر االستمرار في 
استخداـ مياىيا دوف معالجة، أما عينات عيوف )غاف، أبوعياد، إمغار، الرابطة( فتسجؿ نسب 

%(عمى التوالي، ...7 -55.5 -55.5 -55.5مف سابقاتيا قدرىا) ؿولكنيا أقتركيزاتو  متقاربة مف
وىي نسب ال يستياف بيا وتعد مؤشرًا عمى حدوث مخاطر صحية حالية قابمة لمزيادة مستقبال!! 
بسبب احتماالت تضاعؼ مظاىر التموث بمياه الصرؼ الصحي التي يتـ تصريفيا بالطرؽ التقميدية 

%مف المنازؿ، أو طرحيا في .8الحفر السوداء االمتصاصية" المصاحبة لتصريؼ مياهبالمنطقة "ك
 الفضاء واحتمالية تمويثيا لمياه العيوف واردة في كؿ لحظة.

  الكالسػػػػػيوم كربونات CaCO3: 
وىو مف أىـ العناصر انتشارا وشيوعًا بالمياه بأنواعيا!! فيو مف أغمب العناصر المكونة لصخور 

ألرضية الكمسية سيمة الذوباف في الماء وواسعة االنتشار بالعالـ والمنطقة، وىو ما يبرر القشرة ا
زيادة نسبة تركيزه في مياه البحر!! التي تستقبؿ بالييف األطناف مف محاليميا عبر األنيار والجرياف 

دة التغذية، السطحي، كما تزداد تركيزاتو في مياه العيوف بالمناطؽ الجافة كمنطقة الدراسة!! محدو 
، يالعظمي والغضروفورغـ أىميتو: حاؿ تطابقو مع المعايير: لصحة وبناء ىيكؿ جسـ اإلنساف 

وتوازف عممياتو وتفاعالتو الحيوية، فضاًل عف أىميتو لمنبات والحيواف، إاّل أف مخاطر الزيادة في 
مف أىـ العناصر  تركيزاتو في مياه الشرب عف الحد األدنى اآلمف، يشكؿ تيديدًا لمصحة!! فيو

الكيميائية المسببة لعسر المياه بأنواعو، وما يصاحبيا مف أخطار ممرضة كبيرة سبؽ االشارة إلييا؟ 
ناىيؾ عف ىدر لمموارد بأنواعيا، ويتضح مف خالؿ نتائج تحاليؿ عينات عيوف منطقة غرياف 

، أبوغيالف(، تسجؿ الواردة بالجدوؿ والشكؿ السابقيف، أف عينات عيوف )الصالحات، أبوعياد ش
%( عمى التوالي، وىي مؤشرات ودالئؿ .85 -.85 -....8نسب زيادة مرتفعة لمغاية قدرىا)

خطرة تنبؤ بوجود تيديدات صحية عمى مستخدمييا، ويتطمب ذلؾ استثارة ىمـ الجيات ذات 
االختصاص وتوعية المستخدميف بضرورة االبتعاد عف استخداـ مياىيا وضرورة إخضاعيا 

لجة الكيميائية األولية والثانوية لمنع والحد مف تمؾ المخاطر، أما عينات عيوف)غاف، أبوعياد لممعا
غ، إمغار، الرابطة( فتسجؿ نتائجيا نسبًا عالية مقارنة بالحد األدنى اآلمف لممواصفات الميبية 

 %( عمى التوالي، وىي مؤشرات عالية، وتشكؿ ال محالة تيديداً .7 -55.5 -55.5 -.5قدرىا)
محتماًل حاضرًا ومستقباًل عمى صحة مرتادييا، إذا لـ تتخذ تدابير عاجمة لمعالجتيا وتبصير 

 المستخدميف بتمؾ المخاطر.
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 :ثانيًا : نتائج تحاليل عينات العيون ميكروب ولوجيا 

تتعدد أنواع البكتيريا الخطرة القابمة لالنتشار في داخؿ أجسادنا وفي البيئة مف حولنا ومنيا 
معدية، المعوية والبرازية ، البكتيريا العنقودية والعصوية والمكورة..(، والتي قد تنتقؿ إلينا عبر :)ال

مياه الشرب والتغذية والتالمس ، ومعظـ مصادرىا في الغالب براز اإلنساف والحيواف اتذوات الدـ 
رضة ، والتي قد الحار، ووجودىا بالماء دليؿ قطعي عمى تموثو باألحياء الدقيقة البكتيرية المم

(، 58تتحور إلى ىوائية أو ال ىوائية حسب توافر عنصر االكسجيف ودرجة الحرارة ، ) رفيدة ، ص
(، ومنيا 65% مف األمراض الوبائية في العالـ )العكيدي،ص74ويتمثؿ أثرىا الخطر في تفشي 

وئيد، والبميارسيا، والتياب األمراض الوبائية والفيروسية )كالكوليرا، والمالريا، والحمى الصفراء، والتيف
الكبد الوبائي، وتراكوما العيوف، واإلسياؿ، واألمراض الجمدية والحساسية،..(، والقابمة لالنتشار عند 
التياوف في اتباع الشروط األساسية الوقائية ، عند استخداـ ومالمسة المياه واألغذية والتربة المموثة 

مة ليا كالبعوض والذباب والطفميات ...(، ما يحتـ معالجة نقؿ العدوى بالحشرات الناق مباشرة ، أو
يبمغ العدد البكتيري الكمي بأقصى الحدود إلى  تمؾ المياه بالكمور واألوزوف ونحوىما ، وبحيث ال

4.CFU/MLوتموث مياه الشرب فيروسيًا وميكروبيًا: يعد أشد خطرا مف 68(( ، )العكيدي،ص .)
سبب الرئيسي في استفحاؿ وانتشار أمراض خطرة لمغاية قد تتحوؿ التموث الكيميائي، ذلؾ ألنو الم

فجأة مف أمراض مزمنة لدى بعض األفراد!! إلى أوبئة شاممة وفتاكة ال يقتصر تأثيرىا عمى األفراد 
فحسب، بؿ تتيدد مجتمعات وشعوبًا وأممًا بأسرىا، فتموث المياه في عمومو يعني" كؿ تغير في 

ائية والحيوية لمماء مما يجعمو مصدرًا محتماًل أو أكيدًا يضر الصفات الطبيعية والكيمي
باالستعماالت المشروعة لممياه مف قبؿ مختمؼ الكائنات الحية وفي مقدمتيا اإلنساف، ولمختمؼ 

(، وفي التموث 87األغراض مف شرب وصناعة وزراعة أو أي استعماؿ آدمي" )رفيدة، ص
د الطعـ والموف والرائحة عالماتو، وتتطمب الضرورة الميكروبيولوجي! قد ال تظير مؤشرات فسا

عمميات كشؼ معقدة لمغاية لتحديد معدالتو ومخاطره، لذلؾ يتطمب الكشؼ عف أنواع النمو 
أىـ المؤشرات لمحكـ عمى صالحيتيا لمشرب وأنواع  دفيو: كأحوالتجمع البكتيري البرازية والقولونية 

 -أف تتواجد في الماء المستخدـ بعديد الطرؽ ومنيا:االستخدامات األخرى، والبكتيريا يمكف 

 عالقة بالماء المستخدـ وىي غير منظورة بالعيف المجردة. سابحة أو -
مستقرة في الرواسب والتربة والصخور الحاوية لممياه، أو ممتصقة بالنباتات والحيوانات  -

 والشبكات الناقمة لممياه.

 رية أو الصناعية أو المرافؽ الصحية المموثة.متحممة عف أوساط ناقمة ليا كالمخمفات البش -
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أنواع  والطفيميات حسبوتتحدد درجة التموث بالكائنات الحية الدقيقة والفيروسات والميكروبات 
 -وأحجاـ المموثات السائدة ومنيا:

كثافة وحجـ المخمفات البشرية الفيروسية المختمطة بالمياه خاصة مياه الصرؼ الصحي  -
 غير المعالجة.

مصادر المياه مف مصادر التموث فالمياه السطحية!! أكثر تموثًا مف مياه العيوف!!  قرب -
 والعيوف أكثر تموثًا مف الجوفية العميقة.

التخمص مف مياه الصرؼ بالطرؽ البدائية والتقميدية دوف معالجة، فحفضيا في اآلبار  -
 السوداء يسيؿ ويسرع اتصاليا بالماء الجوفي.

يعرؼ باالختبارات األولية" المؤشرات األولية" أولى الخطوات اليامة لمكشؼ عف لذلؾ يعد إجراء ما 
مياه الشرب وتحديد صالحيتيا لالستخداـ البشري والحكـ عمى درجة تموثيا، واتخاذ التدابير الالزمة 

 -لمعالجتيا والحد مف أخطارىا ومنيا:

  (العدد الكمي البكتيريTotal count Bacteria- TCB:) 
واجدىا بالمياه بتركيزات أعمى مف الحد األدنى اآلمف، دلياًل قاطعًا ومؤشرًا عمى تموثيا يمثؿ ت

ببكتيريًا وعدـ صالحية الماء لمشرب واألنشطة الحضرية، فضاًل عف كونيا مصدرًا يتيدد الصحة 
ورمزًا العامة، فالكشؼ عمى العدد الكمي لتواجدىا بو يعد فائدة كبيرة لحماية عافية أفراد المجتمع 

لتحضرىـ ورقييـ، ويتـ ذلؾ بطريقة األطباؽ القياسية والمزرعة البكتيرية، وبالفحص المجيري 
المباشر لعينات مياه العيوف، وىي في منطقة غرياف عرضة لمظاىر التموث بطبيعتيا باألعداد 

ليب ( يوضح بعضًا مف تمؾ المظاىر المموثة واألسا5البكتيرية متنوعة المصادر، والشكؿ رقـ)
 -ومف األسباب المساعدة عمى تموث مياىيا: التقميدية الستخداـ مياىيا

منابعيا وأحواض تجميع مياىيا مكشوفة تستقطب المموثات الصمبة والسائمة مف اليواء  -
 الجوي والجرياف السطحي المطري.

غير محمية رسميًا وعرضة لمعبث واليدر، وتتخذ مواقعيا كمكبات لقمامة المتنزىيف وعند  -
 واستخداـ المنظفات. غسؿ األواني

عدـ الكشؼ عف خصائص مياىيا ميكروب ولوجيا لعقود مضت، فضاًل عف صعوبة أخذ  -
 عينات مثالية منيا.

بؤرًا لنمو الطحالب والطفيميات والعوالؽ وأوساط رطبة مالئمة لتكاثر الحشرات القوارض  -
 واليواـ والحيوانات بأنواعيا.
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زيف مياىيا بالطرؽ البدائية والتقميدية في أواني غير معقمة أساليب تناوؿ وشرب وحمؿ وتخ -
 وعرضة لمضوء والحرارة.

االعتقاد الخاطئ لدى عواـ الناس المستخدميف ليا بصالحية مياه العيوف في جميع  -
 األحواؿ والظروؼ ودوف حاجتيا لمعالجة أو كشؼ.

حساساً   وتبصير العاـ لموعي وتدعيماً  األخطار، تمؾ تالفي في وكمساىمة العممية بالمسؤولية وا 
 حوؿ البحث فكرة تبمورت بيا، األفراد

 
-2102( مظاىر التموث بمنابع العيون الطبيعية واألساليب التقميدية المتبعة  في استعمال مياىيا بمنطقة غريان4شكل )

 م.2102
 

 عين إمغار غ                        عين أبوعياد   اد ش                    عين أبوعي

 
 .المصدر : اعداد الباحث استنادًا عمى المسح الميداني

ضرورة تجميع وانتقاء عينات مف عديد العيوف بالمنطقة، ثـ الكشؼ عنيا في)مختبر تحاليؿ المياه 
ـ(، شاكريف ليـ حسف تعاونيـ، قصد بياف مدى تطابقيا مع الحدود 5.87طرابمس  –المركزي 

( 4والمواصفات الميبية الصحية، وكما ىو وارد في بيانات الجدوؿ) الدنيا اآلمنة لممعايير
خمية/مميجراـ/لتر( عمى أقصى تقدير،  .4 -.المقدر) اآلمف األدنى الحدى عم (، وقياساً 6والشكؿ)

يتضح مف خالليما نسبة الزيادة في تركيزات العدد الكمي البكتيري في عينات العيوف، حيث يبرز 
% تعاني زيادة مضطردة في العدد الكمي البكتيري، ..8العيوف وبنسبة بوضوح أف جميع عينات 

%( مف 55.7ويبرز ذلؾ الخطر في عينات عيوف)غاف، أبوعياد ش، أبوغيالف(،والتي تمثؿ نسبة )
%عف الحد األدنى اآلمف، ما ينبؤ بمخاطر .84فتشيد زيادة تركيزات تصؿ إلى مجموع العينات،

مياىيا، في شكؿ أوبئة وأمراض فيروسية فتاكة لمغاية سالفة جمة ميددة لصحة المستخدميف ل
الذكر، وتستوجب الضرورة التدخؿ السريع مف جيات االختصاص لمنع تداوليا وتوعية المواطنيف 
بتمؾ المخاطر المحتممة جراء االستمرار في تناوليا دوف معالجة أو مراقبة، أما عينات 

%( مف مجموع العينات، فيي 55.7تي تمثؿ نسبة)عيوف)الصالحات، إمغار، الرابطة ش(، وال
 األخرى تسجؿ نسبًا مرتفعة مف تضاعؼ العدد الكمي البكتيري
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 م.2102 -2102( حدود ونسب التواجد البكتيري في نتائج تحاليل عينات مياه العيون بمنطقة غريان 5جدول )
 العناصر المكروبيولوجية
 عينات العيون الطبيعية

 لمبكتيرياالحد الكمي 
TC 

 الحد الكمي لمبكتيريا فورم
T.Coliform 

 بكتيريا االيشيريشياكوالي
E.C 

 ر.م
المواصفات 

 0 – 50 نعم / ال 0 - 50 نعم / ال 0 –50 نعم / ال الميبية

B1 
عيه 

 الصالحات
 - خالية ** موجودة ** موجودة

B2 خالية ** موجودة *** موجودة عيه غان - 

B3 
عيه 

ابوعياد  

 ش
 - خالية *** موجودة *** موجودة

B4 
عيه 

 ابوعياد  غ
 - خالية - خالية * موجودة

B5 خالية ** موجودة ** موجودة عيه امغار - 
B6 

عيه 

 ابوغيالن
 - خالية *** موجودة *** موجودة

B7 
عيه 

 الرابطة
 - خالية ** موجودة ** موجودة

 طرابمس(. –العينات )مختير تاجوراء المصدر اعداد الباحث استنادًا عمى نتائج تحاليل 
 

خمية/ مؿ/ لتر                       100-50خمية/ مؿ/لتر **= عدد المستعمرات البكتيرية مف  50 -0)*= عدد المستعمرات البكتيرية مف 
 خمية/ مؿ/ لتر(150-100***= عدد المستعمرات البكتيرية أكثر مف 

 
 50 -0%، ويتركز بيا بيف )14.2( وتشكؿ نسبة  أبوعيادغومنيا عيف )، ولكف بقيـ أقؿ حدة 

االختبارات الدورية لتحديد المخاطر  خمية / مؿ /لتر ( ، ورغـ ذلؾ تستدعي الضرورة تكرار إجراء
المحتممة لمنمو البكتيري المصاحب لمظاىر التموث بالمنطقة خاصة تمؾ المتعمقة باألساليب 

 صرؼ الصحي والتي ستزداد وتيرتيا باضطراد مستقبال.التقميدية لخزف والتخمص مف مياه ال
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  2102-2102قٌاساً على المواصفات القٌاسٌة اللٌبٌة للعام  العٌون ( نتائج التحالٌل المختبرٌة لعٌنات مٌاه9شكل رقم ) 

 7B 6B 5B 4B 3B 2B 1B  

. . . . . . . . . 
العناصر 

 المٌكروبولوجٌة

 . . . . . . . .  

. . ** *** ** * *** *** ** 
الحد الكلً 

 للبكتٌرٌا

 . . . . . . . .  

. . ** *** ** ** *** ** ** 
الحد الكلً 

 للبكتٌرٌا فورم

 . . . . . . . .  

. . . . . . . . . 
بكتٌرٌا 

  االٌشٌرٌشٌاكوالي

 . . . . . . . .  

 طرابمس(. –)مختير تاجوراء  المصدر : اعداد الباحث استنادًا عمى نتائج تحاليل العينات
 

 لمبكتيريا يالحد الكم ( كولوفورمTCG- T.Coliform Group :) 
وتعني تقدير العدد الكمي لمجموعة البكتيريا القولونية الغائطية بالماء المستخدـ ميما كانت 

ووجودىا يدؿ عمى أف  مصادرىا مف ذوات الدـ الحار) بشرية، حيوانية، أو مضيؼ ثالث كالتربة(،
التموث القطعي الحاصؿ بالماء سواء البرازي أو الغائطي حديث! فيي ال تتواجد في الطبيعة أصاًل، 

(، وىي 68أي" مجاميع األحياء الدقيقة الطبيعية لمجياز اليضمي بالكائف الحي" )رفيدة، ص
بدونو(، وتستطيع العيش لمدة باألكسجيف أو  -مقاومة لتقمبات الظروؼ فمنيا) اليوائية والالىوائية

طويمة خارج مضيفيا، ويمكف بذلؾ عزليا وتشخيصيا وزراعتيا خارجو، وىي تساعد عمى تخمير 
سكر الالكتوز وتنتج حوامض وغازات خالؿ يوـ أو يوميف، تتكاثر خالليا الطفيميات والفيروسات 

تيفويد، اإلسياؿ، الحساسية ...(، والديداف والتي ترتبط بتفشي أمراض خطرة لمغاية منيا)الكوليرا، ال
ومف خالؿ نتائج تحاليؿ عينات العيوف الطبيعية بمنطقة غرياف الواردة في الجدوؿ والشكؿ 

 السابقيف، يتبيف أف: عينات عيوف)أبوعياد ش، أبوغيالف( 

%( مف مجموع العينات المستيدفة، والتي تشيد زيادة ممحوظة وتتضاعؼ 28.5والتي تشكؿ نسبة)
 50-0%( عف الحد األدنى اآلمف المقدر بػػ )150تيا البكتيرية، وبنسب عالية تقدر بنحو)تركيزا

خمية/ مؿ/لتر(، وعمى أقصى تقدير، ما يؤشر عمى استفحاؿ المخاطر الميددة لصحة المواطنيف 
المستخدميف لمياىيا دوف شعور منيـ بتمؾ المخاطر ضنًا منيـ بصالحية مياىيا دائمًا، ما 

يتيـ باالمتناع عف استخداميا دوف معالجة، واتخاذ االجراءات الوقائية العاجمة مف قبؿ يستوجب توع
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المختصيف وبياف خصائص مياىيا المكروبيولوجية باستمرار وتفادي األضرار الصحية والبيئية 
المحتممة والتي قد تتحوؿ مف أمراض فردية إلى أمراض وبائية جماعية فتاكة، أما عيوف 

%( مف مجموع العينات، فتسجؿ 57.1ف، إمغار، الرابطة ش( والتي تغطي نسبة ))الصالحات، غا
%( عف الحد األدنى اآلمف لممعايير الميبية، ما يشكؿ 100ضعؼ النسب اآلمنة لمتركيزات وبنسبة)

تيديدًا واضحًا لصحة وبيئة المواطنيف المرتاديف ليا، ويعرضيـ لمخاطر األمراض واألوبئة 
، والتي عادة ما تكوف أعراضيا آجمة غير عاجمة. في حيف تخمو عيف )أبوعياد غ( الفيروسية القاتمة

%( مف مجموع العينات المستيدفة، نسبًا مطابقة لمحد األدنى اآلمف دوف 14.2التي تمثؿ نسبة )
خمية/مؿ /لتر(، ما يسمح بتناوؿ مياىيا بالشكؿ المباشر مف المنبع شريطة تجنب مظاىر  0-50)

حبة، وال يمنع ذلؾ مف ضرورة إجراء التحاليؿ الدوري لمتابعة جودة مياىيا الحالية، التموث المصا
فضاًل عف االستمرار في توعية المواطنيف بالحرص الدائـ عمى الكشؼ الدوري ومتابعة صالحيتيا 

 لمشرب. 
 بكتيريا  (االيشيريشياكواليEscherichia coli- E.C:) 

حياء البكتيرية القولونية البرازية المعوية البشرية بالذات، ويقتصر وجودىا بالماء عمى تموثو باأل
ووجودىا يعد مؤشرًا عمى عدـ صالحية المياه لالستخداـ البشري بأي حاؿ، وتشكؿ تيديدًا مباشرًا 
لمصحة العامة بأمراض وبائية فتاكة ومسرطنة ال تبرز أثارىا في الحاضر والمستقبؿ القريب، فضاًل 

البيئية في الوسط المحمي، وتزداد مؤشرات خطورتيا بالمنطقة!! بالنظر إلى  عف إفسادىا لمموارد
أساليب تصريؼ وكب مياه الصرؼ الصحي بالطرؽ التقميدية في الوسط البيئي والقابمة لالتصاؿ 
بمصادر المياه بأنواعيا السطحية والجوفية وخاصة العيوف: والتي تعد مخزوناتيا الجوفية قريبة 

ت، ما يحتـ ضرورة اعتماد واتباع الطرؽ الحديثة والمعاصرة لمعالجة مياه الصرؼ لمسطح ولممموثا
المنزلي وتفادي مخاطرىا المحدقة، فضاًل عف إعادة تدويرىا واالستفادة منيا، باعتبارىا موردًا مائيًا 

% منيا كماء قابؿ لالستثمار مف جديد، في بيئية جافة ىي في أمس الحاجة 80يمكف استخالص
ومف خالؿ نتائج تحاليؿ العينات الواردة في الجدوؿ والشكؿ السابقيف ولحسف الحظ!! لـ  إليو.

بيذا النوع البكتيري  %( أية آثار لمظاىر التموث100تسجؿ جميع عينات العيوف وبنسبة)
والفيروسي الخطر، ولكف تحتـ الضرورة وتفادي اآلثار الممرضة والتي قد تبرز في أية لحظة، 

ء التحاليؿ الدورية لمكشؼ عف أية تغيرات سمبية والتحذير المبكر عنيا، وتوعية استمرار إجرا
المستخدميف بأىمية المشاركة في حمالت التحاليؿ المستمرة، والتبميغ عف أي تغير في خصائص 

 مياه العيوف الطبيعية بالمنطقة.    
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:النتائػػػػج   
مف خالؿ تحميؿ ومعالجة البيانات والمعطيات اعتمادًا عمى  أواًل : تحقيؽ الفرضيات المحورية :

 ( يتبيف: 6احصائيات بالجدوؿ )
 ةالعناصر الكيميائيتركيز  تحقؽ العالقة النسبية االحصائية القوية بيف الزيادة في  ،

%، وأقصاىا 50% مف عينات العيوف، أدناىا زيادة تركيز عف100المتواجدة بتركيزات عالية في
الحد األدنى اآلمف في المعايير الميبية، وىو ما يؤشر عمى زيادة تفشي وتوطف  % عف227.5

عديد األمراض واألوبئة المعاصرة والفيروسية لدي مرتادي مياىيا حاضرًا ومستقباًل، حيث برزت 
في اآلونة األخيرة مظاىر الزيادة الممحوظة في تردد مستخدمي مياىيا عمى العيادات الطبية، 

تناوؿ العقاقير واألدوية المضادة ألعراض تمؾ األمراض المصاحبة، ما يستوجب اعتماد  والزيادة في
 حمالت توعية وكشؼ مستمر عمى مياىيا تفاديًا لألخطار المحدقة.

   تبيف ووضوح العالقة االحصائية بيف تموث مياه العيوف واالىماؿ وعدـ الوعي بمخاطر
وبالقرب مف مواضع العيوف ومنابعيا المكشوفة، كب النفايات ومياه الصرؼ الصحي في العراء 

واحتمالية وصوليا مع مياه األمطار المموثة إلييا مع أوؿ وابؿ مطري واردة لمغاية، فضاًل عف عدـ 
إمكانية الكشؼ عمييا مباشرة )بالطعـ والموف والرائحة(، ما يفاقـ مخاطرىا وتيديداتيا عمى الصحة 

% مف العيوف وعدـ االعتماد 100ف جفاؼ ونضوب وقمة إنتاجية العامة. تحقؽ العالقة الوثيقة بي
عمييا كمورد مائي أساسي في جميع المناطؽ وأضحت مصادر ثانوية  لمشرب لممجاوريف ليا 
وبعض المتردديف، ومرجع ذلؾ السحب الجوفي عبر اآلبار العامة والخاصة التي تشيد تناقصًا 

 تغذية بدورىا.حادًا في منسوب المياه الجوفية محدودة ال
  تحقؽ فرضية العالقة بيف التموث الفيروسي لمياه العيوف وبيف األمراض الفيروسية والوبائية

المستعصية التي استوطنت واستفحمت بالمنطقة مؤخرًا وبيف التموث الميكروبيولوجي لمياه العيوف 
تركيز عف الحد األدنى  %،فمنيا ما يشيد تزايدًا في العدد الكمي البكتيري بنسب زيادة 100وبنسبة 

% منيا تركيزًا في بكتيريا كولوفوـر بنسب عالية 90%،كما ويسجؿ150-50بيف  اآلمف ، تتراوح
%، ومف حسف الحظ لـ تسجؿ العينات تواجدًا في البكتيريا الخطرة الممرضة 150-50تتراوح بيف 

 .إيشيريشياكوالي
 لعيوف، بالنظر إلى مرافقيا ىناؾ عالقة وطيدة بيف مظاىر التموث وطبيعة ومواقع ا

المتيالكة ومنابعيا وخزانات حفظ مياىيا ومجارييا المكشوفة المعرضة لمتموث الجوي بأنواعو، 
يضاؼ إلى ذلؾ أساليب نقؿ وخزف مياىيا بالطرؽ التقميدية وبال معالجة، وعدـ الكشؼ عف 
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مختصة، فضاًل عف خصائصيا المائية بسبب مواقعيا المعزولة، وعدـ حمايتيا مف الجيات ال
االعتقاد السائد عند المواطنيف بصالحية مياىيا في جميع األحواؿ والظروؼ، يفاقـ المخاطر وييدد 

 الصحة العامة. 
  عامًا الماضية، ثـ القصور  30-25إف لتعطؿ مختبر المياه المركزي بالمنطقة لمدة تناىز

يتيا لمشرب، والتدني في توعية الحاد في الكشؼ عف خصائص مياه العيوف دوريًا وتحديد صالح
المواطنيف بالمخاطر المحتممة جراء شرب مياه العيوف دوف معالجة، ساىـ بشكؿ واضح في انتشار 
وتفشي وتوطف عديد األمراض واألوبئة المصاحبة بالمنطقة، تستوجب حمالت مكثفة لمحد مف 

 المخاطر القائمة حاليًا والمقبمة عمى الصحة العامة والبيئية.
 خالؿ البيانات والفحص تبيف أف مساىمة العيوف ضئيمة االنتاجية وال يعتمد عمييا  مف

كمصدر مائي داعـ لحاجة المواطنيف مف المياه اليومية، فقد فقدت أىميتيا السابقة، تحت ضغط 
اليدر واالستيالؾ المائي الرىيب، الذي يجاري النمط "األوربي" في االستيالؾ، في أجؼ بمد في 

يئية، ما ييدد استقرار السكاف دفعيـ إلى اليجرة والنزوح خارج المنطقة، إذا لـ تستحدث العالـ ب
استمرار منظومة النير  -بدائؿ مائية عاجمة وداعمة ليا مف خارج حدودىا ومنيا )التحمية

 معالجة مياه الصرؼ الصحي..(.    -الصناعي
في المواصفات  % عن الحد األدنى اآلمن50العيون التي تزيد عن ( بيان نسبة تركيزات العناصر المموثة لمياه 6جدول )

 م.2019-2018الميبية 
 الميكروبولوجيػػػػػة الكيميػػػػػػػػائيػػػػػػػػػة  العناصر

 TDS PH E.Cond Na K Ca Cl Hco3 Co3 T.C T.Co E.C الرمز
الحد األدنى 

 50-0 50-0 50-0 75 150 25 40 3.5 100 1000 6.5 500 اآلمن

.66 98 - 116 % الصالحات
5 - 185 108 136.6 133.3 ** ** - 

 - - - % غان
95.
2 - 72.5 84 66.6 60 *** ** - 

أبوعياد 
 ش

% - - - - 217.1 - 108 123.3 120 *** *** - 

 - - * 66.6 66.6 164 - - - - - - % أبوعياد غ
 - ** ** 66.6 66.6 108 59.5 97.1 - 62 - 75.2 % إمغار

.62 52.6 - 64.6 % أبوغيالن
4 57.1 117.5 116 140 140 *** *** - 

الرابطة 
 ش

% 126.2 - 72 - - 277.5 108 83.3 80 ** ** - 

 م(.2019-2018طرابمس  -المصدر: اعداد الباحث استنادًا عل نتائج تحميل عينات العيون )مختبر تاجوراء المركزي
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عمى نسبة التركيز في العناصر الكيميائية والمكروبيولوجية التي قياسًا ثانيًا تحقيؽ النتائج العامة :
%، عف الحد األدنى اآلمف لممعايير والمواصفات القياسية الميبية، حيث يتبيف أف 50تفوؽ نسبة 

 -عيوف:
  : الصالحات( ففي ما عدا عنصرPH( و )K تسجؿ زيادة في تركيزات العناصر تفوؽ )

CO3)   صة في األدنى اآلمف، وخا % عف الحد50
-2, HCO3

-, Cl-,Ca+2,TDS ،)
 تزايدًا في التواجد البكتيري% بكثير، كما أنيا تسجؿ 100فتسجؿ نسبة تركيز تفوؽ 

(T.C-T.Coli وبنسبة )تقريبًا، عف الحد األدنى اآلمف، ما يشكؿ تيديدًا بانتشار 100 %
 وتوطف أمراض وأوبئة لممستخدميف لمياىيا بال معالجة مسبقة.

 : عف الحد األدنى اآلمف، وتقترب مف 50تشيد عيناتيا زيادة تركيزات تفوؽ  غػػػػػػػػػػػػػان %
CO3%، في عناصر) 100نسبة 

-2, Hco3
-, Cl- ,Ca+2, Na+1 عمى التوالي، كما )
%، وتزايدًا في 150( وبنسبة T.Cأنيا تسجؿ زيادة في التواجد العددي البكتيري)

%، ما يوجب توعية المستخدميف بالمخاطر المحتممة 100( يفوؽ T.Coتركيزات)
 المصاحبة.  

 : رغـ أنيا تسجؿ تطابقًا مقبواًل في تركيزات عناصر)أبوعياد شCa+2, Na+1-
E.Cond-PH-TDSفي 100(، إاّل أنيا تسجؿ معدالت عالية في تركيزات تفوؽ نسبة%

( الذي Kورة في تركيز عنصر)(، وتزداد الخطCo3-Hco3-Clالعناصر الكيميائية مثؿ)
%عف الحد اآلمف. كما أنيا تشيد مؤشرات 200تفوؽ نسبة تركيزاتو في مياىيا ألكثر مف 

% عف 150( وبنسب تفوؽT.C-T.Coتركيزات عالية في التواجد والنمو البكتيري نوع)
ية الحد اآلمف، ما يشكؿ خطرًا محدقًا يتيدد صحة وعافية مرتادييا، ويعرض الموارد البيئ

 المتصمة بيا لميدر والتموث.
 : تسجؿ نسبًا مقبولة في تركيزات في عناصر) أبوعياد غCa+2, K+ , Na+1, E.Cond-

PH-TDS ولكنيا تشيد ارتفاعا في تركيزات عناصر)50( التي تقؿ عف ،%-Co3
-2

, 

Hco3ما ينبأ باحتماؿ تفاقميا مستقباًل، بينما تسجؿ نسبة تركيزات  50(، تفوؽ نسبة ،%
 ةالمصاحبة سالف( ما يحتمؿ اإلصابة بعديد األمراض Cl-% في عنصر) 150وؽ تف

الذكر، ورغـ خمو عينة مياىيا مف مظاىر التموث ببكتيريا كولوفوـر وبكتيريا 
في التواجد العددي الكمي  ةزيادة طفيفوىو مظير صحي: إاّل أنيا تسجؿ  إيشيريشياكوالي
% عمى أقصى تقدير، ورغـ ذلؾ تتطمب الضرورة إتباع األساليب 50البكتيري قدرىا 

 الوقائية ومتابعة الكشؼ الدوري عمى مياىيا لتفادي األخطار المحتممة مستقباًل.
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 : تسجؿ نتائج تحاليؿ عيناتيا تزايدًا في تركيزات عناصر)عين إمغارCo3
-2 ,Hco3

-, 
Ca+2, K+1 , E.Cond-TDS ما يتطمب متابعتيا 100-50(، وبنسبة تركيز بيف ،%

خضاعيا لمكشؼ الدوري وتحديد خصائصيا المناسبة لالستخداـ األدنى اآلمف،  باستمرار وا 
% عف الحد اآلمف، وىو مؤشرًا يتطمب 100( فيسجؿ تزايدًا ألكثر مف Clأما عنصر)

تادييا، كما أنيا تشيد تزايدًا كبيرًا في تدخاًل لمحد مف المخاطر المحتممة عمى صحة مر 
%عف الحد األدنى اآلمف لممواصفات 100العدد الكمي البكتيري وبكتيريا كولوفوـر وبنسبة 

الميبية، ما يؤشر عمى احتمالية توطف وتفشي أمراض وبائية وفيروسية، حاؿ إىماؿ 
 عمميات الكشؼ الدوري واستعماؿ مياىيا بالطرؽ التقميدية الحالية.

 : أبوغيالن (فيما عدا تطابؽ عنصرPH مع الحد األدنى اآلمف، تسجؿ عينتيا تزايدًا )
-K+1, Na+1, E.Condممحوظًا في تركيزات جميع العناصر الكيميائية ففي عناصر)

TDS عنو، بينما تسجؿ عناصر100-50( تسجؿ تركيزات بيف % Co3
-2 ,Hco3

-, Cl-

يفاقـ احتمالية تعرض مستخدمييا لألمراض %، ما 100( زيادة تركيز بنسبة أكثر مف (
واألوبئة المصاحبة سالفة الذكر. كما أنيا مف الناحية البكتيرية تسجؿ زيادات خطرة لمغاية 

%عف الحد األدنى اآلمف، ما يشكؿ 150(، وبنسبة زيادة تفوؽT.C-T.COفي بكتيريا)
الوبائية والفيروسية  خطرًا حاضرًا ومحدقًا عمى صحة مرتادييا متمثمة في عديد األمراض

المتوطنة والسارية، ما يستوجب تحذير وتوعية مستخدمي مياىيا بيا، فضاًل عف متابعة 
وتكرار التحاليؿ المختبرية باستمرار لمحد منيا، وتبني التوعية العامة واألساليب والطرؽ 

 الحديثة لمعالجة مياىيا قبؿ االستخداـ.
 : زيادة في تركيزات عناصر)تخمو عينات مياىيا مف ال الرابطة ش(K+1, Na+1, PH ،

Co3بينما تسجؿ زيادة تركيزات كيميائية في عناصر)
-2 ,Hco3

-, E.cond- Cl- بنسبة )
%، ما يستوجب توعية المواطنيف بالمخاطر المصاحبة ليا، كما أنيا تسجؿ 100-50بيف 

وؽ ( وبنسب عالية جدًا تفCa-TDSزيادة مضطردة  ومفزعة في تركيزات عناصر)
%( عمى التوالي، ما يدعـ احتمالية تفشي وتوطف عديد األوبئة 126.2-277.5%)

واألمراض المصاحبة. أما عف التموث الميكروبيولوجي، فتشيد العينات زيادة في تركيزات 
( %، ما يشكؿ خطرًا 100( وبنسبة T.C-T.COالعدد الكمي البكتيري وبكتيريا كولوفوـر

تيدد حياة مستخدمي مياىيا، ويتطمب بالضرورة توعية وترشيد صحيًا فيروسيًا وميكروبيًا ي
المواطنيف المرتاديف لمنابعيا وتبصيرىـ بالمخاطر المحتممة جراء االستمرار في استخداـ 

 مياىيا في الشرب دوف معالجة.
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 أية تركيزات وتواجد لبكتيريا100: وبنسبة تسجل تحاليمعينات العيونم ل ،% 
(، الخطرة الممرضة، والتي يعد وجودىا مؤشرًا خطرًا لتموث مياه E.Coliإيشيريشياكوالي)

 جميع العيوف بمياه الصرؼ الصحي يحـر استعماليا لمشرب، وىذا ما لـ تظير نتائجو في
عينات العيوف بالمنطقة، شريطة متابعة عمميات الكشؼ الدوري ليا، خاصة وأف المنطقة 

المتمثمة في طريقة "الحفر االمتصاصية السوداء" تعتمد عمى األساليب التقميدية "البدائية" 
% لممساكف لمتخمص مف مياه الصرؼ الصحي، والتي ستزداد كميات تصريفيا 90وبنسبة 

 ومخاطرىا مستقباًل. 
 التوصيات والمقترحات : 

  التوعية بأف توفير واستخداـ الماء الصالح لمشرب، أوؿ حقوؽ المواطنيف وىو مف أىـ
 ىـ.واجبات الدولة نحو 

 السائد  الخاطئ االعتقاد خداـ مياه العيوف مباشرة، وتغييرنشر الوعي بمخاطر است
 بصالحيتيا لمشرب في كؿ األحواؿ وبال معالجة.

  التأكيد عمى العالقة الوثيقة بيف توطف وتفشي عديد األمراض بالمنطقة وبيف استخداـ مياه
 العيوف دوف معالجة.

 نواعيا، بأف مخاطر شرب مياه العيوف مباشرة تأثيراتيا التحذير مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ بأ
 ومخاطرىا الصحية آجمة غير عاجمة.  

  الحد الفوري مف األساليب التقميدية لمتخمص مف مياه الصرؼ الصحي، وضرورة إنشاء
 شبكات ومحطات لمعالجتيا قبؿ كبيا. 

 عالميًا عمى تحضر  صالحية المياه وبياف مطابقتيا لممواصفات، مؤشراً  الكشؼ الدوري عمى
 الدوؿ ورفاىية مواطنييا.

  تحديث وتجييز المختبرات المركزية لتحميؿ المياه بأنواعيا بالمنطقة، بأحدث التقنيات وأجيزة
 المياه. ىالميداني "عمالكشؼ الدائـ والفوري "

  تجييز مرافؽ العيوف ومصادر المياه كافة، بوسائؿ وأجيزة مناسبة ألخذ العينات المثالية
 وتحميميا ميدانيًا حاؿ الطوارئ.

  الحماية واالىتماـ بمنابع العيوف، مف مظاىر التموث السائدة حوليا، واعتمادىا كمتنزىات
 ومحميات بيئية.
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 :الخاتمػػة
إلى وقت قريب مف العقود الماضية كانت العيوف المورد المائي األىـ في منطقة الدراسة ، فقد كاف 
السكاف يعتمدوف عمى مياىيا بشكؿ شبو يومي، وكانوا يسافروف إلييا ويرتادوف منابعيا ويتجمعوف 

 لصعوبة وذلؾ الحيوانات، وسقي لمغسيؿ المخصصة المياه مفحوليا لتمبية احتياجاتيـ االضافية 
 حوليا تشكمت التي المركزية البؤر بمثابة وكانت ، إضافية بكميات منازليـ في وتخزينيا مياىيا نقؿ

 اليومية المياه عمى واليدر واالستيالؾ الطمب تزايد ومع الحالية، والحواضر السكانية التجمعات
 مياه تعد لـ ائية مجاراتيا،العصرية "األوربية" التي تعجز مواردنا الم الحياة وأسموب لمنمط مجاراة
 معظميا،ؽ مراف وأىممت أىميتيا العيوف ففقدت المفرطة، اليومية االحتياجات تمؾ تمبي العيوف

 والصمبة السائمة التموث مظاىر عف فضالً  المتنزىيف، قبؿ مف والتخريب لمعب عرضة وأضحت
 في وخاصة مياىيا استخداـ ماجعؿ معظميا مياه ونوعية خصائص وفساد مواضعيا، في البارزة
 العاـ الفيـ سيادة ظؿ وفي الفتاكة، واألوبئة األمراض بعديد لإلصابة محتمالً  مصدراً  الشرب،
 األحواؿ كؿ في الشرب في مياىيا استخداـ بصالحية والقاضي! مرتادييا لدى السائد الخاطئ
 فجؿ بطالنو، والمكروبيولوجية الكيميائية التحاليؿ تبتأث وىوما معالجة، ودوف الظروؼ وجميع
 العامة الصحة عمى جمة أضراراً  يشكؿ ما ، لمغاية خطرة تموث مظاىر تعاني العيوف عينات

ىداراً  لمستخدمييا عالية  حيث بينت الدراسة أف مياىيا تسجؿ تركيزات المحيطة، البيئية لمموارد وا 
 الحد عف % قياساً 50تركيزىاعفد يزي والتي ، عيناتيا في والمكروبيولوجية ةالعناصر الكيميائيفي 

ما يؤشر عمى عدـ صالحية جؿ  الميبية، االسترشادية والمعايير المواصفات في اآلمف األدنى
ىدارًا لمواردىـ البيئية،  مياىيا لمشرب، ويشكؿ ذلؾ تيديدًا مباشرًا عمى صحة مستخدمييا وا 
ويستوجب بالضرورة إخضاع مياىيا لمكشوفات والتحاليؿ الدورية وبياف خصائصيا وصالحيتيا 

 لالستعماؿ، ولتفادي تمؾ المخاطر المحتممة.
 المراجع والمصادر:

 الطبعة ، بنغازي الوطنية الكتب دار ، تموث مواصفات خصائص الماء ، رفيدة ابراىيـ لسالـعبدا -
 ـ. 2012، األولى

 ـ.2001األردف،  ، عماف ، الوطنية المكتبة دائرة ، المياه معالجة تكنولوجيا ، العكيدي خالد حسف -
 ـ.2004القاىرة، ، معالجة المياه، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع،  محمد اسماعيؿ -
منشورة،  دكتوراه، غير رسالة غرياف، منطقة في المتاحة المائية ،الموارد العيساوي أبوفائد نوري -

 ـ.2012



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالوساوية

 

 ( 611)   صفحةم (                               9102العدد الرابع                                     ) دٌسمبر 
 

(، 37 – 36يونس العوامي، العيوف بالمنطقة الوسطى مف الجبؿ األخضر، العدد) ، اليندسي مجمة -
 ـ.1997

،غير  سنوات لعدة ، الصحي والصرؼ لممياه العامة الشركة عف الصادرة المتابعة وتقارير الفنية التقارير -
 منشورة، "بتصرؼ".

والتخطيط،  التنمية خطة البالننج، ارشتر (،شركة2رقـ ) القسـ ، الغربي الجبؿ محافظة وجرد تقرير -
 ـ.1967 -1966

  ـ. 2019-2018طرابمس  -نتائج تحاليؿ العينات، بالمختبر المركزي لتحميؿ المياه بتاجوراء -
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


