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 1المقدمة
ﺗﻘﻊ ليبيا في شمال وسط الﻘارة اﻷفريﻘية وﺗﻘدر مساحتها بحوالي1.7مليون كيلومتر
مربﻊ وهي ﺗتميز بمناخ البحر اﻷبيض المتوسط في مناطق ضيﻘة بأقصى الشمال ويتغير إلى
صحراوي في اﺗجاه الجنوب وﺗعتمد ليبيا في ﺗنمية المشاريﻊ ) السكانية والزراعية و الصناعية (
وغيرها من المشاريﻊ اعتماد كلي على المياه الجوفية التي ﺗشكل حوالي  %95من مصادر المياه
وﺗمثل المياه الجوفية أكثر من  % 97من إجمالي المياه المستهلكة في اﻷغراض المختلفة وﺗنﻘسم
المياه الجوفية إلى قسمين رئيسيين متجددة وغير متجددة و ﺗتركز خزانات المياه الجوفية المتجددة
أي ﺗلك التي ﺗستﻘبل ﺗغذية سنوية في اﻷحواض المائية الشمالية وبالتحديد في أحواض سهل
الجفارة والجبل اﻷخضر أما خزانات المياه الجوفية غير متجددة فهي متواجدة في النصف
الجنوبي من ليبيا و بالتحديد في حوض مرزق بالجنوب الغربي وحوض الكفرة و السرير
بالجنوب الشرقي و يعتبر حوض مرزق ) إقليم فزان ( احد المناطق الصحراوية التي ﺗمثل فيها
المياه الجوفية المورد المائي الوحيد الذي يعتمد عليه في شتى مجاﻻت الحياة ) الشرب و الزراعة
و الصناعة (  .فبعد أن كان استغﻼل المياه في السابق يﻘتصر في الغالب على المياه الجوفية
السطحية والينابيﻊ الطبيعية أصبح ﺗدريجيا خﻼل السنوات اﻷخيرة يرﺗكز على مئات اﻵبار
العميﻘة  ،في هذا البحث اﻹشراف على ﺗنفيذ حفر بئر مياه في منطﻘة الجديد بواسطة ألة
حفر)  (cabletoolبمنطﻘة سبها حسب المواصفات الفنية لحفر بئر بعمق  150متر

 1.1الهدف من الدراسة
ﺗهدف هذه الدراسة إلى التدريب في اﻹشراف على ﺗنفيذ حفر بئر مياه بواسطة
الة حفر  cable toolوكيفية أخذ عينات من الفتات الصخري بواقﻊ عينة لكل متر
حفر وﺗنظيف العينة وﺗحفظ في أكياس مرقمة حسب العمق و إرساء أنابيب التغليف
وعمل الحلﻘة اﻻسمنتية حول انابيب التغليف و إرساء أنابيب اﻹنتاج وﺗنمية البئر و
إجراء ﺗجربة الضخ أخذ عينة من المياه للتحليل الكيميائي .
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2.1الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة الجديد )شمال-غرب( مدينة سبها بمنطقة الحيشان
عند خط عرض )’’(E=14°24,55.10
عند خط طول )(N=27°2,46.2

الشكل ) (1خريطة ليبيا موضح فيها موقع منطقة سبها

8

الشكل ) (2خريطة توضح موقع منطقة الدراسة )المصدر تعديل من برنامﺞ الحاسوب المسجل
عالميا باسم )(2016 google Earth

 2الجغرافيا العامة لمنطقة الدراسة )مدينة سبها(
 1.2مظاهر السطح في حوض مرزق.
ﺗتباين مظاهر السطح بحوض مرزق لتشمل اﻷحواض واﻷودية الجافة
والكثبان الرملية والسرير والهضاب والجبال ،ويﻼحظ أن مساحة كبيرة من هذا
الحوض مغطى بالكثبان الرملية ،التي ﺗشكل ما يعرف بأدهان مرزق ،حيث ﺗسود في
جزئه الجنوبي الشرقي الكثبان المستوية الﻘليلة اﻻرﺗفاع ذات الرمال الخشنة ،أما في
الغرب والشمال الغربي فتكثر الرمال الناعمة التي ﺗتخللها الحفر العميﻘة والتي ﺗعرف
باسم أباﺗول ،كما ﺗظهر بعض الداﻻت الترسيبية والتﻼل المنعزلة واﻷودية الﻘصيرة
في أطراف الحوض )أبومدينة.(2006 ،
وفي ما يخص اﻷودية الجافة فيمكن التمييز بين نوعيين من اﻷودية الجافة في
حوض مرزق ،أولهما يتمثل في اﻷودية الكبيرة التي نشأ معظمها في الفترات
الجيولوجية المطيرة ،كأودية عتبة وبرجوج والحكمة ،وقد ﺗأثرت هذه اﻷودية في
9

الفترات الﻼحﻘة بالتغيرات المناخية ،فطمسﺖ عمليات النحﺖ والترسيب الهوائي
معظم الظواهر التي ﺗدل على عمليات التعرية والترسيب المائي ،ولم يبق منها إﻻ
بعض الحواف المتﻘطعة وبعض الحواف المغمورة بالترسبات الرملية ،والنوع الثاني
انتشارا ووضو ًحا في هذا اﻹقليم ،وهي عبارة عن اﻷودية والمسيﻼت
وهو اﻷكثر
ً
التي ﺗنساب فيها مياه اﻷمطار الفجائية من المناطق المرﺗفعة كالجبال والهضاب إلى
المناطق المنخفضة المجاورة.
أما الهضاب فتوجد ثﻼث هضاب متشابهة المعالم ﺗﻘﻊ في أطراف حوض
مرزق )ابومدينة ،(2006 ،وهي حمادة مرزق ﺗﻘﻊ في شمال الحوض واﺗجاهها العام
ﺗمتد من الغرب إلى الشرق ويتراوح ارﺗفاعها ما بين 700-600م ،هضبة جبل بن
غنيمه ﺗﻘﻊ في شرق الحوض واﺗجاهها العام يمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال
الشرقي ويتراوح ارﺗفاعها ما بين 520-480م ،حمادة مانغيني ﺗﻘﻊ في جنوب
الحوض واﺗجاهها العام ﺗمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ويتراوح
ارﺗفاعها ما بين  950-900م.

 2.2جيومرفولوجية منطقة الدراسة
منطﻘة سبها منطﻘة في مرحلة الشيخوخة من الناحية الجيولوجية أي من ناحية
النﻘل والترسيب وذلك نظرا لطول مدة التجوية والتعرية ،حيث ﺗتكون من بعض
الهضاب الصغيرة والتﻼل والميزات المخروطية ومن أشهرها ما يعرف محليا
)بالساليطة الجنوبية لسبها و جبل بن عريف( ﺗتخللها أودية ﺗصريفية صغيرة
ومتوسطة شجرية الشكل ﺗمﻸ بالرواسب الحديثة التي ﺗنﻘل بمياه اﻷمطار أﺗناء
الفترات الممطرة.
باﻹضافة لوجود منخفضات وسهول كانﺖ مملوء بالماء أثناء الفترات السابﻘة
ولكنها ﺗعرضﺖ للجفاف بفعل نضوب المياه الجوفية في الرواسب دهر الحياة الحديثة
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نظرا للسحب الجائر بفعل انتشار المشاريﻊ الزراعية ،مخلفة رواسب متبخرات
مكونة سبخات مثل سبخة الجديد )وادي الظﻼم(.
كما يوجد رواسب ريحية متمثلة في الكثبان الملية اغلبها في اﻷجزاء الشمالية متمثلة
في رملة زﻻف.
رملة زﻻف
تحد مدينة سبها من الناحية الشمالية وتمتد إلى الناحية الغربية وهي عبارة
عن رواسب رملية على هيئة كثبان رملية متعددة اﻷشكال مع وجود الحصى و
الطين والفتات الصخري المتنوع ﻷحجار رملية وغرينة وحتى الجيرية و هذه
الرواسب تعود الى عصرالرباعي.

الشكل) (3مظاهر السطح في حوض مرزق )أبومدينة(2006،
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 3.2المناخ
الحرارة
المتوسط العام لدرجه الحرارة السنوي )°22.4درجه مئوية ( ومتوسط درجه
الحرارة الدنيا ) °9.9درجه مئوية ( بينما وصلﺖ ادنى درجه حرارة الى )ـ °4درجه
مئوية ( في شهر يناير 1953ف اما المتوسط العام السنوي لدرجه الحرارة العظمى
) °29درجه مئوية () .ﺗم أخد هذه المعلومات من دراسة سابﻘة على مشروع
الدابوات الزراعي(
اﻷمطار
ﺗسﻘط اﻻمطار بندره على فترات متفرقة وبمعدﻻت ضئيلةجدا وقد ﺗنعدم
لعدت سنوات وﺗسﻘط غالبا بصوره مفاجئة وبكميات كبيره ولفترات قصيره .
الرطوبةالجوية
ﺗنخفض النسبة المئوية للرطوبة الجوية الى حد كبير لطبيعة المنطﻘة
الصحراوية الجافة فيبلغ المتوسط الشهري لها ) (%33.5و ﺗبلغ اقصى معدﻻﺗها في
شهر يناير الى ) (%50ادنى معدﻻﺗها في شهر يونيو يصل الى حوالي ).(%22
الرياح
ﺗتعرض المنطﻘة الى رياح ﺗكون احيانا شديدة و ﺗأخذ عدة اﺗجاهات خﻼل
الموسم الواحد بل خﻼل اليوم الواحد وأكثر اﻻﺗجاهات سيادة هي الرياح الجنوبية
الغربية و الجنوبية الشرقية و أحيانا ﺗكون شمالية غربية و المتوسط العام لسرعة
الرياح هو )8.94عﻘدة/ساعة( ،وﺗنخفض في شهر يناير الى )7.15عﻘدة/ساعة( و
ﺗرﺗفﻊ عن المتوسط الى )11.3عﻘدة/ساعة( في شهر مايو و ﺗهب الرياح الرملية
الجنوبية الغربية خﻼل فترﺗي الربيﻊ و الخريف و ﺗصل فيها السرعة الى حد
العاصفة.
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التبخير
نظرا لﻼرﺗفاع الكبير في درجة الحرارة بسبب الموقﻊ الجغرافي للمنطﻘة و
اﻻنخفاض النسبي في الرطوبة و ندرة سﻘوط اﻻمطار فمن المتوقﻊ ان ﺗكون نسبة
التبخر عالية و قد ﺗصل الى )4820ملم/السنة( ))الشاعر .((1984،ومن خﻼل
قراءات مرصد اﻻرصاد سبها بلغ مجموع معدل التبخر خﻼل سنة كاملة الﻘيم
التالية-:
 3442مم/السنة )محسوبة بطريﻘة )) .(Hauideالشاعر.((1984، 4820مم/السنة )محسوبة بطريﻘة )) .(Thorn Whiteالشاعر.((1984،من خﻼل قراءات مركز ارصاد مشروع مكنوسة بلغ مجموع معدل التبخر خﻼل 10
أشهر الﻘيمة التالية-:
ـ 4280مم/السنة)محسوبة بطريﻘة الﻘياس المباشر()) .الشاعر.((1984،
و ﺗم ادراج هذه الﻘيم في الجدول التالي-:

مكان الرصد

طريقة الحساب

قيم مجموع معدل التبخر

مركز أرصاد مكنوسة

طريﻘة الﻘياس المباشر

4280مم/السنة)خﻼل  10أشهر(

مركز أرصاد سبها

طريﻘةHauide

3442مم/السنة)خﻼل سنة كاملة(

مركز أرصاد سبها

طريﻘة Thorn White

4820مم/السنة)خﻼل سنة كاملة(

الجدول) (1يوضح معدﻻت التبخر وفق القراءات كﻼ من مركز أرصاد سبها و مركز أرصاد
مكنوسة )الشاعر.(1984،
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 3طرق الدراسة والبحث
اعتمدت هذه الدراسة على الجانب الحﻘلي والمكتبي و المعملي  ،حيث اشتمل
الجانب المكتبي على إجراء الحسابات لﻘراءات ﺗجربة الضخ على البئر  ،وكما ﺗم
اﻹطﻼع على الدراسات السابﻘة الجيولوجية والهيدرولوجية المعدة لمنطﻘة الدراسة
ومنطﻘة سبها .
 1.3الجانب الحقلي -:
اعتمد الجانب الحﻘلي على الزيارات الميدانية وﺗحديد موقﻊ مكان حفر البئر
وﺗركيز ألة الحفر وأخذ عينات من الفتات الصخري ومتابعة عملية الحفر واﻹشراف
علي إرساء أنابيب التغليف وعمل حلﻘة إسمنتية حول أنابيب التغليف ثم إرساء أنابيب
اﻹنتاج و ﺗنمية البئر ثم إجراء ﺗجارب الضخ وأخذ عينة من مياه البئر للتحليل
الكيميائي .
 2.3الجانب المكتبي-:
اشتمل الجانب المكتبي عليإجراء حسابات بيانات اﻷنابيب والمصافي وحساب
كمية اﻹسمنﺖ وحساب المعامﻼت الهيدروليكية لتجارب الضخ ثم رسم منحنيات

ﺗجارب الضخ ورسم الﻘطاعالليثولوجي وﺗصميم البئر .
 3.3الجانب المعملي-:
اشتمل علي الوصف الصخري لنتائج حفر البئر وإجراء التحليل الكيميائي
للعينة المائية لمياه البئر في معمل التحليل اﻵلي بﻘسم الكيمياء بكلية العلوم .
التوصيلة الكهربائية  Electrical Conductivityيتم قياس التوصيلة الكهربائية في
الحﻘل مباشرة باستخدام جهاز) (Conductivity Meterوكذلك يتم قياس التوصيلة
الكهربائية في المختبر بوساطة جهاز آخر وهو ) (pH-meterصنﻊ شركة
Corningوعند درجة حرارة الغرفة الﻘياسية أي 25م ْ.
اﻷس الهيدروجيني  pHوقد ﺗم قياس الرقم الهيدروجيني لمياه اﻵبار حﻘليا باستخدام
جهاز  PH - meterوﺗمﺖ معايرة الجهاز باستخدام المحاليل )(Buffer Solution
14

ذات قيم معلومة للرقم الهيدروجيني )  (4 ، 7، 9كما أعيدت الﻘياسات مرة ثانية في
المختبر بجهاز ).(pH-meter
مجموع اﻷمﻼح المذابة  TDSوﺗشمل مجموع اﻷمﻼح الذائبة الكلية في
المحلول )المتأينة وغير المتأينة( وﻻ ﺗتضمن المواد العالﻘة والغروية والغازات
الذائبة ،أما عمليا ً فان  TDSهي ﺗلك المواد التي ﺗمر خﻼل مادة مرشحة )ورق
ﺗرشيح( وﺗتخلف بعد عملية التبخير ،ويتم حسابها بواسطة ).(pH-meter

الشكل) (4يوضح جهاز قياس ضوء اللهب ).(Flame Photometer
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الشكل) (5يوضح معايرة المعقدات بمحلول ) (EDTAوالتوقف عند تحول المحلول من اللون
البنفسجي الى اللون اﻷزرق.

 4الجيولوجيا العامة في حوض مرزق
تمهيد
ليبيا ﺗتميز بتنوع الظواهر الجيولوجية الكثيرة المتكونة و المتشكلة عليها في
مختلف او كل اﻻزمنة الجيولوجية ،حيث ان اغلب اﻻزمنة موجودة على هيئة
مكاشف فوق السطح او موجودة ﺗحﺖ السطح  ،هذا يجعلها مثﻼ نموذجيا لجيولوجية
العالم حيث نجد جل العمود الجيولوجي ،ويعتبر حوض مرزق من اهم اﻻحواض
الرسوبية في ليبيا حيث يمثل رواسب دهر الحياة الﻘديمة والمتوسطة اﻻغلبية مﻊ
الﻘليل من رواسب دهر الحياة الحديثة واهم التكوينات بحوض مرزق حيث يميز
نموذج لما يحصل في اﻻحواض الرسوبية من ﺗكشف الوحدات الصخرية اﻻقدم
عمرا على حواف الحوض ثم يﻘل العمر كلما اﺗجهنا لمركز الحوض على السطح.
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ﺗأثرت ليبيا بالحركات العامة لبناء الجبال وعمليات الشد والﻘص الناﺗجة من العمليات
البنيوية والتكتونيه من ما اذى الى ﺗنوع التراكيب المصاحبة لتلك الحركات حيﺖ
ﺗوجد الطيات والصدوع ﺗأخذ اﺗجاهات معينة يغلب عليها التعامد على اﺗجاهات
الجهاد اﻻقصى ،كما اذى الى اختفاء بعض التكوين )اسطح عدم التوافق( او اختﻼفها
في السمك او ﺗغير في السحنات جانبيا نتيجة لتغير في خط الشاطئ البحر او التغير
في بيئة الترسيب ،يظهر ذلك جليا في حوض مرزق من خﻼل اﻻختﻼف في سمك
التكوينات واختفائها في احيانا اخرى ،عموما يتميز حوض مرزق بعبوة رسوبية
ﺗتكون في غالبها من صخور دهر لحياة الﻘديمة المتأثرة بالحركات الكالدونية
والهرسينية والتي في غالبها رواسب بحرية ،باﻹضافة الى صخور دهرالحياة
المتوسطة والحديثة المتأثرة بالحركة اﻷلبية وهي رواسب قارية بالكامل ،ويصل
سمك عبوة الحوض الى ما يزيد عن في  4000mفي المتوسط في مركز الحوض
وﺗﻘل الى مئات اﻻمتار عند الحواف ).(Echikh and Sola, 2000
 1.4الموقع الجيولوجي لحوض مرزق Geological setting of the Murzuq
Basin

يﻘﻊ حوض مرزق في الجنوب الغربي لليبيا ،ويتميز بشكل شبه مثلثي ويمتد
من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي ،يحاط بعدة مرﺗفعات أساسية هي الﻘرقف
 Al-Qarqafوﺗهمبوكة Tihembokaومرﺗفﻊ بن غنيمة (El-ghali,.2005) Bin
Ghanimahوبمساحة ﺗزيد عن  ،350,000 km2وبأكثر ﺗفصيل يحد من ناحية
الشمال بجبال الﻘرقف التي ﺗفصله عن حوض الغدامس عند خط عرض  28°ﺗﻘريبا،
ومن الشرق يحد بجبال الهاروج وجبال بن غنيمة التي ﺗتصل بجبال ﺗبستي في
الجنوب الشرقي ومرﺗفﻊ ﺗبستي الذي يفصله عن حوض الكفرة ومن الغرب يحد
الحوض بواسطة مرﺗفﻊ ﺗهمبوكة وجبال الهوغار وجبال ﺗاسيلي في الجنوب الغربي
التي ﺗفصله عن اﻻراضي الجزائرية ،ومن الجنوب يحد الحوض بجزء من جبال
ﺗبستي ومرﺗفﻊ جادو الذي يفصله عن حوض دجادو في النيجر )الشكل .(6

17

الشكل ) (6يوضح موقع اﻷحواض الرسوبية في ليبيا ).(Goudarzi,1980

 2.4التكتونية الجيولوجية في حوض مرزق
ﺗم اﻻعتماد في وصف التكتونات ) (Hallatt.,2002و)لوحة سبها  ،مركز
البحوث الصناعية  (1984اللذان وضعا وصفا دقيق للوحدات الصخرية لعموم ليبيا
التي منها حوض مرزق الشكل ) ،(7ويشتمل الوصف الصخري على التركيب
الصخري الغالب في التتكوين والبنيات الرسوبية واﻻحافير والعمر الجيولوجي
ومكان المكاشف و على طبيعة اﻻسطح الفاصلة بين التكاوين وغيرها.
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الشكل ) (7خريطة جيولوجية لليبيا.

(Basement rocks) Precambrian1.2.4
ﺗتكشف صخور اﻷساس )الﻘاعدة( الحوض على اطرافه في عدة مواقﻊ
اهمها ،جبال ﺗبستي )بن غنيمه( اﻷحدث عمرا حيث يرجﻊ عمرها الى Lower
Proterozoicأي من حوالي  2.5-1بليون سنة ،وجميعها صخور متبلرة نارية
ومتحولة ﺗشمل كل من الجرانيﺖ والنايس والمفيبوﻻيﺖ ومغماﺗيﺖ والرخام والفيﻼيﺖ
والكوارﺗزيﺖ وغيرها ،وهي ﺗمثل قاعدة الحوض واقدم صخوره واكثرها عمﻘا وهي
المصدر اﻻولي للرواسب في الحوض فيما بعد.
ﺗأثرت صخور Precambrianبحركة جبال قوية ﺗعرف

Pan-African

 orogenyبحركة جبال عموم افريﻘيا وهي الحركة التي ادت الى اﻹرهاصات
اﻻولية اﺗباعد افريﻘيا عن امريكا الجنوبية وذلك في ما قبل الكمبري المتداخل مﻊ
الكمبري Late to Post Precambrianمن ما اذى الى ﺗكوين ﺗراكيب من صدوع
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وطيات ولكن الطيات اكثر وضوحا ﺗأخذ ﺗوجها معينا هو شمﻼ شرق – جنوب غرب
وهو اﻻﺗجاه المتعامد على ﺗلك الحركة .Pan-African orogeny
عموما ما قبل الكمبري متكون من صخور متبلره لكنه ﻻ يخلو من الصخور
الرسوبية والرسوبية المتحولة  Para metamorphismلكنها قليلة مﻘارنة
بالصخور اﻻخرى ،ﺗرسبﺖ ﻻن الحركات الكبيرة متل الحركة اﻻفريﻘية يصاحبها
ارﺗفاع في مناطق وانخفاض في مناطق اخرى حصل فيها الترسيب ،اما المرﺗفعات
نتيجة لطول المدة ﺗعرضﺖ للتجوية ولم ﺗعد مرﺗفعة.
 2.2.4دهر الحياة القديمة
حين الكمبري
ﺗأثرت ليبيا في الكمبري بحركة قوية هي الحركة الكالدونية التي ﺗتميز باﺗجاه
شمال غرب – جنوب شرق ،وهي السبب اﻻساسي لتﻘدم البحر في الكمبري ،اهم ما
كونته هذه الحركة هو ﺗكوينها لمرﺗفعات متوازية في نفس اﻻﺗجاه اهمها مرﺗفﻊ
ﺗهمبوكة و مرﺗفﻊ طرابلس  -ﺗبستي.
تكوين الحساونةHasawnah Formation
أعطيﺖ هذه التسمية من قبل)(Massaمن الﻘطاع النوعي من شمال حوض
مرزق من جبال الحساونة ،يوجد متكشف في شمال الحوض في جبال الحساونة من
مرﺗفﻊ الﻘرقف وجنوب غرب و شرق الحوض ويغطي ﺗكوين الحساونة صخور
اﻻساس مباشرة بسطح عدم ﺗوافق ويشتمل اساسا من أحجار الكونجلوميريﺖ.
حصل طغيان بحري ﺗﻘدم فيه البحر حيث كان البحر يأﺗي من الناحية الشمالية
الغربية ،وﺗكوين الحساونة عبارة عن احجار رملية كتلية عديمة التطبق في الجزء
السفلي يﻘل حجمها الى الشمال ثم يظهر التطبق شيء فشيء في الجزء العلوي
باﻹضافة الى التطبﻘات لمتﻘاطﻊ  Cross beddingبعدة انواع والتدرج الحبيبي ،ﺗم
ﺗرسيبه في بيئة قارية نهرية وفي البيئات الدلتاوية في الجزء السفلي الى بيئة شاطئية
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اﻻنتﻘالية في الجزء اﻻوسط الى بيئة بحرية بعيدة عن الشاطئ احيانا في الجزء
العلوي ،حيث كان البحر يمتد من الشمال الغربي الى جبال العوينات في الجنوب
الشرقي حيث الشاطئ ﺗظهر في الجزء العلوي  Tigillitesوهي حفر عمودية و
 Harlaniaوهي أثار لثﻼثية الفصوص ،سمكه يختلف من مكان الى اخر أقصه في
كل ليبيا الذي وجد في حوض الكفرة ويصل الى  1700متر وفي حوض مرزق
يﻘارب  500متر ،ويرجﻊ السبب وراء هذا الطغيان البحري الذي حصل ﺗدريجيا الى
ﺗأثر ليبيا بإرهاصات الحركة الكالدونية.
الحين اﻻردوفيتشي
تكوين الشيبياتAsh Shabiyat Formation
ادخلﺖ التسمية من قبل ) (Havlicek and Massaشمال الحوض من
مرﺗفﻊ الﻘرقف ،وهو ﺗكوين واضح ومميز يتكون من ﺗتابعات من اﻻحجار الرملية
المتوسطة والغرينية الغنية بالكوارﺗز ذات اللون اﻻبيض ،يظهر فيها التطبق واضح
وبها بعض البنيات الرسوبية مثل التطبق المتﻘاطﻊ اللوحي كما يظهر فيه كم كبير من
احافير اﻻثر مثل الحفر العمودية Tigillitesالتي ﺗسود في غالب التكوين،
باﻹضافةالى  Harlaniaو  Cruzianaو  Dedallusالتي ﺗعتبر احفورة دالة على
اﻻردوفيتشي السفلي باﻹضافة الى احافير اخرى منها brachiopodsحيث يكثر
التخريب الحيوي في الجزء العلوي ،يتكشف الشيبيات على اطراف الحوض )الﻘرقف
ودور الﻘصة وبالﻘرب من مدينة غات( بسمك متغير لكنه في المتوسط حوالي 65m
بيئة الترسيب بحرية ضحلة من  200-0متر) بيئة نيريتية(Neritic Faciesوهو
نطاق بحري ينشط فيه عمل الكائنات الحية البحرية على قاع البحر وهو نطاق ضحل
يلى نطاق الشاطئ ويسمى نطاق ﺗحﺖ المد أيضا ،العمر اﻻردوفيتشي السفلي.
تكوين حواز Hawaz Formation
ﺗم ادخال التسمية من قبل الباحثين) (Massa and Collombمن الجزء
الغربي للﻘرقف ،ويتكون ﺗكوين احواز عموما من ﺗتابعات من اﻻحجار الغرينية
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المتميزة بتطبق الرقيق  Thinly beddedومن ثم ﺗعلوها اﻻحجار الرملية الدقيﻘة
المتميزة بالتطبق المتﻘاطﻊ التي بدورها ﺗعلوها سحنات الحجر الرملي المتوسط
الغنية ،Tigillitesحيث فسرا الباحث ) (Vosهذا التتابﻊ على انه ﺗتابﻊ ناﺗج عن دلتا
 Deltaﻻن بسبب زيادة خشونة الرواسب الى أعلى في اﺗجاه واجهة )جبهة( الدلتا
 ،Delta Frontيتميز حواز بأنه متغير في السمك من مكان الى اخر حيث يصل
سمكه الى  120mفي الﻘرقف شمال الحوض وﻻ يتجاوز  50mفي دور الﻘصة
جنوب شرق الحوض و يختفي ﺗماما في الجهة الغربية للحوض وهذا دليل على سطح
عدم التوافق  Unconformityيوجد به أحافير مثل

brachiopods and

 pelecypodsوهي في الغالب )قوالب( وأحافير أثر مثل

Tigillites and

 Harlaniaوأحافير اخرى عمره اﻻردوفيتشي السفلي.
تكوين ملز شقران MeiazShuqran Formation
اعطيﺖ ﺗسمية ملز شﻘران من قبل الباحثين ) (Massa and Collombمن
الجزء الغربي لمرﺗفﻊ الجرجف وهو يعلو ﺗكوين حوار بنﻘلة غير متوافﻘة
 Unconformable overlyingويتكون من حوالي  60mمن اﻷحجار طينية
المتميزة بالترقق يغلب عليها اللون اﻻخضر يغلب عليها معادن المونتموريلينيتيتخللها
بعض الصخور الغرينية التي ﺗتميز بتنوع ألوانها من اﻻحمر والبني والرمادي ،كما
يتميز ملز شﻘران بوجود الدﻻئل الﻘوية على ﺗرسبه في فترة جليدية .Periglacial
يحتوي ملز شﻘران على بعض اﻷنواع من اﻷحافير من أهمها  Brachiopodsالتي
ﺗميز البيئة البحرية الباردة ،كما وجدت بعض اﻷحافير منها

Trilobites

و Bryozoaالعمر هو اﻻردوفيتشي العلويوالبيئة بحرية عميﻘة نتيجة لطغيان البحر
الﻘادم من الناحية الشمالية الغربية.
تكوين ميومنياتMamuniyat Formation
وصف ﻷول مرة من قبل ) (Massa and Collombمن المكاشف من
مرﺗفﻊ الﻘرقف وهو متكشف في جميﻊ أطراف الحوض ،ويبدأ بسطح عدم ﺗوافق يعلو
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به ﺗكوين ملز شﻘران حيث يظهر جليا اثر انضغاط الطفل ،هو عبارة عن طبﻘات من
الحجر الرملي الذي يتراوح من المتوسط إلى الخشن أحيانا الذي يحتوي على أكاسيد
الحديد في الجزء السفلي من التكوين،أما الجزء العلوي يكون فيه الحجر الرملي نﻘي
جدا وهو غني بالسليكا ويتميز بالصﻼبة و به عدسات رملية كانﺖ قنوات مائية
متعددة اﻻحجام ،يوجد الحجر الرملي كتلي في احيانا كثيرة برغم من ذلك ﺗوجد
بعض المستويات التي ﺗحتوي على التطبق ،كما ﺗندر اﻻحافير في هذا التكوين رغم
وجود بعضها مثل  Tigillitesوكسرات من  brachiopodsو ،pelecypodsاهم
ما يتميز به مومنيات هو احتوائه على دﻻئل البيئة الجليدية

Periglacial

 Environmentمثل اﻻودية الجليدية والتخطط الناﺗج عن زحف الجليد ،العمر
وهو يرجﻊ الى  Ashgillian ageمن اﻻردوفيتشي العلوي باﻹضافة الى ﺗحديد
البيئة الجليدية ،حيث كانﺖ  Gondwanaقريبة من الﻘطب الجنوبي للكرة اﻻرضية،
بيئة الترسيب بحرية ضحلة.
الحين السيلوري
شهدا السيلوري اكبر طغيان بحري في عموم شمال افريﻘيا وذلك ﻷن ﺗﻘدم
البحر كان مصحوب بي دوبان الجليد حيث قد امتدا البحر حتى بريطانيا شماﻻ
وجنوبا الى حوالي  2000كلم جنوب مدينة غات جنوب ليبيا.
تكوين تنزفتTanzuft Formation
ﺗم التعرف التنزفﺖ السيلوري المبكر ﻷول مرة بواسطة الباحث )(Desio
على بعد  65kmشمال مدينة غات ،يتكشف على اطراف الحوض ،ويتكون التنازفﺖ
من ﺗبادﻻت من الطين الصفحي الداكن في بداية التتابﻊ ثم ﺗليها ﺗبادﻻت من الطين
الصفحي المتعدد اﻷلوان من )البني واﻻحمر والبنفسجي(،أما في الجزء العلوي
فتبادﻻت من الطين الصفحي والحجر الغريني ،عموما يعلو ﺗكوين مومنيات بسطح
عدم ﺗوافق  Disconformityحيث ﺗرسب التنازفﺖ السفلي ) 50متر السفلى( في
الوديان الجليدية الناﺗجة من زحف الكتل الجليد الضخمة،أما الجزء العلوي فتعرض
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أكثر لﻸكسدة ﻷنه ملون بالوان بنية وبنفسجية ﺗدل على اﻻكسدة الشديدة كما ان نسبة
اﻻحجار الغرينية والرملية ﺗزداد ﺗدريجيا في الجزء العلوي من ما يدل ازدياد ضحالة
البحر نوعا ما،التنزفتأول التكوين في حﻘبة الحياة الﻘديمة يحدد عمره بالتحديد
بواسطة اﻷحافير الدالة المسمى  Graptolitesوهي أحافير شجيرية ﺗتميز بتطور
أشكالها مﻊ الزيادة العمر ،وغيرها من اﻷحافير مثل  Trilobiteو Bivalves
وأحافير اﻷثر مثل الكروزيانا.
يتميز التنزفﺖ ببنيات ﺗرسب مميزة مثل المخروط في مخروط Cone in
coneباﻹضافة الى  Laminationوعﻼمات اﻻمواج الصغيرة كما ﺗوجد به
 ،Kenyaالبيئة في التنازفﺖ كانﺖ بحرية عميﻘة كما ينتﻘل التنازفﺖ بنﻘلة ﺗدريجية
متوافﻘة الى ﺗكوين أكاكوس ،سمك التنازفﺖ متغير ويصل الى حوالي .350 m
تكوين أكاكوسAkakus Formation
وصف ﺗكوين أكاكوس ﻷول مرة من قبل الباحث ) (Desioمن موقﻊ مميز
وهو جبال أكاكوس في جنوب غرب ليبيا شمال مدينة غات ،يتكون التتابﻊ في البداية
من نﻘلة ﺗوافﻘية ﺗفصله عن ﺗكوين ﺗنزفﺖ ،حيث يتكون التتابﻊ في اﻷسفل منأحجار
غرينيه متنوعة يزداد حجمها حتى ﺗصبح احجار رملية كلما زاد العمر ،ﺗرسبﺖ هذه
الصخور في بيئة بحرية ضحلة  shallow marineﺗكون في السيلوري العلوي
ﺗتميز بتباينه الكبير في السمك حيث انه قد يصل الى  450متر في مناطق ويختفي
في مناطق اخرى ،كلما زاد التتابﻊ ﺗزيد نسبة الصخور الرملية وﺗﻘل نسبة الصخور
الطينية ،ويتميز أكاكوسبالتطبق المتﻘاطﻊ  cross-beddedوعﻼمات النيم التيارية
والموجية ،ويتميز أكاكوس ايضا بغزارة اﻻحافير من Arthrophycus
وبراكيوبودىوثﻼثية الفصوص والهرﻻنيا والكروزيانا ،في الجزء العلوي يتميز
بطبﻘات من اﻻحجار الرملية السميكة الغنية بأكاسيد الحديد
.sandstone
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ferruginous

الحين الديفوني
تكوين التادرارتTadrart Formation
وصف ﻷول مرة من قبل الباحث) (Burollet, 1960في جبل ﺗادرارت
جنوب غات وخرط من قبل  Tikiumitالى الحدود مﻊ دولة النيجر ،معظم صخور
التادرارت عبارة عن أحجار الرملية ﺗختلف في جحمها عن ﺗكوين أكاكوس حيث انها
اكثر خشونة وأكبر حجما وﺗظهر ﺗشابه كبير مﻊ ﺗكوين الحجر الرملي النوبي
 Nubian Formationsمن هذه الناحية ،لون الرمل في التادرارت في الغالب بني
الذي يدل على اﻻكاسيد الحديد )الهيماﺗيﺖ( التي ﺗدل على البيئة المؤكسدة وخاصة
البيئات الﻘارية التي ﺗتميز بسحنات اﻻنهار المظفرةالتي ﺗتميز ببنيات التطبق المتﻘاعد
بكل اشكالها المتنوعة من اللوحي والحوضي و بأحجام متنوعة من الكبيرة الى
الصغيرة باﻹضافة الي اﻻشجار المتحجرة التي منها على سبيل المثال
) (Miospores , Jycophytes , Spilophytesفي الجزء السفلي من التادرارت.
أما الجزء العلوي فيمثل بالسحنات البحرية الضحلة Shallow marine
والسحنات الشاطئية التي ﺗميز البيئة التحﺖ مدية عموما التادرارت فﻘير في اﻻحافير
في ما عدى اﻻشجار المتحجرة في الجزء السفلي ،السمك متغير من مكان الى أخر
حيث يصل  320متر بالﻘرب من المدينة العوينات جنوب غرب ليبيا ويصل سمكه
في مركز الحوض الى ما يزيد عن  340متر هذا التغير راجﻊ الى ﺗأثيرات الحركة
الهرسينية ،عمره الديفوني المبكر.
تكوين وان كازا Wan Kasa Formation
وصف ﻷول مرة من قبل الباحثين ) (Borghi and Chiesa,1940في
وادي وان كازا في جبل ﺗادرارت حيث ﺗكون النﻘلة بينهما شبه متوافﻘة ،يتكون من
ﺗبادﻻت من أحجار غرينيه بنية اللون باﻹضافة الي الطين الصفحي اﻻخضر اللون
باﻹضافة الى طبﻘات رقيﻘة من الجبس ،يحتوي هذا التكوين على كميات كبيرة من
اﻷحافير  BrachiopodsوTentaculitidsوالعديد من أحافير اﻷثر ،وﺗزداد
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خشونة اﻻحجار الغرينية والرملية الى أعلى ،كما ﺗظهر بنيات العﻼمات الموجية
وبنيات التطبق المتﻘاطﻊ في اﻻحجار الرملية الموجودة في الﻘمة ،أغلب صخورهذا
التكوين ﺗرسبﺖ في بيئة هادئة من البحيرات الشاطئية  Lagoonوالبحيرات
المعزولة البعيدة عن الشاطئ ،عمره متراوح من الديفوني السفلي الى المتوسط
 ،Eifelian age -Evidenceسمكه حوالي  55mوينتهي بسطح عدم ﺗوافق.
مجموعة عوينة ونين AwaynatWanin Group
أول من وصف هذا التكوين هو الباحث ) (Borghi,1939بالﻘرب من قرية
عوينة ونين ،ولكن التسمية اعطيﺖ من قبل الباحث ) ،(Lelubreوﺗم إعطاء أول
وصف منظم لتكوين عوينة ونين من قبل ) ،(Massa and Collombحيث سادت
فترة للتعرية شكلﺖ سطح عدم ﺗوافق يفصل بينه وبين ﺗكوين وان كازا الى حد ان
يختفي عوينة ونين كليا في بعض المناطق من الحوض وخاصة عند المناطق
الجنوبية الغربية وكذلك وجوده فوق ﺗكوين التنزفﺖ السيلوري السفلي مباشرة
واختفاء ﺗكوين التادرارت في اﻷجزاء الشمالية لحوض مرزق كما هو موضح في
الشكل ) ،(2وذلك نتيجة للحركات اﻻرضية الﻘوية التي نتجﺖ عن قرب الحركة
الهرسينية ،وقسم الى عدة ﺗكوينات نظرا ﻷهميتها اﻻقتصادية وهي باختصار شديد
كاﻻﺗي -:
ﺗكوين بئر الﻘصر  Bi'r al Qasr Formationوﺗكوين إدريFormationIdri
وﺗكوين قطه Quttah Formationوﺗكوين دبدب  Dabdab Formationوﺗكوين
ﺗاروتFormationTarut

اشكدهFormation

وﺗكوين

،Ashkidah

هذه

التكوينات في الحﻘيﻘة هي عبارة عن دورات رسوبية لكل ﺗكوين صفة مميزة ﺗميزه
عن التكوينات اﻻخرى.
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الشكل)(8يوضح قطاع جيولوجي شمال  -جنوب تظهر عليه أسطح عدم التوافق في حوض مرزق
معدل عن)(Rusk, 2002

ﺗتكشف مجموعة عوينات ونين في الجزء الغربي لمرﺗفﻊ الﻘرقف ويتميز
بالدورات الرسوبية المتكونة من اﻻحجار الرملية والغرينية والطينية على التوالي،
واهم ما يميز هذه الدورات الرسوبية هو نﻘصان الحجر الرملي الى اﻻعلى باﻹضافة
الى زيادة في اكاسيد الحديد حتى انها ﺗكون خام اقتصادي في ﺗكوين ﺗاروﺗواشكده،
ﺗكونﺖ هذه الدورات نتيجة لتﻘدم وﺗراجﻊ البحر الذي ﺗكرر عدة مرات في هذه الفترة
من الديفوني،

يحتوي عوينات ونين على عدة أحافير من أهمها

Bifungitesfezzanensis

باﻹضافة

الى

brachiopod

وبﻘايا

النباﺗات

LepidodendronوTigillitesالحفر العمﻼقة وغيرها ،كما ﺗوجد بنيات التطبق
المتﻘاطﻊ اللوحي والحوضي والحجز الرملي اﻻوليتيواﻻوليتي الحديدي باﻹضافة الى
عدة طبﻘات بها نسبة عالية من خام الحديد بيئة الترسيب بحرية ضحلة الى اﻻلجون
والسمك متغير من .300-0 m
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الحين الكربوني
ﺗوضعﺖ صخور الكربوني في ليبيا ﺗحث ﺗأثير حركات ارضية ﺗكتونية قوية
ﺗمثلﺖ في اصطدام غرب الجندوانا Gondwanaمﻊ لوراسيا Laurasiaمن ما أعادا
ﺗشكيل البنجيا ،Pangaeaهذا أدى الى ﺗكوين جبال واحداث ضغط كبير في اﺗجاه
هذه الحركة الذي كان شمال شرق – جنوب غرب وفي نفس الوقﺖ نتجﺖ ﺗراكيب
عمودية على هذا اﻻﺗجاه ،هذه الحركة معروفة باسم الحركة الهرسينية Hercynian
 orogenyالتي بلغﺖ اوجها في الكربوني ،حيث انعكس ذلك في حوض مرزق
متمثﻼ في طغيان بحري.
تكوين مرار Marar Formation
عرف اوﻻ من قبل الباحث ) (Lelubre, 1948في الناحية الشمالية الغربية
لمرﺗفﻊ الﻘرقف ،وهو يتكون من دورات ﺗرسيبية متكونة من اﻻحجار الرملية
والغرينية والطينية على التوالي ،حيث ﺗكون اﻻحجار الرملية غنية بالكوارﺗز
والفلدسبار واﻻحجار الغرينية ﺗتميز باحتوائها على الحديد والجبس اﻻولي في بعض
المستويات ،أما في ما يخص اﻻحجار الطينية فتتميز باللون الرمادي المخضر ،كما
يحتوي ﺗكوين مرار على عدد كبير من اﻷحافير منها brachiopods
و pelecypodsو Bifungitesfezzanensisكما يوجد به بنيات رسوبية من اهمها
التطبق المتﻘاطﻊ والتدرج الحبيبي كما يتميز ﺗكوين مرار بزيادة سمك الدورات
الرسوبية كلما زاد التتابﻊ الى اعلى الى ان يصل سمك الدورة اﻻخيرة الى ما يﻘارب
 50mثم يعلوها طبﻘة من الدولوميﺖ ثم يعلوها طبﻘة من الحجر الجيري اﻻوليتي،
كما ينتهي التكوين بطبﻘة دالة وهي استرومتوﻻيﺖ كولينا
 StromatoliticCollenia Bedذات اللون اﻻحمراﻻرجواني التي ﺗتميز بانتشار
وامتداد كبير والتي يصل سمكها الى  ،20mيذكر ان اﻻسترومتوﻻيﺖ ﺗوجد على
هيئة حصر وهو الشكل المعتاد وبها كومات كبيرة يصل قطرها الى  2mمن
اﻻسترومتوﻻيﺖ وهي التي ﺗسمى  Colleniaنتجﺖ اﻻسترومتوﻻيﺖ من ﺗثبيﺖ
الطحالب التربة في المناطق المدية بيئة الترسيب متراوحة من البحرية الى اﻻجونية
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وهو متكشف في جميﻊ اطراف حوض مرزق وله سمك كبير في بعض المناطق،
العمر الكربوني السفلي.
تكوين أسد جيفارAssed jefar Formation
ثم ﺗعرفه اوﻻ من قبل الباحث ) (Lelubre ,1952من الجزء الغربي
للﻘرقف ،كما اوضح انه يتكون من دورات رسوبية من الرمل والغرين والطين كما
يوجد طبﻘات من المارل والحجر الجيري ،في الجزء السفلي يوجد المرل بكثره من
ما يدل على البيئة الهادئة ،ﺗعلوها طبﻘة رقيﻘة من كونجلوميريﺖ حيث ﺗفصل الجزء
السفلي عن الجزء العلوي،أما في الجزء العلوي يحتوي على طبﻘات من الحجر
الرملي والغريني والحجر الجيري والدولوميﺖ ،كما يتميز بطبﻘة كبيرة من الكوكينيا
وهي عبارة عن حجر جيري أحفوري متكون كليا من أصداف الكائنات البحرية ﺗم
ﺗعلوها طبﻘة من الدولوميتالغنية باﻷحافير وخاصة ثﻼثية الفصوص الصغيرة
والمرجان المفرد Corals

وبعضاﻻشجارالمتحجرةالمنﻘولة وBrachiopods

و Pelecypodsو Foraminiferaو Conodontsغيرها ،ينتهي التكوين بطبﻘة
من اﻻسترومتوﻻيﺖ ﺗشبه الى حد كبير طبﻘة  Collenia bedوينتﻘل التكوين بنﻘلة
ﺗوافﻘية الى ﺗكوين دمبابة ،بيئة الترسيب بحرية ضحلة الى

Lagoonal

 Environmentويتكشف على جميﻊ اطراف حوض مرزق ويتراوح سمكه من
 120 mالى أكثر من  ،200 mالعمر الكربوني السفلي الى اﻻوسط.
تكوين دمبابةDimbabah Formation
عرف من قبل الباحث ) (Lelubre ,1952في الجزء الغربي للﻘرقف ،وهو
ﺗكوين بحري يغطي ﺗكوين أسد جيفار بنﻘلة ﺗوافﻘية حيث يبدأ بطبﻘات من طبﻘة
اﻻسترومتوﻻيﺖ ﺗليها طبﻘات من الغرين التي ﺗتبادل مﻊ الطين وﺗحتوي على الجبس
هذا في ما يخص الجزء السفلي ،اما في الجزء اﻻوسط فيتكون أساسا من اﻻحجار
الجيرية واﻻحجار الجيرية الدولوميتية ،اما في الجزء العلوي فيتكون من اﻻحجار
الطينية والغرينية بها الجبس والهاليﺖ Haliteيندر بها اﻻحافير وينهي التكوين
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بسطح عدم ﺗوافق ،يحتوي ﺗكوين دمبابة على عدة انواع من اﻻحافير وخاصة في

الجزء اﻻوسط ومنها  Gastropodsو  Echinodermsو  Brachiopodsو
 Conodontsو  Coralsو  Foraminiferaﺗكوين دمبابة يتكشف على جميﻊ
اطراف الحوض ويصل سمكه  ،110-60mعمره الكربوني اﻻوسط وﺗم الترسيب
في ظروف بيئة بحرية ضحلة بها أثار التبخر الشديد.
تكوين تقنوتورينTiguentourine Formation
هذا التكوين شهدا اخر اﻷحداث التراجعية في البحر الﻘديم قبل ذروه الحركة
الهرسينية عرف في الجزائر ،وهو عبارة عن احجار رملية لها ألوان متعددة من
اﻻصفر الى اﻻحمر الى البنفسجي وقد ﺗرسبﺖ في الخلجان والﻼجونات والبيئة
الﻘارية ،أهم ما يحتويه هذا التكوين هو معدن اﻻنالسيم Analciteوهو من معادن
الزيوﻻيﺖ Zeoliteهذا المعدن قد يكون ناﺗج من غبار بركاني من ثوران بركاني
قريب ﺗرسب هذا الغبار في بحيرات ﺗمتاز بالﻘلوية ،المﻼحظ في هذه الفترة من
الكربوني المتأخر هو التحول السريﻊ من الظروف البحرية الى الظروف الﻘارية هذا
يرجﻊ الى حجز البحر الﻘديم الﻘادم من الشمال الغربي و لو قليﻼ بسبب ارﺗفاع الجبال
الهرسينية في قارة أفريﻘيا فوق سطح البحر ،اﻷمر الذي أدى الى نﻘص في كمية الماء
الﻘادم من ﺗلك المنطﻘة ،سمك هذا التكوين متراوح من  35mالى ما يتجاور .100m
الحين البرمي
حصل ﺗراجﻊ البحر وانﻘطاعه نهائيا عن حوض مرزق ،وذلك نتيجة للحركة
الهرسينية وارﺗفاع جزء من جبال شمال غرب أفريﻘيا ومرﺗفﻊ الﻘرقف في ليبيا ،هذا
أدي الى سيادة فترة ﺗعرية وانﻘطاع في الترسيب واختفاء البرمي من حوض مرزق.
3.2.4دهر الحياة المتوسطة MESOZOIC
سادت فيه الظروف الﻘارية حيث ان رواسبه ﺗرجﻊ الى رواسب اﻻنهار و البحيرات.
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الحين الترياسي  -تكوين زرزاتينZarzaitine Formation
ﺗم وصفه في الجزائر ويبدأ بكونجلوميريﺖ ﺗدل على عدم التوافق ﺗعلوها
ﺗبدﻻت من الطين والغرين والرمل ولكن أكبرها نسبة هو الطين ،كما يوجد ﺗداخﻼت
من الجبس واﻻنهيدرات ،Anhydriteاﻻحجارالرملية متميزة بلونها المميز الذي
يميل الى اﻻحمرار ،يتميز بوجود اﻷحافير النباﺗية وخاصة اﻻشجار المتحجرة
وأحافير الماء العذبة مثل  pelecypodsكما ﺗتميز بي بنيات التطبق المتﻘاطﻊ
وﺗشﻘﻘات الطين وغيرها ،بيئة الترسيب بحيريه الى نهرية وبيئة السهل الفيضي،
سمكه متغير كثيرا ويتراوح من  200-100mوهو متكشف في جميﻊ انحاء
الحوض ،وينهي بطبﻘة من ﺗربة الﻼﺗيريﺖ lateriteالحمراء وهي ﺗربة ناﺗجة من
التجوية الكيميائية لصخور غنية باﻷلومنيوم والحديد وخاصة الصخور المحتوية على
الميكا والفلدسبار
الحين الجوراسي  -تكوين توراتين Taouratine Formation
وصف ﻷول مرة من قبل الباحثين ) (de Lapparent and Lelubreفي
الجزائر ،ويبدأ بكونجلوميريﺖ ﺗدل على عدم التوافق ﺗليها ﺗبادﻻت من الجحر الرملي
والغرين والطين في هيئة دورات رسوبية والتي ﺗزيد فيها نسبة اﻻحجار الرملية
المتميزة بالتطبق المتﻘاطﻊ والون اﻻحمر ،ﺗوجد بها اﻻشجارالمتحجرة مثل بﻘايا
السراخس والعديد من الصنوبريات  Coniferباﻹضافة الى عظام الفﻘريات ،كما
يتميز بوجود عدسات رملية ناﺗجة من ملئ الﻘنوات النهرية ،سمكه متراوح من 120-
 90mوهو متكشف في جميﻊ أطراف حوض مرزق.
الحين الطباشيري  -تكوين مساكMessak Formation
اول من قام بإدخال اﻻسم والوصف هو الباحث ) (Klitzschجبل المساك
جنوب مدينة أوباري ،ويشمل حوالي  330mمن اﻻحجار الرملية والطين المترسبان
في بيئة قارية ﺗعلو طبﻘة من الكونجلوميريﺖ وينﻘسم الى عضوين هما عضو جرمة
وعضو أوباري.
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عﻀو جرمة Jarmah Member
يتكون من احجاررملية المتميزة بالتطبق المتﻘاطﻊ ويتخللها في بعض اﻻحيان
طبﻘات من كونجلوميريﺖ ،باﻹضافة الى اﻻحجار الغرينية المتعددة اﻻلوان وطين
الكاولين اﻻبيض المحتوي على بﻘايا نباﺗية ،كما يتميز عضو جرمة باحتوائه على
بﻘايا واثار الديناصورات ،سمكه متغير ولكنه في المتوسط حولي  90mوهو
المتكشف في مدينة سبها ،يرجﻊ عمره الى الجوراسي العلوي  -الطباشيري السفلي،
بيئة الترسيب بيئة اﻻنهار المجدولة الى بيئة البحيرات.
عﻀو أوباري Awbari Member
يبدأ بكونجلوميريﺖ يتكون من احجار رملية بها ﺗﻘاطﻊ طبﻘي وجدور وجدوع
النباﺗات المتحجرة ،وينتهي بأحجار رملية صلبة ،سمكه حوالي  150mوﺗرسب في
بيئة قارية من انهار مجدولة و بحيرات ،عمره الطباشيري اﻻوسط.
عﻀو بن عافينMemberBin Affine
وﺗتواجد في الطرف الشمالي من حوض مرزق وهو ناﺗج من ﺗغير سحني
لعضو الطار السفلي نتيجة ﻻختﻼف ظروف الترسيب ،عضو بن عفين الذي يمثل
أقدم رسوبيات البيئة البحرية التي سادت في المنطﻘة من الطباشيري العلوي
)المسترختي( لتغطى الجزء الشمالي من حوض مرزق حيث يتكون هذا العضو من
حجر رملي قليل التماسك يحوى الحجر الرملي الخشن والكونجلوميرات في قاعدﺗه
ويحتوي على المارل المخضر والدولوميﺖ في اﻻجزاء العليا منه ،يحتوي على
الفورامنفرا و Molluscالمولسكا وغيرها من اﻻحافير )لوحة سبها.(1984 ،
4.2.4دهر الحياة الحديثة

الثﻼثي
ﺗتواجد رسوبيات الدور الثالث في أواسط حوض مرزق وفي اﻻطراف
الشمالية منه وهي في الغالب رواسب رملية وكونجلوميريﺖ هشة باﻹضافة الى
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اﻻحجار الجيرية ودولوميتية مﻊ ﺗداخﻼت من اﻻحجار الطينية ،ﺗرسبﺖ هذه
الرواسب بفعل ﺗﻘدم البحر.

الرباعي
رواسب الرباعي منتشرة في جميﻊ انحاء الحوض كما الشكل ) (6وقسمﺖ
حسب سبب ﺗكوينها ،منها الرواسب الريحية مثل الكثبان الرملية ورملة زﻻف
ورواسب مائية ورواسب الوديان الحديثة ورواسب المنحدرات والسبخات مثل سبخة
وادي الظﻼم وسبخة ﺗمسة وغيرها هذه الوحدات الصخرية لها أهمية كبيرة ﻷنها
متواجدة على السطح في منطﻘة الدراسة وقد يكون لها سبب في زيادة ملوحة المياه
الجوفية مثل السبخات.

الشكل) (9يوضح خريطة جيولوجية لحوض مرزق). (El-ghali, 2005
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 5جيولوجيا منطقةا لدراسة
من التكوينات التي ﺗتكشف في منطﻘة سبها هو ﺗكوين أمساك والذي يرجﻊ
إلى الجوراسى العلوي والطباشيري السفلي ويتكون من عضوين:
عﻀو جرمة
ويمثل الجزء السفلي لتكوين أمساك ،حيث يحتوي على ﺗبادﻻت من الطين
والغرين وبه جدوع أشجارالمتحجره ،وهو ﺗحديدا المتكشف في مدينة سبها.
عﻀو أوباري
ويمثل الجزء العلوي ،حيث يتكون من الحجر الرملي من متوسط إلى
خشن الحبيبات ،وهو متكشف جنوبي المدينة على بعد كيلومترات.
رواسب الرباعي
متمثلة في الكثبان الرملية الممتدة من الغرب حتى شمالي المدينة ،باﻻضافة
الى رواسب الوديان والسبخات الشكل).(10
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الشكل ) (10خريطة جيولوجية لمدينة سبها )المصدر ،معدلة من قبل الباحثين من خريطة ليبيا
الجيولوجية(

 6المياه الجوفية بحوض مرزق
ﺗعتبر المياه الجوفية المخزونة بالطبﻘات اﻻحجار الروسوبية )خاصة اﻻحجار
الرملية( بالمنطﻘة هي المصدر المائي الوحيد الذي يعتمد علية في جميﻊ اﻻغراض
العامه )الشرب  -الزراعة  -الصناعة ( .
اﻷحجار الرملية المشار إليها في الجزء السابق ﺗحتوي ﺗحﺖ السطح على كميات
هائلة من المياه ،منها العذبة ومنها المالحة حيث ﺗتواجد بعدة خزانات مائية جوفية
ﺗتبﻊ اﻷحﻘاب الجيولوجية المختلفة ،وأغلب اﻵبار التي ﺗم حفرها في الثﻼثين سنة
اﻷخيرة حتى الوقﺖ الحاضر بوسط حوض مرزق عموما ً بما فيها منطﻘة الدراسة،
ﺗرجﻊ الخزانات المائية الجوفية المستغلة عن طريﻘها إلى حﻘب الحياة المتوسطة
)الجوراسي -الطباشيري -اﻷسفل( هذا باﻹضافة على الخزانات المائية التابعة لحﻘب
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الحياة الﻘديمة التي ﺗم استغﻼلها في أطراف الحوض الخارجية )وادي الشاطئ ،
وادي ﻷريل  ،وادي ﺗنازوفﺖ( ،المخزنة في اﻻحجار الرملية لحﻘبة الحياة الﻘديمة
)الكمبرواودوفيتشي و الديفوني()الشاعر.(1984،
وفيما يلي سنﻘدم نبذة موجزة عن المياه الجوفية لحوض مرزق في اﻷحﻘاب
الجيولوجية المختلفة.
1.6خزانات المياه الجوفية بحقب الحياة القديمة
المياه الجوفية بحوض مرزق ﺗكونﺖ نتيجة هطول أمطار غزيرة في فترة
مناخية باردة ممطرة  ،شملﺖ حوض مرزق بالكامل قبل عشرات أﻻف سنة وهذه
المياه الحبيسة والدفينة التي لم يثم ﺗجديدها خﻼل  10آﻻف سنة اﻷخيرة حيث إن
أعمارها ﺗتراوح عموما بين  10إلى  50ألف سنة ،بوادي الشاطئ و وادي ﻷريل
ﺗزيد عادة أعمارها عن  20ألف سنة ،خزانات حﻘب الحياة الﻘديمة ﺗمثلها اﻷحجار
الرملية التابعة لﻼدوار الكمبريواﻻردوفيتشي والديفوني ،وﺗتواجد هذه الخزانات
بمنطﻘة الدراسة على عمق يزيد عن  1000متر ﺗحﺖ السطح اﻷمر الذي اجل
دراستها واستغﻼلها ،أما اﻷحجار الصلصالية للسيلوري فتعتبر في حالة ﺗواجدها
فاصل هيدروليكي بين خزانات الكمبريواﻻردوفيتشي وخزانات الديفونى التي
ﺗعلوها،ويرجﻊ ﺗخزين المياه بهذه الطبﻘات التي يتم استغﻼلها إلى الصد وع وما
يتبعها من شﻘوق وفواصل هذا باضافة الى المساميه  ،عند الطرف الجنوبي الغربي
من حوض مرزق )وادي ﺗنازفﺖ،العوينات( وأيضاعند الطرف الشمالي ) وادي
الشاطئ،وادي ﻷريل (،سمك هذا الخزان في اﻷطراف الخارجية قد يتعدى 1000
مترو لكن ،في وسط الحوض قد يكون سمكها اقل بكثير في هذه التتابعات ﺗعلوها
طبﻘات سميكة من اﻷحجار الطينية والصلصالية للدورين الكربوني والبرمي يصل
سمكها في أواسط الحوض إلى ما يزيد عن  1000متر،ويتناقص عند اﻷطراف حيث
ﻻيزيد عن  200متر هذه التكوينات غير صالحة أو قابلة لﻼستغﻼل وﺗكون فاصل
هيدروليكي وليثولوجى هام بين خزانات حﻘب الحياة الﻘديمة وخزانات حﻘب الحياة
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المتوسطة ،وﺗتواجد مياه جوفية عذبة باﻷحجار الرملية لحﻘبة الحياة الﻘديمة المشار
إليها أعﻼه ،ﺗتراوح ملوحتها بأطراف الحوض الخارجية الشمالية والجنوبية الغربية
بين  150ملجم/لتر بوادي ﺗنازفﺖ )الجنوبي الغربي( إلى الشمال حوالي 1300
ملجم/لتر بوادي اﻷريل وﺗرﺗفﻊ الملوحة باﻻﺗجاه إلى وسط الحوض من جميﻊ أنحاء
اﻷطراف الخارجية للحوض.
 2.6خزانات المياه الجوفية بحقب الحياة المتوسطة
ﺗتراوح أعمار هذه المياه بين  30ألف سنة بالخزانات العميﻘة و 10ألف سنة
في الخزانات الﻘريبة من سطح اﻷرض والمياه الجوفية بتكوينات حﻘب الحياة
المتوسطة ﺗتواجد بحوض مرزق بمجموعتين رئيسيتين من الخزانات الجوفية وهي
مجموعة الخزانات العلوية )المجموعة اﻷولى( ومجموعة الخزانات السفلية
)المجموعة الثانية()الشاعر.(1981,1991
وكل مجموعة من هذه الخزانات ﺗكونها عدة طبﻘات ﻷحجار رملية ﺗتواجد في
ﺗبادل طبﻘي مﻊ أحجار طينية وغرينيه ذات سمك محدود ،هاﺗان المجموعتان
ﺗفصلهما طبﻘة طينية يتراوح سمكها بين  30متر )أطراف الحوض الداخلية( وحوالي
 200متر)أواسط الحوض( المياه الجوفية العذبة بحﻘب الحياة المتوسطة ﺗعتبر عادة
ذات نوعية جيدة ،حيث ﺗتراوح ملوحتها بين  500-80ملجم/لتر ويتم استغﻼلها في
اﻷجزاء الوسطى )سبها ،وادي الحياة ،وادي أيراون ،مكنوسة ،وادي عتبة ،وادي
برجوج ومن مرزق إلى الشرقية والﻘطرون( ،إﻻّ إن الطبﻘات العلوية لهذه التكوينات
)مجموعة الخزانات العلوية( ﺗحتوي على مياه مرﺗفعة الملوحة ﺗصل ملوحتها من
 7000إلى  10.000مكافئ كلوريد الصوديوم و خاصة في الطرف الداخلي الشمالي
والشمالي الغربي وأوساط الحوض.
ارﺗفاع نسبة اﻷمﻼح المذابة بمياه خزانات المجموعة العلوية وخصوصا ً في
هذه المناطق راجﻊ على مصادر ﺗرﺗكز على ﺗواجد بحيرات ومستنﻘعات ومناطق
سبخيه شملﺖ المناطق المتمثلة في بحر رمال مرزق وبحر رمال زﻻف و اوباري،
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هذه البحيرات والمستنﻘعات التي ﺗواجدت في الدور الثالث وبداية الرباعي ﺗعرضﺖ
للجفاف ﺗدريجيا ً ونظرا ً للخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه المياه السطحية
)البحيرات والمستنﻘعات( التي أصبحﺖ مرﺗفعة الملوحة ﺗمكنﺖ من اﻻختﻼط بالمياه
العذبة )مجموعة الخزانات العلوية ( المتواجدة في الطبﻘات الﻘريبة من السطح حيث
كانﺖ حركة المياه المالحة جانبية ورأسية في الغالب عند أقدام اﻷطراف الداخلية
الشمالية والشمالية الغربية إلى أعماق ﻻ ﺗزيد عن  120متر لهذه المناطق ،وﺗكون
مجموعة الخزانات العلوية أطراف البحيرات والمستنﻘعات )مصادر المياه
المالحة(،أما في وسط الحوض كان اختﻼط المياه العذبة بالمالحة عموديا ً إلى أسفل
في جميﻊ المناطق ولﻘد ﺗمكنﺖ المياه المالحة عن طريق عمليات الترسب من
الوصول إلى أعماق  400متر ﺗحﺖ السطح نتيجة لعدم وجود طبﻘات ﺗذكر ﺗعوق
حركة المياه إلى أسفل ،كما هو الحال في الطبﻘات العلوية بأوساط حوض مرزق.
 3.6خزانات المياه الجوفية بحقب الحياة الحديثة
رسوبيات حﻘب الحياة الحديثة بوسط الحوض ﺗحتوي عادة ﺗحﺖ الظروف
المناخية الحالية على مياه بكميات محدودة ،وذلك نظرا ً لندرة اﻷمطار في بضﻊ
اﻷﻻف السنوات اﻷخيرة ،هذه المياه ﺗكون عادة مرﺗفعة الملوحة حيث إن المناطق
السبخية ﺗعتبر مصدر ملوحة الخزانات العلوية للمياه السطحية بحﻘب الحياة الحديثة،
وأيضا للمياه الجوفية بالخزانات العلوية لحﻘبة الحياة المتوسطة خاصةً عند هطول
أمطار جديدة وإذابة اﻷمﻼح المتواجدة في المناطق السبخية.
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الشكل ) (11قطاع هيدرولوجي لحوض مرزق يوضح الخزانات اﻷساسية للمياه الجوفية في
حوض مرزق )الشاعر.(1987 ،

 4,6الخزانات الجوفية المستغلة في منطقة الدراسة بمدينة سبها.
تنقسم خزانات المياه الجوفية المستغلة في المنطقة المدروسة الى مجموعتين
مجموعة علوية ومجموعة سفلية كعموم حوض مرزق.
 1.4.6مجموعة الخزانات العلوية.
هي خزانات غير محصورة لتكوين مساك مكونة من ﺗبادﻻت من الرمل
والحصى ولغرين والطين ،قد يصل عمﻘها الى  80متر من السطح ،ﺗتميز بأن المياه
الجوفية فيها عالية الملوحة حيث ﺗزيد فيها قيمة  TDSفي الغالب عن 2000
ملغم/لتر ،وﺗتراوح قيمة التوصيل الكهربي  ECما بين ،µs/cm 6000-2000
ويرجﻊ السبب اﻷساسي للملوحة لعدة عوامل مناخية وجيولوجية )الشاعر،(1999 ،
ويعتبر السبب الرئيسي هو رشح مياه اﻻمطار المترشحة من مناطق السبخات
المحملة باﻷيونات الذائبة الى مياه هذه الخزانات ،هذه الخزانات ﻻ ﺗستغل عادة
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لغرض الشرب وبرغم من ذلك ﺗتعرض الى معدل هبوط متزايد حيث كان معدل
الهبوط السنوي عند  0.45متر /السنة في سنة  1987ف وأصبح عند  0.9متر/السنة
في سنة 2005ف وذلك ﻷنها ﺗستغل بشدة ﻷغراض الزراعة وخاصة في أبار
المزارع الخاصة .
 2.4.6مجموعة الخزانات السفلية.
هي خزانات محصورة لتكوين حﻘب الحياة المتوسطة أيضا ﺗفصلها عن
الخزانات العلوية طبﻘات من صخور طينية ،وهي مكونة من الحصى والرمل
والغرين والطين ،عمﻘها يتراوح ما بين  160-90متر أو أكثر ،وﺗتميز بأن المياه
الجوفية فيها أقل ملوحة حيث ﺗتراوح قيمة  TDSفيها من  3000-300ملغم/لتر
وقيمة التوصيل الكهربائي  ECﺗﻘل عن  ،µs/cm 4000وهذه الخزانات هي التي
ﺗستهدفها معظم اﻷبار في المنطﻘة لغرض الشرب واﻻستعماﻻت المنزلية لهذا
ﺗعرضﺖ بدورها الى استنزاف كبير جدا كما أوضحث قياسات منسوب المياه الجوفية
في بئر المراقبة رقم ) (4113في مشروع اﻻبﻘار أن منسوب المياه كان على عمق
 11.5متر في سنة  1981ف ﺗم إنخفظ هذا المنسوب الى ان أصبﺖ المياه على عمق
 38.54متر في سنة  2008ف أي بمعدل هبوط يبلغ  1.04متر /السنة ويعتبر هذا
المعدل عالي جدا حيﺖ يتوقﻊ أن ﺗواجه مدينة سبها مشكلة حﻘيﻘية في ﺗوفير مياه
الشرب في السنوات الﻘادمة .
 5.6العوامل الهيدروليكيةHydraulic parameters
ﺗعد العوامل الهيدروليكية للخزانات المائية من المواضيﻊ المهمة في الدراسات
الهيدرولوجية المختلفة حيث أنها ﺗمثل صفات الخزان التي يعتمد عليها في ﺗحديد
إنتاجية الطبﻘات المائية وﺗحديد الخزين المتوفر فيها فضﻼ عن العديد من الصفات
اﻻخرى التي ﺗرﺗكز عليه ومن أهم هذه العوامل -:
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 1.5.6معامل اﻻنتقالية
يمثل هذا المعامل معدل الجريان عند قيمة انحدار هيدروليكي ويساوي وحدة
واحدة من خﻼل مﻘطﻊ عرض لكل سمك الخزان ويرمز له ) (Tويﻘاس بوحدة )متر
مربﻊ/اليوم( ،أو ﺗمثل إمكانية الخزان على إمرار الماء خﻼل السمك المشبﻊ ويساوي
حاصل ضرب التوصيل الهيدروليكي في السمك المشبﻊ للخزان )(Walton, 1970
 ،في منطﻘة الدراسة ﺗغير كبير في قيم هذا المعامل ذلك بسبب التغير اﻷفﻘي للسحنات
الصخرية واختﻼف اﻷعماق بين اﻵبار
2,5,6معامل التخزين Storage Coefficient
ويمثل هذا المعامل حجم الماء التي يمكن سحبها أو اضافتها للخزان لكل وحدة
مساحة سطحية لكل ارﺗفاع وانخفاض في العلو الهيدروليكي ،وعادة ما يرمز له
بالرمز ،وعادة ﺗستخدم ﺗسمية العطاء النوعي  Specific yieldللتعبير عن معامل
التخزين في الخزانات الغير مضغوطة ويرمز له بالرمز ،Syأما في الخزانات من
النوع المضغوط فيتم استخدام لفظ معامل التخزين  Storage Coefficientويرمز
له بالرمز  Scويعتمد على قابلية مواد الخزان لﻼنضغاط يذكر أنه لم يتم حساب هذا
المعامل لغالب اﻻبار المدروسة.
 3.5.6المسامية porosity
تعتبر من أحد العوامل المهم التى تساعد في انتقال و الحفاظ على المياه و
تنقسم الى نوعين
مساميه أوليه و هي التى تتكون بين الحبيبات اتناء الترسيب
مساميه الثانوية و هي التي تكون بعد الترسيب أي بعد عملية التصخر
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 6.6اﻹستهﻼك -:
1,6.6المياه المستغلة من خزانات المجموعة الثانية بمدينة سبها .
 الوضﻊ الحالي للمزارع الخاصة ) سنة 2005ف ( سبها -:ﺗﻘدر كمية المياه المستغلة بواسطة المزارع الخاصة بمدينة سبها بحوالي  250مليون
متر مكعب من المياه في السنة موزعة على  2200مزرعة بمساحة  19800هكتار .
 الوضﻊ الحالي للمشاريﻊ الزراعية ) سنة  2005ف ( سها -:ﺗستهلك المشاريﻊ الزراعية بوضعها الحالي حوالي  26.04مليون متر مكعب من
المياه في السنة  77بئر .
 المياه المستغلة ﻷغراض المدينة ) الشرب و الصناعة ( سبها -:ويبلغ عدد اﻷبار المحفورة للشرب بمدينة سبها  64بئر مستغل  ،أما من الناحية
الصناعية فإن سبها بها عدد  20بئر وﺗستهلك هذه اﻷبار للشرب والصناعة مايعادل
 22.19مليون متر 3من المياه في السنة  .كما هو في الجدول )( 2
 2.6.6المياه المستغلة من خزانات المجموعة اﻷولى بمدينة سبها -:
3

وﺗﻘدر الكمية المستغلة بواسطة المزارع الخاصة بحوالي )  ( 264.36مليون متر
من المياه في السنة موزعة على )  ( 2313مزرعة .
 الوضﻊ الحالي للمزارع الخاصة ) سنة  2005ف ( سبها -:ﺗستهلك المشاريﻊ الزراعية لوضعها الحالي  5.32مليون متر مكعب من الماء في
السنة على  21موضح بالجدول ) (3
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المشروع

نوع
المشروع

المساحة
المروية

عدد اﻵبار
المحفورة

عدد اﻵبار
العاملة

)شتوي
/صيفي(

اﻻستهﻼك
)مليون متر مكعب
 /السنة(

المﻼحظات

مشروع اﻷبﻘار

إنتاجي

45/57

8

4

1.2

مشروع سبها

استيطاني

640

30

25

9.7

 5أبار معطلة

مشروع حمزة

استيطاني

100

10

8

2.8

 2أبار معطلة

المشتل

إنتاجي

10

4

1

0.4

التسويق
الزراعي

إنتاجي

30

3

3

0.7

مشروع سمنو

استيطاني

120/242

20

20

3.9

وديان غدوة

إنتاجي

180

16

4

2.18

مستغل للنخيل

مشروع غدوة

استيطاني

240/320

10

2.76

 6أبار عاطلة

4

حطايا النخيل
سبها

إنتاجي

ــ

14

ــ

ــ

جهاز النخيل

إنتاجي

30

2

1

0.27

حطايا النخيل
غدوة

إنتاجي

ــ

7

1

0.61

المعهد الزراعي

إنتاجي

30

3

3

0.7

مركز البحوث
الزراعية

إنتاجي

100

5

3

0.82

1525

132

اﻹجمالي

77

بئر مستغل
للشرب

26.04

جدول ) (2يوضح اﻹستهﻼك السنوي من المياهالجوفية لمدينة سبها و ماحولها
الموقع

عدد المزارع
سبها
تمنهنت
سمنو
الزيغن
غدوة
اﻹجمالي

المساحة المروية
10800
2250
3897
1620
2250
20817

1200
250
433
180
250
2313

اﻻستهﻼك )مليون
متر /سنة (
136.87
28.75
49.60
20.57
2857
264.36

جدول) (3يوضح اﻹستهﻼك السنوي بالمزارع الخاصة
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 3.6.6تأثير اﻹستهﻼك -:
نتيجة لﻺستهﻼك المفرط للمياه بمنطﻘة سبها أدت إلى حدوث هبوط لمنسوب
المياه بالخزانات الجوية سواء كانﺖ المجموعة اﻷولى أو الثانية باﻹضافة إلى ﺗلوث
مياه هذه الخزانات .

المجموعة اﻷولى -:
من خﻼل قياس منسوب المياه لبعض أبار المزارعين أﺗضح وجود هبوط زاد
بمعدل الهبوط السنوي عما كان خﻼل سنة  1970من  0.45متر إلى  0.9متر خﻼل
سنة  ،2005باﻹضافة إلى التلوث هذه الخزانات بمياه الصرف أو زيادة نسبة
اﻷمﻼح .
المجموعة الثانية -:
لﻘد أصبحﺖ هذه الخزانات المصدر المائي الوحيد والمستغل في منطﻘة سبها أن
معظم اﻷبار التي ﺗحفر حاليا ﺗعتمد على هذه الخزانات وقد ﺗمﺖ مﻼحظة الهبوط في
المنسوب في بئر المراقبة الوحيد )  ( 4113بمشروع اﻷبﻘار سبها والذي كان فيه
مستوى الماء في سنة  1981ف يساوي  11.25متر ﺗحﺖ سطح اﻷرض وأصبح
سنة  2008ف  34.57متر ﺗحﺖ سطح اﻷرض وذلك بمعدل هبوط عام يساوي
 23.32متر ومعدل هبوط سنوي لمنسوب الماء الثابﺖ يصل إلى حوالي  1.02متر
سنة 2008ف ويعتبر هذا المعدل عالي جدا ويدعو إلى العناية التامة بإستغﻼل المياه
بمنطﻘة سبها خاصة إذا أخذنا بعين اﻹعتبار بأن هذه المياه قديمة دفينة وغير متجددة
باﻹضافة إلى موقﻊ مدينة سبها في الطرف الشمالي بحوض مرزق ﺗترﺗب عليه
محدودية إمكانيات هذه الخزانات المائية فسمكها يعتبر في طرف الحوض الشمالي
ضئيل جدا وذلك بالمﻘارنة بالمناطق اﻷخرى لحوض مرزق خاصة الوسطى .
وفي حالة استمرار استغﻼل المياه بالمعدﻻت الحالية من خزانات العلوية بحﻘب
الحياة المتوسطة فإن منطﻘة سبها ﺗتجه نحو التصحر بعدل سريﻊ جدا .
والشكل )  (12يوضح ذلك .
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شكل ) (12يوضح الهبوط السنوي في مستوى الماء في بئر المراقبة ) (4113بمشروع اﻷبقار
سبها

 7حفر أبار المياه الجوفية
عرفﺖ اﻵبار منذ الﻘدم على أنها الصدر الرئيسي ﻻستخراج المياه الجوفية من
داخل الطبﻘات
والبئر هو عبارة عن ثﻘب إستطواني الشكل يخترق الطبﻘات الحاملة للماء حيث يتم
داخله ﺗجميﻊ المياه ومن ثم جلبها إلى السطح لﻼستفادة منها .
في السابق كانﺖ عملية جلب الماء إلى السطح ﺗتم بواسطة طرق شائعة قديمة
مثل الدﻻء  ،أما في الوقﺖ الحاضر فﻘد اخترع اﻹنسان مضخات المياه التي مكنته من
رفﻊ كميات كبيرة من الماء من داخل البئر إلى السطح في فترة زمنية قصيرة ومن
طبﻘات عميﻘة بطريﻘة سهلة وميسرة وهذا ما سبب زيادة استهﻼكالمياه الجوفية .
يتكون بئر الماء من جزئيين رئيسيين كما هو موضح بالشكل التالي -:
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يتم ﺗبطين الجزء اﻷول بطريﻘة ﻻ ﺗسمح بمرور المياه إلى داخل فجوة البئر وفي
الوقﺖ الحاضر أصبح البئر يبطن بأنابيب التغليف )  (Casingحيث ﺗوضﻊ أنابيب
التغليف مﻘابلة للطبﻘات الجيولوجية غير المنتجة أو التي ﻻ يرغب المستهلك في
استغﻼلها لسبب أو ﻵخر .
أما الجزء اﻷخر من البئر فيحتوي على فتحات ﺗسمح بمرور الماء وﺗجمعه
داخل فجوة البئر والذي أصبح في الوقﺖ الحاضر يبطن بأنابيب معدنية ذات فتحات
مﻘننة ومدروسة جيدا ﺗعرف بالمصافي ) (Screensويتم اختيار نوعها وحجم
فتحاﺗها عند ﺗصميم البئر .
وﺗوضﻊ المصافي مﻘابلة للطبﻘات الجيولوجية المنتجة للماء والتي يرغب المستهلك
في اﻻستفادة منها .
ونتيجة للتعامل مﻊ صخور ذات صﻼبة متفاوﺗة فﻘد ﺗم ﺗطوير العديد من طرق
حفر آبار المياه الجوفية لتتناسب مﻊ نوع الطبﻘات التي ﺗم حفرها وصﻼبتها وعمق
البئر .
فمثﻼ نجد أن الطرق المستحمة في حفر الصخور الصلبة جدا مثل الجرانيﺖ
والدولوميﺖ كثيف البنية ﺗختلف عن الطرق المستخدمة في حفر الصخور الهشة
المفككة من رواسب مجاري اﻷنهار الرملية والحصوية .
لذلك فﻘد أصبح اختيار طريﻘة حفر اﻵبار يرﺗبط ارﺗباطا وثيﻘا بمنطﻘة إنشاء
البئر وطبيعة صخورها وأصبحﺖ بعض طرق حفر اﻵبار أكثر شيوعا ونجاحا في
بعض المناطق عنها في مناطق أخرى .
وعلى الرغم من ذلك فمن الضروري أحيانا ﺗطوير عملية الحفر لتتناسب مﻊ
عمق البئر وقطره وطبيعة الخزان الجوفي وأخيرا مﻊ العرض الرئيسي من إنشاء
البئر .
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وﺗتم خﻼل هذه المرحلة )مرحلة الحفر( من مراحل إنشاء البئر عملية الحفر الفعلية
التنفيذية له وﺗتكون هذه المرحلة بدورها من خمس عمليات مختلفة هي :
 -1مرحلة الحفر . Drilling Stage
 -2مرحلة وضﻊ أنابيب التغليف Casing Installation Stage
 -3مرحلة ﺗركيب المصافي مﻊ وضﻊ حشوة الحصى إذ ﺗطلب إنشاء البئر ذلك
. Screen Placement Stage
 -4مرحلة ﺗثبيﺖ أنابيب التغليف بواسطة اﻹسمنﺖ وعزل اﻷجزاء غير المرغوب
في استغﻼلها
. Cementing or Grouting Stage
 -5مرحلة ﺗنمية البئر وﺗجهيزه لﻼستخدام النهائي
.Development Stage
 1.7طرق حفر اﻵبار .
ﺗمثل طرق حفر اﻵبار العمليات الفعلية التي يتم خﻼلها ثﻘب صخور الخزان
الجوفي ومايعلوه من صخور طبﻘية بطرق ميكانيكية مختلفة إذا ﺗنﻘسم طرق حفر
اﻵبار الجوفية إلى مجموعتين من الطرق وهي :
 1.1.7طرق حفر اﻵبار الﻀحلة .
 -1اﻷبار المدفوعة )المدقوقة( .
هي عبارة عن أبار ضحلة ﺗتراوح أعماقها بين  10إلى  20متر وﺗتراوح
أقطار هذه اﻷبار بين  15إلى  45بوصة ويتم حفرها في التكوينات الرسوبية الهشة
ذات الحبيبات الغير متماسكة  ،يتكون البئر من أنبوب أو عدة أنابيب وﺗستخدم
لتسهيل عملية دفﻊ اﻷنابيب إلى اﻷسفل أنابيب ذات نهاية مدببة وﺗدفﻊ اﻷنابيب داخل
الطبﻘات الرسوبية الهشة إما بواسطة اليد أو المطرقة الحديدية الثﻘيلة .
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ﺗشمل اﻷنابيب التي يتكون منها البئر على جزء مثﻘوب يمثل المصافي التي
ﺗمر خﻼلها المياه إلى داخل البئر  ،يتم حفر هذا النوع من اﻻبار في التكوينات
الجيولوجية الضحلة التي ﻻ ﺗتجاوز عمق مستوى سطح الماء فيها عدة أمتار .

شكل ) (13يوضح اﻵبار المدفوعة
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 -2اﻷبار المحفورة يدويا .
عرفﺖ اﻷبار المحفورة يدويا منذ العصور الﻘديمة إذ يتجاوز ﺗاريخها عدة
آﻻف من السنين وقد عرفﺖ منذ وجود اﻹنسان على وجه الكرة اﻷرضية ﺗتراوح
أعماق اﻷبار المحفورة يدويا بين عشرة أمتار إلى اكثر من 30متر إعتمادا على عمق
سطح الماء في الطبﻘة أما بالنسبة ﻷقطارها فهي ﺗتراوح بين المتر الواحد إلى عدة
أمتار ويعتبر المعول والمجرفة هما اﻷداة الرئيستان المستخدمتان في حفر هذه اﻷبار
ولضمان سﻼمة البئر ومنﻊ جدرانه من اﻹنهيار فإنه عادة مايبطن ببطانة دائمة من
الحصى أو اﻷعشاب أو الصخور أو من اﻹسمنﺖ أو من أنابيب التغليف خاصة بهذه
اﻷبار وفي أغلب اﻷحوال يكون الجزء السفلي من هذه البطانة مدقوق حيث يسمح
للماء بالمرور من الحزان الجوفي إلى داخل البئر .
اﻷبار المحفورة يدويا:
هي عبارة عن فجوة غير منتظمة ﺗمتد من سطح الماء في الحزان الجوفي
وعندئذ ﺗمتد عدة أمتار ﺗحﺖ هذا المستوي ،نظرا لﻸقطار الكبيرة التي ﺗتميز بها
اﻷبار المحفورة يدويا فإنه يمكن أن ﺗخزن كميات كبيرة من الماء داخل فجوة البئر .
من أهم عيوب اﻷبار المحفورة يدويا :
سهولة ﺗلوثها بالمياة السطحية أو الملوثات الموجودة بالغﻼف الجوي أو سﻘوط
بعض اﻷجسام )الحيوانات( داخل البئر وموﺗها ومن ثم ﺗلوثها ممايؤدي إلى ﺗلوث
الماء ويساعد على ﺗلوث اﻷبار المحفورة يدويا صعوبة إقفال هذه اﻷبار لكبر
أقطارها .
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شكل ) (14يوضح اﻵبار المحفورة يدويا
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 2,1,7طرق حفر اﻷبار العميقة .
وﺗنﻘسم إلى:
طريقة الحفر باﻷلة الدقاقة ): (Cable Tool

شكل ) (15يوضح آلة الحفر )(Cable Tool

عرفﺖ آلة الحفر ) (Cable Toolمن قبل الصنيين الذين إستخدموها منذ
واستطاعوا بواسطتها الحفر إلى أعماق كبيرة .
وﺗتلخص طريﻘة الحفر في رفﻊ إلى أعلى وإسﻘاطه على الصخور لغرض
ﺗهشيمها وﺗحطيمها وﺗكرار هذه العملية مرات عديدة وبسهولة كبيرة مﻊ إحداث
حركة دورانية لفأس الحفر في كل مرة يرﺗفﻊ فيها إلى أعلى وبالطبﻊ فإن عند ﺗهشيم
الصخور يبﻘى حطامها داخل ثﻘب البئر وبذلك يﻘل معدل اختراق فأس الحفارة
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للصخور ويصبح من الضروري إزالة هذا الحطام في هذه الحالة سوف نحتاج إلى
إخراج فتات الصخور من داخل البئر أومن ثﻘب الحفر باستخدام )الشفاط( ﻹخراج
فتات الصخور من داخل البئر وﻹﺗمام عملية شفط أو نزع الفتات الصخري من البئر
يجب أن يكون هذا الفتات الصخري على أي هيئة خلطة طينية لكي يسهل نزعها من
داخل البئر ولذلك فإنه في حالة الصخور جافة وخالية من المياه يجب إضافة المياة
إلى البئر لتكوين الخلطة الطينية وﺗعتبر طريﻘة الحفر باﻵلة الدقاقة )(Cable Toole
من أفضل الطرق والطريﻘة الوحيدة التي يمكن استخدامها في حفر اﻵبار خصوصا
في المناطق الكارستية .
مكونات ألة الحفر ): (Cable Toole
أ -وحدة النﻘل :
هي عبارة عن سيارة أو عربة جر متحركة ﺗوضﻊ عليها وحدة الحفر وذلك
لتسهيل نﻘلها من مكان إلى آخر .
ب -وحدة الحفر )وﺗتكون من(:
 (1محرك الحفارة -:
وهو محرك ديزل وينتج الطاقة المسؤولة عن ﺗشغيل الحفارة .
 (2العمود الرئيسي )الميل العمومي( -:
وهو عبارة عن عمود من الحديد الصلب يتحرك بواسطة عجلة معدنية كبيرة
يحركها محرك الحفارة عن طريق سيور نﻘل الحركة  ،والعمود الرئيسي هو
المسؤول عن حركة ذراع الرفﻊ وحركة الشفاط .
 (3ساري الحفارة -:
ويتكون من أقطاب معدنية مثبتة مﻊ بعضها البعض وطول ساري الحفارة
حوالي  12متر ويمكن زيادة أو نﻘصان الساري حسب الحاجة ويوجد في بداية
الساري ثﻼث بكرات .
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أ( بكرة فأس الحفارة .
ب( بكرة ونش الرفﻊ حيث يمر عليها ونش الرفﻊ .
ت( بكرة الشفاط حيث يمر كابل الشفاط .
 (4فأس الحفر -:
يتكون فأس الحفر من الحديد الصلب بطول  7متر ﺗﻘريبا ووزنه  1.5طن وفي
بداية فاس الحفر ﺗوجد مايعرف بالنجمة وكذلك الهرشات وأكتاف الفأس وفي النهاية
الفاس مربوط بالكابل .
 (1النجمة :
وهي أقطاب من الحديد الصلب ﺗكون على شكل نجمة ولهذا سميﺖ بالنجمة
وبواسطة هذه النجمة ﺗستطيﻊ ﺗكبير وﺗصغير قطر فأس الحفر في ألة الحفر لزيادة
طول ونﻘصان أقطاب النجمة وﺗتأكل أقطاب النجمة بإستمرار مﻊ الحفر ولذلك يتم
ﺗركيب أقطاب جديدة كلما يلزم ذلك .
 (2الهرشات :
وهي قطاع من الحديد الصلب ﺗركب في بداية الفأس وﺗبعد عن نجمة الفأس
حوالي  25مم
وﺗوضﻊ بشكل مخالف مﻊ اﺗجاه أقطاب النجمة وهي ﺗساعد في ﺗوسيﻊ ثﻘب
الحفر أثناء عملية الحفر .
ث( أكتاف الفأس :
ﺗركب في بداية فاس الحفر وهي عبارة عن قطﻊ من الحديد الصلب بطول
متر ونصف ويلحم على الفأس بشكل طولي وﺗساعد في ﺗوسيﻊ ثﻘب الحفر وإﺗزان
فاس الحفر .
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 (5كابل فاس الحفر -:
يتكون من مجموعة من اﻷسﻼك المعدنية وقطر كابل فاس الحفر من)  22مم (
أو )  24مم ( أو)  26مم ( وهو مربوط بفأس الحفر ويستخدم لرفﻊ االفاس إلى أعلى
وأسفل أثناء عملية الحفر.
 (6ونج الحفارة -:
يستخدم الونج لرفﻊ أنابيب التغليف إلى أعلى وإنزالها في البئر أثناء عملية
ﺗغليف البئر .
 (7الشفاط -:
هي عبارة عن أنبوب بﻘطر  8بوصة في بدايته صمام عدم رجوع يسمح
بدخول الماء والفتات الصخري إلى داخل الشفاط وفي نهاية الشفاط مربوط بكابل
الشفاط الذي عن طريﻘه يتم رفﻊ وإنزال الشفاط إلى داخل البئر من أجل إخراج
الفتات الصخري وﺗنظيف البئر .
 (8كريكات الرفﻊ -:
ﺗستخدم لرفﻊ وحدة الرفﻊ ووحدة النﻘل من سطح اﻷرض قليﻼ حتى يتم
امتصاص اﻹهتزازات الناﺗجة عن حركة فأس الحفر إلى أعلى وإلى أسفل
وإصطدامه بسطح اﻷرض أثناء عملية الحفر وكذلك استعمالها في ﺗعديل فأس الحفر
بحيث يكون عموديا في بداية ﺗركيز الحفارة على البئر من أجل الحفر رأسيا دون
حدوث إعوجاج في البئر .
 (9كرسي الحفارة -:
يﻘف عليه الحفار من أجل مسك كابل فاس الحفر واﻹحساس بحركة فأس
الحفر وهو يحفر داخل البئر .
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 (10ماكينة اللحام -:
ﺗستعمل في لحام أنابيب التغليف مﻊ بعضها البعض أثناء عملية التغليف وفي
عدة أعمال أخرى ﺗحتاج على لحام .

شكل) (16يوضح مكونات آلة الحفر الدقاق

مميزات الحفر باستخدام طريقة ): (Cable Toole
 .1ﺗكلفة رخيصة الثمن ومعداﺗها بسيطة مﻘارنة بآلة الحفر الرحوي ). (Rotary
 .2سهولة التنﻘل من مكان إلى آخر وفي اﻷماكن الوعرة .
 .3الطاقة الﻼزمة لتشغيل الحفارة منخفضة جدا مﻘارنة بالطرق اﻷخرى .
 .4يمكن ﺗشغيل الحفارة بواسطة فرد واحد فﻘط على الرغم من ضرورة وجود
شخص آخر ليساعد على ﺗشغيل الحفارة .
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 .5يمكن اﻹعتماد على العينات التي يتم جمعها بواسطة هذه الطريﻘة وﺗحديد أعماقها
بدقة جيدة .
عيوب الحفر بإستخدام طريقة ): (Cable Toole
 .1إعوجاج البئر .
 .2حدوث الردم أثناء عملية الحفر مما يعيق عملية الحفر و يتطلب إرساء أنابيب
التغليف لتثبيﺖ جدار البئر .
 3.1.7طريقة الحفر بالدوران الرحوي ). (Rotary
مكونات ألة الحفر الرحوي )الروتلي(
 (1وحدة النﻘل  :عباره سياره او عربة جر ﺗوضﻊ عليها وحدة الحفر
(2وحدة الحفر و ﺗتكون من :
أ( محرك الحفارة :
هو المحرك الذي ينتج الطاقة الحركية مسؤوله عن ﺗشغيل الحفارة .
 (3ساري الحفارة :
يتكون من أقطاب معدنية مثبتة مﻊ بعضها البعض
د(طاولة الروﺗلي :
مسؤولة عن أدارة عمود الحفر و التي ﺗرﺗبط بشدة حول الكيلي و ﺗسمح له
باﻻنزﻻق ﻷسفل كلما زاد العمق.
ج(عمود الحفر :
انابيب ذات سمك كبير يكون شكله من أنابيب الحفر و قد يكون سداسي او
رباعي
ح(أنابيب الحفر :
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عبارة عن مجموهة من اﻻنابيب التي ﺗسمح بمرور سائل الحفر من سطح الى
الفأس.

 (4فأس الحفر :
عباره عن بريمه ﺗدور دوران رحويا ً و يوجد عدت أنواع الفأس العادي ،
الفأس الصخري و فأس التوسيﻊ )الريمر(.
ه(اﻷثﻘال :
ﺗتكون من أنابيب سميكه بحيث ﺗعطي وزن اضافي للفأس الحفر و ﺗعمل على
ضمان أستﻘامة الحفر و كذالك زيادة فاعلية الحفر.
مضخة سائل الحفر  :ﺗستخدم في سحب او ضخ السائل الحفر من حوض الى البئر .
 (3سائل الحفر
عبارة عن مواد كيميائية مطحونة ﺗخلط بالمياه لتعطي سائل ذي قوام ﺗﻘيل و
من مميزاﺗه ﺗبريد فأس  ،اخراج الفتات الصخري  ،زيادة ﺗماسك جدار البئر

شكل ) (17يوضح آلة بالدوران الرحوي
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2.7تاريخ تسلسل اﻻعمال التﻰ تامه بالبئر
ﺗسليم الموقﻊ الى شركة الحفر و يتم بحضور كل من الجهة المالكة والجهة المنفذة
والمهندس المشرف
:25/9/2016

نﻘل آلة الحفرالي لموقﻊ البئر حيث يتم فيه سنترة الحفارة وفأس

الحفر بواسطة آلة الرفﻊ
ﺗم اختيار الموقﻊ بناء على التالي :
ان ﺗكون اﻻرض منبسطة
عدم وجود بئر اخر قريب بنفس العمق
ان ﺗكون هناك امكانية ﺗصريف المياه أﺗناء اجراء ﺗجارب الضخ
: 27/9/2016

بدء الحفر باستخدام فأس  18بوصه يوم من السطح وحتى عمق

107م
: 2/11/2016

انزال انابيب التغليف قطر 12بوصه لتثبيﺖ جذر البئر من50سم

فوق سطح اﻻرض حتى عمق  107م و عمل غﻼف اسمنتي لها
 :10/11/1016انتظار جفاف اﻻسمنﺖ
:11/11/2016

بدء حفر بفأس  11بوصه من  107م ﺗحﺖ سطح اﻻرض حتى

العمق النهائي 134م
:13/11/2016

انزال انابيب اﻻنتاج المخرمه بﻘطر 10بوصه من عمق 97م

حتى عمق 134م
 :14/11/2016ﺗنمية وﺗنظيف البئربواسطه الشفاط
التشطيبات النهائية ﺗنظيف الموقﻊ وأخذ عينة من مياة البئر ﻹجراء التحليل الكيميائي
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الشكل) (18يوضح بدء عملية الحفر البئر
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الشكل)(19يوضح انابيب التغليف و اﻻنتاج

الشكل)(20يوضح عملية انزال انابيب التغليف قطر  12البوصه
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الشكل ) (21يوضح عملية لحام انابيب تغليف

الشكل ) (22يوضح فأس الحفر قطر  11بوصه
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شكل ) (23أنابيب اﻹنتاج المخرمة
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الشكل) (24يوضح تنضيف البئر بواسطة الشفاط

 3.7المعلومات الفنية عن أعمال ومواد الحفر
:1أقطار وأعماق الحفر :
الحفر بفأس قطر  18بوصه حتى عمق  107متر
الحفر بفاس قطر  11بوصه حتى عمق  134متر
:2اطوال اﻻقطار ومواصفات اﻻنابيب والمصافي بالبئر:
انابيب التغليف -:
من 50سم فوق سطح اﻻرض وحتى عمق 107متر انابيب تغليف
قطر12بوصه
انابيب انتاج :
انابيب مخرمة قطر  10بوصه عن عمق  97متر وحتى عمق  127متر
:3عملية التي تمت بالبئر:
تم اجراء عمليات اﻻسمنت بين ثقوب الحفر  18بوصه وانابيب التغليف
قطر 12بوصه
:4عملية وتنظيف البئر:
بدأت عملية مباشرة بعد انتهاء من انزال انابيب اﻻنتاج بواسطة الشافط ثم
بالمضخه الغاطسعه حيث ثم ارسالها عند عمق  106متر و بدأت عملية التنضيف
بواسطة المضخه بالتدريﺞ حيث بدأت بتصريف حوالي  20متر / 3ساعة و ﺗم
زيادﺗها ﺗدريج حتى وصلﺖ اﻻنتاجية الى حوالي  60متر 3ساعة استمرت عملية
التنضيف داخل البئر حتى أصبحﺖ المياه نظيفة و أصبح البئر جاهز اﻻجراء ﺗجارب
الضخ .
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 4.7بيانات اﻻنابيب و المصافي
 أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة نوع اﻷنابيب حديد أسود عادي محليعمق اﻻنزال  108متر سمك الجدار  5مم
ﺗنزيل خط من  0.50متر فوق سطح اﻷرض إلى  107.50متر ﺗحﺖ سطح اﻷرض
ارساء العمق
طول
الطول الكلﻰ
النهائي
الوصلة
سم متر
سم م سم متر
تر
107
50

الوصف

1

6 00

00

6

50

101

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

2

6 00

00

12

50

95

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

3

6 00

00

18

50

89

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

4

6 00

00

24

50

83

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

5

6 00

00

30

50

77

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

6

6 00

00

36

50

71

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

7

6 00

00

42

50

65

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

8

6 00

00

48

50

59

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

9

6 00

00

54

50

53

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

6 00 10

00

60

50

47

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

6 00 11

00

66

50

41

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

6 00 12

00

72

50

35

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

6 00 13

00

78

50

29

أنابيب ﺗغليف قطر 12بوصة من الحديد العادي

6 00 14

00

84

50

23

انابيب ﺗغليف قطر  12بوصه من الحديد العادي

6 00 15

00

90

50

17

انابيب ﺗغليف قطر  12بوصه من الحديد العادي

6 00 16

00

96

50

11

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

6 00 17

00

102

50

5

انابيب ﺗغليف قطر  12بوصه من الحديد العادي

6 00 18

00

108

50

00

أنابيب ﺗغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي

الجدول)(4يوضح بيانات اﻻنابيب تغليف قطر  12بوصة
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مﻼحظة أجمالي التنزيل /
أنابيب تغليف قطر  12بوصة من الحديد العادي المحلي بطول 108متر
 أنابيب انتاج قطر  10بوصة نوع اﻷنابيب حديد أسود عادي محليعمق اﻻنزال  134متر سمك الجدار  5مم
ﺗنزيل خط من  98متر ﺗحﺖ سطح اﻷرض إلى  134متر ﺗحﺖ سطح اﻷرض .
طول
الوصلة
سم متر
1
2
3
4
5
6

00
00
00
00
00
00

6
6
6
6
6
6

الطول
الكلﻰ
سم متر
00
00
00
00
00
00

6
12
18
24
30
36

ارساء
العمق
سمالنهائي
متر
134 00
128 00
122 00
116 00
110 00
104 00
98 00

الوصف

أنابيب قطر  10بوصة مخرمة من الحديد العادي
أنابيب قطر  10بوصة مخرمة من الحديد العادي
أنابيب قطر  10بوصة مخرمة من الحديد العادي
أنابيب قطر  10بوصة مخرمة من الحديد العادي
أنابيب قطر  10بوصة مخرمة من الحديد العادي
أنابيب قطر  10بوصة مخرمة من الحديد العادي

الجدول يوضح)(5بيانات اﻻنابيب انتاج قطر  10بوصة

مﻼحظة أجمالي التنزيل /
أنابيب مخرومة قطر  10بوصة من الحديد العادي المحلي بطول  36متر مع تداخلها
بأنابيب تغليف قطر  12بوصة
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شكل ) (25يوضح تصميم بئر الدراسة
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 5.7تقرير عملية اﻻسمنت
البئر - :
عمق الحفر - :
نوع اﻻنابيب التغليف - :

منطقة الحيشان
107متر
قطر  12بوصه

طريقة التغليف باﻹسمنت-:
تم انزال خليط اﻻسمنت باستخدام الخزان سعته  200لتر بطريقة يدوية
 216كيس
عدد اﻻكياس :
اسمنت بورتﻼندي عادي
نوع اﻻسمنت :
5.3متر مكعب
حجم المياه :
5.94متر مكعب
حجم خليط اﻻسمنت :
 1.4كجم /لتر
الوزن النوعي لﻺسمنت :

شكل )(26يوضح عمل الغﻼف اﻻسمنتيه
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 6.7المعلومات الجيولوجية
بدأت عمليات الحفر بالبئر و تم تجميع عينه من نواتﺞ الحفر بمعدل عينة لكل متر
يتم حفره راسيا و تم غسيل العينات بالعينات بالمياه النظيفة و تجفيفها

العمق
من
0
5
6
9
14
30
42
50
54
70
80
90
102
112.5
115.5

إلﻰ
5
6
9
14
30
42
50
54
70
80
90
102
112.5
115.5
127

127

130

130

134

الوصف الصخري
حجر رملي أصفر اللون دقيق الحبيبات
حجر رملي أصفر اللون كبير الحبيبات حصى
تدخﻼت من الطين و الرمل
حجر رملي احمر اللون دقيق الحبيبات
حجر طيني أحمر اللون
حجر رملي ابيض اللون دقيق الحبيبات
حجر رملي أحمر اللون متوسط الحبيبات
طين متعدد اﻻلوان
حجر رملي أبيض اللون متوسط الى كبير الحبيبات
حجر طيني أحمر اللون
حجر رملي أصفر اللون متوسط الحبيبات
حجر طيني أصفر اللون
حجر رملي أصفر اللون دقيق الحبيبات
حجر طيني أبيض اللون
حجر رملي أصفر اللون متوسط الى كبير الحبيبات
حصى
حجر رملي أصفر اللون صلب
حجر طيني بني اللون لزج

الجدول ) (6يوضح بيانات الوصف الصخري
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شكل )  (27يوضح الوصف الصخري لبئر الدراسة
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 8التحاليل الكيميائية
مـصــدر العــينة  :سبها  /الجديد

source of sample

تاريخ أخذ العينة 2016/06/09 :

Date Of Production

طــالب التحاليل  :جامعة سبها  /قسم علوم اﻻرض
تــاريخ التحليل 2016/06/10 :

Requisited By
Date Of Analysis

عمق البئر  134 :متر

Well Depth

جدوال) (7يوضح نتيجة تحليل عينة مياه البئر
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1.8الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية لمنطقة الدراسة
تعد المياه الجوفية  Under Ground Waterاحد المصادر الرئيسية للمياه
العذبة على مستوى العالم و في معظم الحاﻻت يرجع أصل المياه الجوفية العذبة الى
التسرب و الرشح الرأسي  Vertical Infiltrationلمياه ﻷمطار و ﻻنهار و
البحيرات العذبة من خﻼل الشقوق و الكسور ﻷرضية و الطبقات الصخرية
الرسوبية الى الطبقات اﻻرضية إﻻ أنه في حاﻻت اخرى توجد نوعيه مختلفة من
الخزانات المياه الجوفية ذات طبيعة غير متجددة بمعنى أنها تمتلك رصيدا ً محدداً من
المياه و ليس هناك احتمال تجدده او حتى جزء منه و يتوقع أن منطقة الدراسة تقع
فوق مثل هذه الخزانات .
توجد خزانات المياه الجوفية العذبة بأحجام و سعات متفاوتة و ذلك طبقا ً لموقعها
الجغرافي و ظروفها المناخية و طبيعتها الليثولوجية .
وقد وجد أن المسافة ما بين المصدر الى الخزان الجوفي تؤثر على نوعية
المياه و يرجع السبب في ذلك الى ذوبان المعادن واﻷمﻼح الصخرية في المياه أتناء
رشحها خﻼل طبقات اﻻرض و يتفاوت عمق خزانات المياه الجوفية العذبة حسب
الظروف الجيولوجية و الطبوغرافية بالموقع و تكون عادة هذه الخزنات الجوفية
محصورة Confinedما بين الطبقات الرسوبية غير المنفذة  Impermeableمثل
الطبقات الطينية و الطفلية اوغير محصورة .
وتتواجد المياه الجوفية علي اعماق قريبة من السطح )50م( فتعرف بالمياه
التحت سطحية  Subsoil waterوهي تكون عادة غير محصورة  Unconfinedو
قد تكون غير مﻼئمة كمصدر لمياه الشرب لزيادة نسبة الملوحة فيها .اذا ً تعتمد
نوعية المياه الجوفية على عاملين  ،اﻻول هو نوعية مياه المصدر Source
qualityومقدار اﻻمﻼح الذائبة والعامل التاني ناتﺞ تسرب المياه من خﻼل الطبقات
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اﻻرضية و يمكن وصف الطبيعة الكيميائية للمياه الجوفية عن طريق قياس مجموع
اﻻمﻼح والعناصر الدائبة ). Total Dissolved S (TDS

 1.1.8درجة التوصيل الكهربي ):(EC
يعرف التوصيل الكهربي بأنه قدرة المادة على التوصيل الكهربي حيث تختلف
المواد في درجة توصيلها وكذلك مقاومتها للكهرباء  ،وعادة ما تستعمل درجة
التوصيل النوعية للمقارنة بين درجات التوصيل للمواد المختلفة .
إن درجة التوصيل النوعية للمياه النقية كيميائيا منخفضة جدا مع ذلك فإن
كمية قليلة جدا من العناصر الذائبة تجعل الماء موصﻼ للكهرباء  ،ويحدث ذلك
نتيجة انفصال المادة الذائبة إلي ايونات يحمل بعضها شحنات موجبة بينما يحمل
البعض اﻷخر شحنات سالبة وكلما زادت نسبة اﻻيونات كلما زادت درجة التوصيل
الكهربائي
وحدة قياس التوصيل الكهربي بالميكروسيمس/سم وطريقة تقدير ملوحة المياه
يتم عن طريق قياس درجة توصيلها الكهربائى وهي طريقة مفضلة لسهولتها من
جهة وﻹمكانية تقدير الملوحة الكلية للمادة حقليا .
فالمياه ذات درجة التوصيل النوعية العالية نسبيا لها القدرة على التسبب في
تأكل الحديد والصلب في حين إن بعض الصفات الكيميائية اﻷخرى قد ﻻتنتﺞ عنها
ذلك التأثير  ،ولما كانت خاصية التوصيل الكهربائي تعكس نشاط اﻻيونات
المشحونة في الماء فإنه يتبع ذلك أن زيادة درجة التوصيل الكهربائية تؤدي إلي
فرصة التفاعﻼت اﻻلكتروكيميائية .
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 2.1.8اﻷمﻼح الذائبة الكلية )الراسب الكلي : (TDS
يحدد التركيز الكلي لﻸمﻼح في المياه بصورة عامة لﻸغراض التي يمكن أن
تستعمل من اجلها المياه  ،و تحدد الملوحة الكلية بوزن الراسب الكلي المتبقي بعد
تبخير عينة مائية ﻻتقل عن لتر  ،كما تحدد جميع تراكيز اﻻيونات المختلفة عن
طريق التحليل الكيميائي لعينة مائية أو عن طريق التوصيل الكهربائي .
مقدار الملوحة الكلية الناتجة عن جمع تركيز اﻻيونات المختلفة تكون عادة اقل
بدرجة صغيرة من الملوحة الكلية الناتجة من عملية التبخير وقد يصل الفرق إلي
مابين ) (20-10ملجم/لتر من مقدار الملوحة الكلية للماء  ،وﻻ تصلح المياه ذات
الملوحة

العالية لبعض اﻻستعماﻻت فإذا احتوت المياه على اقل من 500

ملجم/لترمن اﻷمﻼح فأنها تكون صالحة بصورة عامة لﻼستعماﻻت العامة المختلفة
)شرب ،صناعة ،زراعة(.
وفي ضوء هذه الحقيقة فأن التي يحتوي على نسبة عالية من اﻷمﻼح يجب أن
ينظر إليها كمياه لها قدرة على إحداث تأكل أو ترسيب طبقة ملحية بداخل المعدات
واﻷجهزة المختلفة بغض النظر عن النتائﺞ اﻷخرى التي تظهرها عملية التحليل
الكيميائي للماء  ،وقد تم تقدير الملوحة الكلية )الراسب الكلي( في هذا البحث عن
طريق جمع تركيز اﻻيونات للعناصر المختلفة الذائبة في المياه من خﻼل نتائﺞ
التحاليل لمياه اﻵبار التي
TDS-mg/L

نوعية الماء

600 – 0
1000 - 600

مياه عذبة
مياه مستساغة

10000- 1000

مياه مويلحة

100000 - 10000

مياه مالحة

أكثر من 100000

مياه شديدة
الملوحة

عينة مياه بئر

1700

جدول) (8يوضح نوعية المياه الجوفية علي اساس مجموعة اﻻمﻼح الذائبة الكلية حسب
طريقة Carrollفي ). (TOOD1980
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3.1.8تركيز ايون الهيدروجين )اﻷس الهيدروجيني : (PH
من المعروف كيميائيا إن جزئ الماء  H20ذو قابلية ضعيفة للتحلل إلي ايونات
كما تفعل بعض المعادن الذائبة حين تتأين  ،واﻻيونات هي عبارة عن ذرات أو
مجموعات ذرية تحمل شحنات كهربية موجبة أو سالبة  ،هذا ويمكن كتابة الرمز
الكيميائي للماء على شكل ) (HOHوعندما يتأين جزئ الماء فإنه ينقسم إلي ايون
هيدروجيني موجب  H+وايون الهيدروكسيل OHالسالب .
وإذا كانت المياه نقية فأن جزءا صغيرا من جزيئاتها فقط يتأين بهذه الطريقة
ويوضح التركيز النسبي ﻷيون الهيدروجيني في الماء ما إذا كان الماء يسلك مسلك
المحاليل القلوية الضعيفة فإذا كان تركيز ايون الهيدروجين عاليا بالنسبة لتركيزات
اﻻيونات اﻷخرى فأنه ينشأ عن ذلك تأثير حمضي للماء ومثل هذا النوع من الماء
يميل ﻷن يهاجم المعادن ويتفاعل معهما  ،ويعبر عن تركيزات ايون الهيدروجين
في الماء عادة بقيمة اﻻس الهيدروجيني وهو عبارة عن ايونات الهيدروجين
المتكونة في لتر من الماء .
فإذا كان أﻷس الهيدروجيني  PH-valueمساوية للرقم  7فهذا يعني أن الماء
يكون متعادﻻ  ،بمعنى أنه ﻻيسلك مسلك القلويات وإذا كان اﻻس الهيدروجينى أكثر
من  7فهذا يشير إلى ظروف قلوية يعني ) مياه قلوية ( وإذا كان اقل من  7فأنه
يشير إلي ظروف حامضية )مياه حامضية( ومن خﻼل العينات التي أجريت عليها
التحاليل في منطقة تمنهنت كان تركيز اﻻس الهيدروجيني يتراوح ما بين )– 3.7
. (7.4هذا يعني ا اﻻس الهيدوجيني قريب جدا من لعادي.
قيمة الس الهيدروجيني

نوعية المياه

عينة مياه البئر
6.5

حامضية
أقل من 7
متعادلة
7
قلوية
أكبر من 7
الجدول) (9يوضح تصنيف المياه الجوفية حسب تركيز اﻻس الهيدروجيني
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4.1.8درجة عسر الماء -:
يعبر عن عسر الماء بكمية الصابون التي تستعمل مع الماء للحصول منه على
رغوة ويعزى العسر الكلي إلي تركيز عناصر الكالسيوم والماغنسيوم ويمكن أن
يأتي ايونات الكالسيوم والماغنسيوم المسببة للعسر من الكربونات الكيميائية التالية
)بيكربونات الكالسيوم والماغنسيوم  ،كبريتات الكالسيوم والماغنسيوم  ،أو نترات
الكالسيوم والماغنسيوم( ويؤدي ذوبان كل من هذه المركبات الكيميائية في الماء
إلي وجود ايونات كل من الكبريتات والكلوريدات والنترات المطابقة لها .
ويمكن تقسيم العسر الكلى إلي نوعين هما العسر الناتﺞ عن الكربونات والعسر
الناتﺞ عن غير الكربونات .
النوع اﻷول -:
فقد تم ذكره وهو يمثل جزء من كربونات الكالسيوم والماغنيسيوم.
أما النوع الثاني -:
ويشمل ذلك الجزء من الكالسيوم والماغنسيوم الذي يربط بالبيكربونات
وبالمقدار الصغير الموجود من الكربونات ويعرف العسر الناتﺞ من الكربونات
بالعسر المؤقت وذلك ﻷنه يمكن التخلص منه بسهولة بواسطة غلي الماء الذي يؤدي
إلي ترسيب كربونات الكالسيوم والماغنسيوم .
ومن خﻼل نتائﺞ التحاليل لمياه اﻵبار بمنطقة خﻼل الدراسة الحالية نجد إن درجة
العسر الكلي للمياه تتراوح ) 900 – 80ملجم/لتر( .
العسرة الكلية )ملغم/لتر(

صنف الماء

75-0

ماء يسر

150-75

عسر متوسط

300-150

عسرة

اكبر من 300

عسرة جدا

عينة مياه بئر

210

الجدول) (10يوضح تصنيف المياه بالنسبة لقيم العسر الكلي )(Todd, 1980
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 2.8أهم العناصر المذابة في المياه الجوفية
 : 1.2.8الكاتيونات)اﻻيونات الموجبة( :
ايونات الصوديوم ):(Na+
هو عبارة عن احد عناصر المجموعة القلوية وبالرغم من أن العناصر القلوية
لها خواص كيميائية متشابهة إﻻ أن الصوديوم هو العنصر الوحيد الذي يوجد
بمقادير ملحوظة في مياه الطبيعة وايون الصوديوم هو أكثر ايون فلزي انتشارا في
مياه البحر  ،حيث يبلغ معدل تركيزه حوالي  10000جزء في المليون حيث يوجد
في الهاليت ملح كلوريد الصوديوم  ،وجميع مركبات الصوديوم تقريبا قابلة للذوبان
في الماء لدرجة إن الصوديوم الذي يذاب من الصخور أو التربة يبقى في صورة
محلول وﻹيعاد ترسيبه مرة أخرى  ،وهذا يعني بالطبع أن مركبات الصوديوم ﻻ
تساهم في تكوين القشور التي قد تسبب في سد مصافي اﻵبار كذلك ﻻ يساهم
الصوديوم في عسر الماء ومع ذلك فأن المياه الجوفية التي تحتوي على كميات
ملحوظة من كربونات الصوديوم أو بيكربونات الصوديوم هي مياه قلوية يبلغ اﻻس
الهيدروجيني لها  9أو أكثر  ،وتعمل أمﻼح الصوديوم على تمليح التربة الزراعية .
ومن خﻼل العينة التي أجريت عليها التحاليل في منطقة أثناء الدراسة الحالية
نجد أن تركيز ايونات الصوديوم يساوي تقريبا )110.5ملجم/لتر(

ايونات البوتاسيوم ): (k+
البوتاسيوم هو عبارة عن احد عناصر المجموعة القلوية ويتواجد في كلوريد
البوتاسيوم الفلسبار البوتاسيوم وأمﻼحه  ،وبصفة عامة ليست سهلة الذوبان حيث
نجده بتركيزات بسيطة في المياه الجوفية من خﻼل نتائﺞ التحاليل الكيميائية وجد إن
تركيز ايون البوتاسيوم أثناء الدراسة الحالية بمنطقة يساوي تقريبا )80.5ملجم/لتر(.
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ايونات الكالسيوم ):(Ca+2
ايونات الكالسيوم هو عبارة عن احد عناصر المجموعة القلوية وهو في أمﻼح
كربونات الكالسيوم  ،الدولوميت الفلسبار الكلسي وكذلك كبريتات الكالسيوم ايون
الكالسيوم ومركباته الكيميائية ليست سهلة الذوبان في الماء ومن نتائﺞ التحليل التي
أجريت على مياه بئر منطقة أثناء الدراسة الحالية ،كانت يساوي تقريبا
)116ملجم/لتر(.
ايونات الماغنيسيوم ): (Mg+2
ايونات الماغنيسيوم تتواجد في معادن اﻻمفيبول  ،الدولوميت  ،اﻻوليفين وتعتبر
أمﻼحه غير سهلة الذوبان في الماء ومن خﻼل نتائﺞ التحاليل أثناء الدراسة الحالية
بمنطقة دراسة وجد انها تساوي تقريبا )90ملجم/لتر( .
ايون الحديد):(Fe+2
تحتوي جميع موارد المياه على بعض الحديد  ،وتعتبر محتويات المياه من
الحديد ذات أهمية ملحوظة ذلك ﻻن كمية قليلة منه تؤثر على مدى صﻼحيته
لﻸغراض المنزلية والصناعية وترى مؤسسة الصحة العالمية إن كمية الحديد في
المياه الصالحة للشرب يجب ﻻ تزيد عن  0.3في المليون  ،ووجود الحديد في الماء
يتسبب في تلوين أماكن ربط أنابيب المياه وتكوين اﻷنسجة وتكوين قشور على
مصافي اﻵبار وسد ثقوبها وإذا زاد تركيز الحديد عن  0.5جزء في المليون فأنه
يؤدي عادة إلي إحداث بعض المشاكل .
وغالبا ما يتراوح تركيز الحديد في المياه الجوفية ما بين جزئ واحد وبعد
تعرض هذه المياه إلي فترة كافية للهواء فأن هذا التركيز قد ينخفض إلي  0.1جزئ
في المليون ويزداد تركيز الحديد في المياه إذا البئر قد أهمل ولم يستعمل لفترة طويلة
من الزمن  ،من اجل ذلك فإن جمع عينات من الماء بغرض تحليلها كيميائيا يجب أن
تسبقه عملية ضخ البئر لفترة طويلة من اجل التخلص من المياه التي كانت راكدة في
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البئر وعندما تصبح المياه صافية فأنه يمكن اخذ العينة من فتحة المضخة وقبل أن
يﻼمس الهواء الجوي  ،وهذا وﻻبد من اﻹشارة إلي إن كيميائية الحديد في الماء هي
على درجة كبيرة من التعقيد ويوجد في المياه نوعان الحديد هما ايون الحديديك شحنة
كهربائية تعادل ثﻼث الكترونات وايون الحديدوز يكون غير مستقر في وجود الهواء
يتحول الي الحديديك وعندما تتعرض المياه الطبيعية للهواء وبعملية التهوية فأن
الحديدوز بتأكد يتحول إلي حديديك  ،يوجد ايون الحديد في معظم اكاسيد الحديد
واﻻوليفين ومن خﻼل دراسة نتائﺞ التحاليل الكيميائية لمياه بئر التي أجريت عليها
التحاليل الكيميائية أثناء الدارسة الحالية بمنطقة وجد ان نسبة الحديد تساوي تقريبا
) (0.02ملجم/لتر

شكل)(28يوضح تصنيف  (Piper, 1944).اﻻيونات الموجبة
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 : 2.2.8اﻻيونات )اﻻيونات السالبة( :
ايونات البيكربونات ): (HCO3
توجد البيكربونات في العديد من اﻷمﻼح من اهمها بيكربونات الصوديوم
وبيكربونات الكالسيوم .
البيكربونات لها القدرة على خاصية الترسيب مما يؤدي أحيانا إلي انسداد
اﻷنابيب ومصافي اﻻبار المستغلة في أغراض الشرب والزراعة ومن خﻼل
التحاليل أثناء الدراسة الحالية بمنطقة كان تركيز البيكربونات تساوي تقريبا
)72.2ملجم/لتر( .
ايونات الكلور ): (CL-
يوجد الكلور بوفرة في مياه البحر حيث يسود هناك ايونه ذو الشحنة السالبة
ويبلغ تركيز ايون الكلور في مياه البحر حوالي  1900جزء في المليون بصورة
عامة فأن نسبة الكلور في الصخور النارية تكون منخفضة كما يتواجد عنصر الكلور
فى معظم الكلوريدات ومنها الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم المتواجدة بالصخور.
ومن خﻼل نتائﺞ التحاليل لمياه اﻻبار بمنطقة أثناء الدراسة الحالية تساوي
تقريبا نسبة الكلور )25ملجم/لتر(
ايونات الكبريتات ): (So4-2
يعود مصدر الكبريتات في المياه الجوفية بشكل رئيسي إلي الجبس أو
اﻻنهيدرايت كذلك يمكن أن ينتﺞ الكبريتات من اكسدة الكبريت الذي هو عبارة عن
كبريتيد الحديد وإذا احتوت المياه على كبريتات الماغنسيوم وكبريتات الصوديوم
بكميات كبيرة فأنها تكسب طعما مرا  ،كما وقد تكسب المياه تأثيرا مسهﻼ على
اﻹنسان الذي لم يتعود على شربها .
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ومن خﻼل نتائﺞ التحاليل أثناء الدراسة الحالية بمنطقة تساوي تقريبا نسبة ايونات
الكبريتات )155ملجم/لتر(

شكل ) (29يوضح اﻷيونات السالبة

 9صﻼحية المياه الجوفية بمنطقة الدرسة لﻼستعمال في اﻷغراض العامة
تخضع صﻼحية المياه لﻼستخدام في اﻷغراض العامة لبعض المعايير و إن
المواصفات التي وضعت من قبل المنظمات و المؤسسات العالمية و ذلك على أساس
تركيز بعض العناصر الكيميائية في الماء و سنستعرض في الفقرات التالية صﻼحية
مياه منطقة اﻻستعمالها في اﻷغراض العامة حسب المعايير العالمية.
1.9اﻷغراض الشرب
مياه الشرب يتم تحليلها كيمائيا و بكتريولوجي بحيث تنعدم في مياه الشرب
الرائحة و اللون و الطعم وﻻ تكون عالقة بها مواد و يجب إن تكون مياه الشرب
معتدلة غير حامضية أو قاعدية وذلك حسب ما أصدرته منظمة الصحة العالمية
بجنيف لسنة 1996م وحسب المواصفات القياسية الليبية لسنة 1982م وحسب
وكالة حماية البيئة اﻻمريكية لسنة 1975م الذي يعطى الحد اﻷقصى و المسموح به
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لبعض العناصر و المركبات الكيميائية في مياه الشرب ومن خﻼل مقارنة هذه
التركيزات بنتائﺞ التحاليل لمياه منطقة تمنهنت نجد أن تركيز بعض العناصر زائد
عن المواصفات العالمية و المواصفات الليبية والمواصفات اﻻمريكية لمياه الشرب
و بهذا تعتبر مياه اﻻبار التي أجريت التحاليل الكيميائية عليها بمنطقة غيرصالحة
ﻻستعمالها في أغراض الشرب .
الرقم

المادة

وحدة القياس

الموصفات
الليبية

الموصفات
العالمية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PH
الموصلية
T.D.S
na
k
ca
mg
fe
cu
pb
zn
cl
S04
CaCO3
CO2

---µs cm
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l
Mg l

8.6
1000
500
100
40
100
150
0.3
1.0
0.05
5.0
250
400
500
10

6.5-8.5
…
500
100
40
100
…
0.30
1
0.01
5.0
150
300
500
…

موصفات
عينة مياه
البئر
7 – 6.5
2650
1700
110.5
80.5
116
90
0.4
----5
25
135
210
---

جدول) (11المواصفات العالمية والليبية والعالمية لتحديد صﻼحية مياه الشرب من خﻼل تركيز
اﻷيونات ملغم لتر
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2.9ﻷغراض الصناعة

المياه الجوفية المستخدمة في أغراض الصناعة تتحكم نوعية هذه الصناعات
فيها و باستعمال المياه لﻸغراض الصناعية المختلفة يراعى فيها درجة الحرارة
العسر الكلي و الراسب الكلي و يشتمل كذلك على تركيز بعض العناصر الكيميائية
مثل الماغنيسوم و الكالسيوم و الكبريت و الحديد وغاز ثاني أكسيد الكربون الطليق
العدواني ومن خﻼل التحاليل تعتبر هذه المياه صالحة لﻼستعمال في بعض
اﻷغراض الصناعية .
3.9ﻷغراض الزراعة
صﻼحية المياه الجوفية ﻷغراض الزراعة يمكن تحديدها عادة عن طريق التوصيل
الكهربائي و الراسب الكلي و النسبة المئوية للصوديوم الذائب في الماء و معدل
أدمصاص الصوديوم وكذلك نسبة البورن في الماء الذي يعتبر من العناصر السامة
با لنسبة لنباتات ومن خﻼل التحاليل تعتبر هذه المياه مشكوك في صﻼحيتها الىغير
صالحة لﻼستعمال الزراعي .
 4.9تصنيف المياه الجوفية ﻷغراض الزراعة
يتم تصنيف المياه الجوفية علي ع دة مع ايير وأس س ك ﻼ حس ب اس تخدامه وم ن ه دة
اﻻس س حس ب نس بة اﻻيون ات الموجب ة والس البة والراس ب الكل ي وحس ب النس بة
المئوي ة للص وديوم ال ذائب و حس ب نس بة ادمص اص الص وديوم .

 1.4.9تصنيف المياه الجوفية حسب النسبة المئوية للصوديوم الذائب
النسبة المئوية لصوديوم
الذائب ملي مكافئ/لتر
40%

درجة التوصيل الكهربي
،ميكروسيمنس/سم
2650

جدول ) (12يوضح النسبة المئوية لصوديوم الذائب ودرجة التوصيل الكهربي
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تم حساب النسبة المئوية للصوديوم الذائب في الماء للعينة التي تم دراستها و التي
اجرية تحاليلها و ذلك حسب المعادلة اﻻتية :
×100mlq/L

=Na%

شكل ) (30يوضح حسب التركز الكلي لﻸمﻼح النسبة المئوية للصوديوم الذائب عن WiLcoX 1948
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نوعية المياه

النسبة المئوية
للصوديوم الذائب ملي
مكافئ/لتر

ممتازة

%20

جيدة

%40-20

مسموح بها

%60-40

2000-750

%80-60

3000-2000

%80

3000

مشكوك
فيها
غير
صالحة

الدراسة
الحالية2016ـ
2017

درجة التوصيل
الكهربائي
بالميكروسمنس  /سم

الدراسة
الحالية
2016ـ
2017

250
40%

750-250

2650

جدول)(13يوضح تصنيف المياه الجوفية حسب النسبة المئوية للصوديومالذائب ودرجة التوصيل الكهربائي
حسب طريقة)Wilcox(TOOD1980لعينات منطقة الدراسة سنة )2016ـ(2017

 2.4.9تصنيف حسب نسبة أدمصاص الصوديوم و التوصيل الكهربائي
يتم تصنيف و تحديد صﻼحية المياه الجوفية للزراعة عن طريق حساب نسبة
أدمصاص الصوديوم و عن طريق درجة التوصيل الكهربي كما في شكل ) (31و
جدول ). (14
وتحسب بالمعادلة ﻷتية :
=SAR
و يتم مقارنة هذه النتائﺞ مع قياسات التوصيل ا لكهربائي .
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الشكل ) (31يوضح تصنيف المياه الجوفية ﻷغراض الزراعه في TODDعنRICHARDS

صنف المياه

الرمز

الرمز

صنف المياه

ممتاز

C1S1

C3S1

مسموح به

جيد

C1S2

C3S2

يمكن استخدامه

مسموح به

C1S3

C3S3

يمكن استخدامه

رديء

C1S4

C3S4

رديء

جيد

C2S1

C4S1

رديء

جيد

C2S2

C4S2

رديء

يمكن استخدامه

C2S3

C4S3

رديء جدا

مسموح به

C2S4

C4S4

رديء جدا

جدول) (14يوضح تصنيف المياه الجوفية ﻷغراض الزراعه في TODDعنRICHARDS

المياه الجوفية المستخدمة في أغراض الصناعة ﺗتحكم نوعية هذه الصناعات
وبإستعمال المياه لﻸغراض الصناعية المختلفة يراعي فيها درجة الحرارة العسر
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الكلي والراسب الكلي ويشتمل كذلك على ﺗركيز بعض العناصر الكيميائية مثل
الماغسيوم والكالسيوم والكبريﺖ والحديد وغاز ثاني أكسيد الكربون الطليق العدواني
.

الجدول ) (15نوعية المياه المستخدمة لبعض الصناعات والحدود العليا المسموح بها لكل صناعة
حسب).(Hem,1989
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10اﻻستنتاجات
من خﻼل المعلومات التي تم جمعها ومن النتائﺞ التي توصلت إليها هذه الدراسة
المائية عن منطقة )الجديد( سبها  ...نستطيع أن نستنتﺞ
-1ان حفر أبار المياه بواسطة ألة  Cable Toolغير فعالة وخاصا في الطبﻘات
الرملية والطينة الهشة.
 -3حدوث ﺗلوت في خزانات المجموعة اﻻولى ولهذا يتم استغﻼل المجموعة الثانية
 -4يﻘل العمق ابار المياه بمنطﻘه سبها بتجاه الشمال والغرب ويزيد بتجاه
الجنوب والشرق

11التوصيات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

نوصي بتهيئة الموقﻊ وﺗجهيزه قبل الشروع بعملية الحفر.
نوصي بالكشف على معدات الحفر وقدرة الحفارة على حفر البئر إلى
العمق الكلي.
نوصي بضرورة اﻹشراف على حفر أي بئر مياه ﻷغراض الشرب.
نوصي بضرورة حفر آبار مياه الشرب بواسطة آلة الحفر الرحوي.
نوصي بالكشف الظاهري على أنابيب التغليف بحيث ﺗكون طبﻘا
للمواصفات.
نوصي بأنه يجب أن ﺗكون عملية عمل الغﻼف اﻹسمنتي حول أنابيب
التغليف طبﻘا للمواصفات بحيث ﺗكون الكثافة النوعية لﻺسمنﺖ
1.8كجم/لتر ويتم ضخها بواسطة وحدة اﻹسمنﺖ وﺗكون نوعية اﻹسمنﺖ
مطابﻘة للمواصفات.
نوصي بضرورة إعدام اﻵبار الﻘديمة المنتهية العمر اﻹفتراضي بنفس
العمق الموجودة بالمنطﻘة ،قبل عملية الحفر.
نوصي بضرورة اﻹهتمام بوسائل السﻼمة.
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