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  في مناطق زوارة والزاویة وزلیتن نوعیة وجودة المیـاه المنتجـة من محطـات تحـلیة میاه البحر
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الزاویة وزلیتن تمت دراسة بعض المتغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة في ھذا البحث لثالث محطات تحلیة المیاه في مدینة زوارة و
قد ). المیاه الخارجة(لوحدات التحلیة والخارجة منھا ) المصدر(والمحطات الثالثة تشتغل بالطرق الحراریة، وتم أخذ العینات من المیاه الداخلة 

ماء ھي ضمن لل) pH(م، وأوضحت النتائج أن قیم األس الھیدروجیني  ٢٠١٥م وحتى شھر ینایر ٢٠١٤تمت الدراسة ابتداء من شھر نوفمبر 
الح القیم المسموح بھا في المیاه الصالحة للشرب، ونسب األمالح الذائبة الكلیة توافقت مع قیم التوصیل الكھربائي المقاس وكانت كمیة األم

محطة زلیتن ھي الذائبة الكلیة أقل قلیًال من الحد األدنى المسجل في المواصفات القیاسیة الدولیة للمیاه الصالحة للشرب، وكان تركیزھا في 
م، وأظھرت نتائج تحلیل األیونات الذائبة ٢٠١٤األقل مقارنة بمحطة زوارة التي سجلت أعلى قیم لتركیز األمالح الذائبة الكلیة في شھر دیسمبر 

لشرب وللخدمات المعیشیة الكلیة تركیزات أقل قلیًال من القیم المسجلة بالمواصفات اللیبیة لمیاه الشرب وعلى ذلك تعتبر المیاه الخارجة صالحة ل
والخدمیة، أما بالنسبة للتلوث الجرثومي فكانت جمیع المیاه الخارجة من وحدات التحلیة للمحطات الثالثة خالیة من التلوث البكتیري 

  .والجرثومي

  .تحلیة المیاه  ، (MED))الثأثیر(متعددة المراحل  تبخیر، ال)TDS (االمالح الذائبة الكلیة  :الكلمات الدالة
  

  ةــمقدمال

  :المراجع والدراسات السابقة
تقع لیبیا في القطاع الجنوبي لحوض البحر األبیض المتوسط، 

ملیون كیلومتر مربع، وتطل على  ١,٧٦٠إذ تبلغ مساحتھا حوالي 
ویتدرج المناخ . كیلو متر ١٩٠٠ يالبحر بساحل یبلغ طولھ حوال

ض المتوسط من النطاق في إطار تقسیم مناخ حوض البحر األبی
الساحلي ذو المطر الشتوي والصیف الجاف إلى المناطق الداخلیة 
الصحراویة وھى الجزء األكبر من البالد، ولیبیا جزء من صحراء 

ملیون  ١٧٠وتقدر الموارد المائیة السطحیة بحوالي . شمال أفریقیا
 متر مكعب في العام، بینما تقدر الموارد المائیة الجوفیة سنویًا

 ٤٠٠ملیون متر مكعب في العام ، و كمخزون  ٢٥٠٠بحوالي 
بلغت كمیة األمطار في أعلى معدالتھا السنویة . ملیار متر مكعب

مرتفعات (مللیمتر في نطاق الشمال الساحلي  ٥٠٠إلى  ٣٠٠من 
، )الجبل األخضر في الشرق، ومرتفعات جبل نفوسة فى الغرب

. مللیمتر سنویًا ٥٠أقل من ویقل في اتجاه الداخل جنوبا حیث یبلغ 
القصاص % (٥وتقدر أراضي الزراعة المطریة والمرویة بحوالي 

،١٩٩٩.(  
ومما سبق یتضح أن ھناك شح في عدم تجدد المیاه الجوفیة، 
لذا كان من الضروري البحث عن مصدر أخر من مصادر المیاه 

  .مثل تحلیھ میاه البحر
قلیدیة والمھمة تعتبر تحلیة المیاه إحدى الموارد غیر الت

خصوصًا للدول ذات الموارد المائیة المحدودة والشواطئ الطویلة 
وتبلغ إجمالي السعات التصمیمیة لوحدات التحلیة المنفذة . مثل لیبیا

ملیون متر مكعب سنویًا  ٢٣٠بلیبیا خالل العقود الثالثة الماضیة 
محطة تحلیة حیث تعتبر لیبیا من أكثر دول  ٤٠٠تنتجھا حوالي 

. مال إفریقیا وحوض البحر األبیض المتوسط استخدامًا للتحلیةش
  ).١٩٩٩عبداهللا، (

 :اختیار مصدر المیاه
مصادر المیاه العذبة على كوكب األرض یمكن تلخیصھا إلى 

میاه األمطار والمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة  :ثالثة صور تضم
بھ ومن األھمیة بمكان معرفة خصائص المصدر وكمیة المیاه 

ومدي إمكانیة ایفائھ بالكمیات المطلوبة من المیاه واستمراریة 
المصدر وطاقتھ اإلنتاجیة ونوع المیاه بھ وقرب المصدر أو بعده 
من منطقة االستھالك ورغبة جمھور المستھلكین في استخدام 

   المصدر
وتستخدم میاه األمطار بطرق مباشرة أو غیر مباشرة 

ة المیاه التي یمكن الحصول علیھا بواسطة المواطنین وتعتمد كمی

علي شدة األمطار وعلي زمن ھطولھا وفترة الھطول والعوامل 
المناخیة المؤثرة علي األمطار وطریقة تجمیع المیاه وحفظھا وسبل 

أما المیاه السطحیة . االستخدام ومضاربھا ونوعیة المیاه المجمعة
مجملھا  فتشكل النسبة الكبرى في الحصول علي المیاه وتضم في

األنھار والبحیرات والبرك واألنھار الصغیرة والخیران الموسمیة 
والدائمة والبحار وتتفاوت كمیة المیاه بالمصدر طبقا لنوع المصدر 
وكمیة األمطار الھاطلة بالمنطقة ومقدار الجریان السطحي 
وطبوغرافیة وجیولوجیة وجغرافیة المنطقة والظروف المناخیة 

وعادة فإن . لمصرح باستغاللھا من ھذه المیاهالمحیطـة والنسبة ا
استغالل المیاه السطحیة تحكمھ نوع المیاه ودرجة التلوث الموجودة 
وإمكانیة تنقیتھا بالموارد واإلمكانیات المحلیة المتاحة ومدي مواكبة 
التنقیة للتشریعات المنظمة لالستخدام والبد من توخي الحذر وأخذ 

السطحیة لتفادي مشاكل التلوث بھا  الحیطة عند استخدام المیاه
ولعدم مضاعفة الملوثات الموجودة أو اإلتیان بأخرى تصعب 
إزالتھا من المصدر والبد من أخد العوامل الصحیة في الحسبان 

تعتبر المیاه الجوفیة . عند تصمیم وإجازة وإنشاء المشاریع التنمویة
ھا مقارنة من أفضل مصادر االستھالك بالنسبة لنوع المیاه وجودت

بالمیاه السطحیة خاصة عند غیاب التلوث وعند وجود الكمیات 
الكافیة من المخزون الجوفي أما عملیة اختیار المصدر المائي 
المالئم فتتم باالعتماد علي عوامل مؤثرة ومتداخلة فیما بینھا مثل 
درجة القبول للمصدر من قبل جمھور المستھلكین، وكمیة ونوع 

وسبل استخدام المصدر، وتكلفة اإلنتاج والتوزیع، المیاه بالمصدر، 
وقرب المصدر من منطقة االستھالك والطاقة المستھلكة، وجودة 
التقنیة المحلیة المالئمة وأسالیب التدریب، وجود العمالة ومتطلبات 
التشغیل والصیانة والترمیم، وإمكانیة التنمیة والزیادة علي المدى 

تخدام أكثر من مصدر لإلیفاء القصیر والطویل وكما یمكن اس
باالحتیاجات وتعتمد النسبة المئویة الستخدام كل مصدر علي 
العوامل االقتصادیة والفنیة والبیئیة وعوامل التقنیة في المقام 

  .)م١٩٩٩عبداهللا، (.األول
وساھمت المحطات الحراریة و على وجھ الخصوص التبخر 

یبلغ إجمالي إنتاج  من ھذه اإلنتاجیة بینما% ٦٠الومیضي بحوالي 
من إجمالي اإلنتاج و % ٢٠محطات التناضح العكسي حوالي 

ھذا وقد . من جملة اإلنتاج% ١٠محطات الفصل الكھرومغناطیسي 
من السعات التصمیمیة التراكمیة % ٨٠تم التعاقد علي حوالي 

م وانخفض بشكل ملحوظ بعد ١٩٨٩للمحطات الرئیسیة قبل سنة 
نمو الطلب بمعدل شبھ ثابت خالل  رغم ذلك فقد استمر. ذلك

. السنوات الماضیة بسبب العقود الجدیدة لتنفیذ محطات صغیرة
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من المحطات ذات السعات المتوسطة و % ٦٠وحیث أن حوالي 
سنة فإن  ١٧یزید عمرھا عن ) ٣م ٤٠٠٠أكبر من ( الكبیرة 

معظمھا قد تعطل أو تدنت معدالت إنتاجیتھا مما جعل اإلنتاجیة 
تقل كثیرًا عن اإلنتاجیة التصمیمیة ومن ثم حد من مستوى الفعلیة 

االستفادة من تقنیات التحلیة المختلفة لذلك فإن مساھمة التحلیة في 
  .دعم الموازنة المائیة بلیبیا ظلت محدودة إلى حد كبیر

لذا أجریت ھذه الدراسة لتتبع وتقییم جودة میاه التحلیة بالطرق 
  .ربیة من لیبیابالمنطقة الغ) MDF(الحراریة 

أجریت الدراسة لقیاس جودة میاه البحر المحالة لثالث مدن 
لیبیة ھي زوارة، الزاویة وزلیتن بالشمال من لیبیا وذلك لمعرفة 

  .مدى سالمتھا لالستخدام اآلدمي من شرب وصناعة وزراعة

 
  إنتاجیة المحطات والتقنیة الحراریة المستخدمة): ١(جدول 

Technology  
Starting  

Date 
Installed Capacity  

M3/day 
Plant location S. N 

MED  

1992 30,000  Zliten 1 

2010 80,000 Zawia 2  

2010 40,000  Zwara 3 

  
 وصف مبسط لمحطات التحلیة

یبدأ دخول میاه البحر إلى مآخذ میاه البحر من خالل مصافي 
تقوم  وذلك لمنع الشوائب من الدخول إلى مضخات میاه البحر التي

ھذا ویتم حقن میاه البحر . بدورھا بضخ میاه البحر إلى المبخرات
لتر عند مآخذ / ملجم  ٢بمحلول ھیبوكلوریت الصودیوم بتركیز 

میاه البحر أي قبل دخولھا للمبخرات وذلك لمعالجتھا من المواد 
ویتم تجھیز ھذا المحلول في خزانات ومن ثم . البیولوجیة العالقة بھا

  .ل مضخات بمعدالت حسب الطلبیتم حقنھ خال

یوجد بمآخذ میاه البحر لوحات توزیع القوى الكھربائیة التي 
تغذي المضخات وغیرھا بالكھرباء، كما یوجد أیضا أجھزة القیاس 

ھذا ویتم انتقال میاه البحر بعد ذلك . والتحكم الالزمة لھذه المعدات
تبخیر میاه إلى المبخرات والتي تتكون من عدة مراجل یتم خاللھا 

  .البحر ومن ثم تكثیفھا وتجمیعھا

وبالنظر إلى ما یحدث في العملیات المتتابعة للمیاه لحظة 
دخولھا المبخرات وحتى الحصول على المیاه العذبة یتم إضافة 
البولي فوسفات إلى میاه البحر قبل دخولھا المبخرات وذلك لمنع 

والمبادالت  داخل أنابیب المكثفاتSCALES) القشور (الترسبات 
الحراریة كما نجد أن میاه البحر ھذه تمرر على أجھزة تسمى 
بنوازع الھواء وذلك للتخلص من الغازات المذابة بمیاه البحر كما 

ر یتم تسخین میاه البحر بواسطة مبادالت حراریة تعمل بالبخا
  .وتسمى  مسخنات المیاه المالحة

منھا ما  ھذا ویلزم للمبخرات أنواع متعددة من المضخات
یلزم لتدویر الماء الملحي داخل المبخرات ومنھا ما یلزم لتصریف 
الرجیع الملحي إلى قناة الصرف ومنھا ما یلزم لضخ الماء المنتج 

  .إلى محطة المعالجة الكیمیائیة

ھذا وبعد ضخ الماء المنتج إلى المحطة الكیمیائیة والتي یتم 
لفة مثل الكلور وثاني أكسید فیھا معالجة المیاه المنتجة بالمواد المخت

الكربون والجیر حتى یصبح مطابقًا للمواصفات المطلوبة عالمیًا 
وبعده یتم نقلھ من محطة المعالجة الكیمیائیة إلى الخزانــات الكبیرة 
 التي تمـد الشبكـة بالمـاء الصالـح لالستھالك البشري

)WHO,1984،  م١٩٩٠محمد، و عباوي(.  

 :أھداف الدراسة
 یم جودة المیاه المنتجة من محطات تحلیة میاه البحرتقی - 
معرفة مدى صالحیة ھذه المیاه  للشرب واستخدامھا  في  - 

 .الصناعة والزراعة
  

  قرـــواد والطـــالم

تقع منطقة الدراسة في شمال غرب لیبیا وتشمل ثالث 
أنظر (زلیتن  –زاویة ال –محطات تحلیة تقع في مناطق زوارة 

، والتي توضح الثالث مواقع والتي جمعت منھا )الخریطة المرفقة
العینات، حیث تعتمد الطریقة على أخذ العینات وكیفیة التعامل معھا 
ابتداء من المصدر وصوًال الى المختبر وإجراء التحالیل الكیمیائیة 

كما أخذت اربع عینات من المیاه المنتجة . الالزمة لھا
)Production Water ( لكل محطة من مصدر المیاه وبعد التحلیة

م ٢٠١٥م، وشھر ینایر لسنة ٢٠١٤خالل شھر نوفمبر، دیسمبر 
ألجل التحلیل الدوري الشھري، تم نقل العینات في حافظة خاصة 
إلى المختبر إلجراء التحالیل الكیمیائیة المتعارف علیھا وتمت 

  .فات اللیبیة لمیاه الشربمقارنة نتائج ھذه العینات بالمواص
 .تم إجراء التحالیل الكیمیائیة و البكتریولوجیة لعینات المیاه - 
مقارنة النتائج المتحصل علیھا بالمواصفات الدولیة والمحلیة  - 

 .لمعرفة مدى جودتھا

  :تجمیع عینات المیاه -١
تم تجمیع عینات المیاه لغرض إجراء االختبارات الفیزیائیة وغیر 

  . ات بالستیكیة من البولي ایثیلینالعضویة في عبو
العینات التي تم تجمیعھا لغرض إجراء التحالیل المكروبیولوجیة تم 

وتم حفظھا فى ، تجمیعھا في عبوات معقمة من البولي بروبلین 
  ).درجة مئویة  ٨- ٢درجة حرارتھا ( حافظة تبرید 

  

  .التحالیل التي تم إجراؤھا لعینات المیاه :)٢(جدول 

 التحالیل  باراتنوع االخت

األمالح الذائبة ،  pHاألس الھیدروجیني   التحالیل الفیزیائیة
 Total Dissolved Solids (TDS)الكلیة 

 ،التوصیل الكھربائي ، العكارة

) +K+،Na+،Ca2+،Mg2(الكاتیونات   التحالیل الكیمیائیة
Cl-،-HCO3(،االنیونات 

- ،CO3
2-(  

التحالیل 
  المیكروبیولوجیة

 Totalلكلى من بكتیریا الكولیفورم المحتوى ا
Coliform  
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  :طرق التحالیل المستخدمة -٢
تم إجراء كل التحالیل واالختبارات الالزمة للتحقق من 
جودة المیاه والعینات التي تم اختیارھا وتحلیلھا كانت كافیة 

، وكانت مؤشرًا )المحطات الثالثة(لتقییم جودة المیاه في الموقع 
  . ناتج من المواد الكیماویة والبیولوجیة عن كشف أي تلوث

الطرق المستخدمة تمت حسب المواصفات القیاسیة الدولیة 
)ASTM، ISO،( EPA  لكل عنصر حسب الطریقة

  .)م٢٠٠٩م، الیمني، عبدالمنعم ٢٠٠١حسن،أ ، . (الموجودة

  جـــــالنتائ

تم إجراء التحالیل الالزمة للعینات المأخوذة من المصادر 
  :ورة أعاله فكانت النتائج على النحو التاليالمذك

  نتائج التحالیل الكیمیائیة للعینات المأخوذة من محطة الزاویة - ١
حیث تم تحلیل العینات في المختبر المركزي بطرابلس وكانت 

  ).٣(النتائج موضحة بالجدول 
 

  

  

  

 محطة تحلية زوارة

  

 محطة تحلية الزاوية
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  محطة تحلية زليتن

 
  .لتر/التحلیل الكیمیائي للمیاه الداخلة والخارجة من محطة الزاویة معبرًا عن التركیز بالمللیجرام): ٣(جدول 

  المیاه الخارجة) بعد خزان التجمیع(  المیاه الداخلة) المصدر(قبل خزان التجمیع   المؤشر

pH 8.22 6.96 

EC 59.5 ms/cm 0.124 ms/cm 

TDS 38000 62 

Cl - 3000 20 

TH 13000 30 

Ca2+ 1200 20 

Mg2+ 2400 2.4 

HCO3
- 300 60 

CO3
2- Nil Nil 

Na+ 1400  11.6 

K+ 400 0.7 

  
  

  .التحلیل البكتریولوجي لمیاه محطة الزاویة): ٤(جدول 

 .Sample No  2  1  رقم العینة

 Sampling point  بعد الخزان  قبل الخزان  مكان أخذ العینة

 Nil Nil Total count per ml  لتر/العدد الكلى في مل

 Nil Nil Total Coli forms per 100 ml  )لتر/مل١٠٠(الجراثیم القولونیة في 
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  للعینات المأخوذة من محطة زوارة نتائج التحالیل الكیمیائي -٢
  

  .لتر/التحلیل الكیمیائي للمیاه الداخلة والخارجة من محطة زوارة معبرًا عن التركیز بالمللیجرام): ٥(جدول 

  المیاه الخارجة) بعد خزان التجمیع(  المیاه الداخلة) المصدر(قبل خزان التجمیع   المؤشر

pH 7.12  6.98  

EC 45ms/cm  0.153ms/cm  

TDS 32900 99.45 

Cl - 3500 5  

TH 19310 54.8  

Ca2+ 2240 21.92  

Mg2+ 3360 32.88  

HCO3
- 2800 240  

CO3
2- Nil Nil  

Na+ 1400 8  

K+ 490 Nil 

  
  التحلیل البكتریولوجي لمیاه محطة زوارة): ٦(جدول 

 .Sample No  2  1  رقم العینة

 Sampling point  بعد الخزان  قبل الخزان  مكان أخذ العینة

 Nil Nil Total count per ml  لتر/العدد الكلى في مل

 ١٠٠(الجراثیم القولونیة في 
  )لتر/مل

Nil Nil Coli forms per 100 ml 

  
 یل العینات المأخوذة من محطة زلیتننتائج تحال -٣
  

  لتر/التحلیل الكیمیائي للمیاه الداخلة والخارجة من محطة زلیتن معبرًا عن التركیز بالمللیجرام): ٧(جدول 

  المیاه الخارجة) بعد خزان التجمیع(  المیاه الداخلة) المصدر(قبل خزان التجمیع   المؤشر

pH 7.37  6.95  

EC ms/cm٦٠.٢  ms/cm٠.٠٥٦  

TDS ٢٥.٦  ٣٣٧٨٠  

Cl - ١٠.٥ ١٠٢٥  

TH 19000 30  

Ca2+ 1800 20  

Mg2+ 2400 2.4  

HCO3
- 500 80  

CO3
2- Nil Nil  

Na+ 1400 1.4  

K+ ٤٠٠ Nil 
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  التحلیل البكتریولوجي لمیاه محطة زلیتن): ٨(جدول 

 .Sample No  ٢  ١  رقم العینة

 Sampling point  بعد الخزان  قبل الخزان  مكان أخذ العینة

 Nil Nil Total count per ml  لتر/العدد الكلى فى مل

 Nil Nil Coli forms per 100 ml  )لتر/مل ١٠٠(الجراثیم القولونیة في 

  
 ج ـــة النتائـــاقشمن

  :فات میاه الشرب المناسبة لإلنسانمواص
یحتاج جسم اإلنسان لنسبة من األمالح والمعادن   

ھذه العناصر إضافة للمواد الغذائیة الستكمال حاجة الجسم من 
وھذه األمالح والمعادن توجد في المیاه، ولكي یستسیغ . األخرى

اإلنسان شرب الماء وفي الحدود التي ال تضر بالجسم یجب أن 
 ٥٠٠ - 100تكون نسبة المواد الصلبة الذائبة على سبیل المثال من 

اصفات المو) ٨(و یوضح جدول . لتر/ ملجم  1000وال تزید عن 
اللیبیة ومواصفات منظمة الصحة العالمیة القیاسیة لمیاه الشرب 

  ).م٢٠٠٤عویضة، عصام(

  
  لمیاه الشرب طبقا للمواصفات اللیبیة ومواصفات منظمة الصحة العالمیة المواصفات القیاسیة): ٨(جدول رقم 

  الخواص
التركیزات المسموح بھا للمواصفات اللیبیة 

  )لتر/ملجم(
سموح بھا لمنظمة الصحة العالمیة التركیزات الم

WHO )لتر/ملجم(  

  ١٠٠٠  ١٠٠٠-  ٥٠٠  المواد الصلبة الذائبة

  ١٥٠  ١٥٠ – ٣٠  الماغنیسیوم

  ٢٠٠  ٢٠٠ – ٢٠  الصودیوم

  ١٢  ٤٠-  ١٠  البوتاسیوم

  ٤٠٠  ٤٠٠-  ٢٠٠  الكبریتات

  ١٠٠  ٢٠٠-  ٧٥  الكالسیوم

  ٢٥٠  ٢٥٠-  ٢٠٠  الكلورید

  ٨.٥ – ٦.٥  ٨.٥ – ٦.٥  األس الھیدروجیني

  
وقد یختلف كثیرا قبول درجة عسرة الماء من مجتمع 

وفي بعض األحیان یمكن تحمل . آلخر تبعا للظروف المحلیة
وتنتج عسرة الماء . لتر/ملجم ٥٠٠عسرة الماء التى تتجاوز 

الفلزیة الذائبة المتعددة التكافؤ، وأھمھا ) األیونات (عن 
وكثیرًا ما یعبر عنھ  .الكالسیوم، أما الماغنیسیوم فبدرجة أقل

، وتقع صفة CaCO3بالكمیة المكافئة من كربونات الكالسیوم 
. لتر/ملجم ٣٠٠ - ١٠٠الطعم أیون الكالسیوم في النطاق 

ویحتمل أن یكون الطعم للماغنیسیوم أقل منھا بالنسبة 
وحیث إنھ من المقترح وضع قیمة مسموحة إلجمالي . للكالسیوم

فردیة لكل من الكالسیوم العسرة، لذلك لم تقترح قیم 
وقد یكون للماغنیسیوم مع أیون السلفات، . والماغنیسیوم

خواص ملینة، إال أن جسم اإلنسان یستطیع أن یتالئم مع ذلك 
وعلى أساس التفاعل مع عوامل أخرى . في الوقت المناسب

مثل الرقم الھیدروجیني والقلویة، فقد یسبب الماء الذي بھ 
لتر ترسب قشور في شبكة  /مملج ٢٠٠عسرة تزید على 

التوزیع مما یؤدي إلى اإلفراط في استھالك الصابون وبالتالي 
وتنزع المیاه العسرة عند التسخین إلى ). Scum(تكوین الغثاء

  Softومن ناحیة أخرى فالماء الیسر. تكوین رواسب قشریة
 Bufferلتر لھ قدرة تنظیمیة/ملجم ١٠٠الذي تقل عسرتھ عن 

Capacity  فضة، فھو بذلك یؤدى لتآكل أنابیب المیاهمنخ .
في شكل ( لتر  /ملجم ٥٠٠والقیمة المسموحة للعسرة ھي       

محددة على أساس الطعم واعتبارات ) كربونات الكالسیوم 
  .االستعمال المنزلي

تراوحت تركیزات الكلورید في عینات المیاه  :الكلوریدات
لتر، /ملجم ٢٠ -  ٥مابین ) بعد التحلیة(الخارجة من الخزان 

مما یتضح أنھا لم تتجاوز الحد األقصى المسموح بھ في 
المواصفة اللیبیة والدولیة لمنظمة الصحة العالمیة لتركیز أیون 

لتر وبھذا تكون صالحة /ملجم ٢٥٠- ٢٠٠الكلورید من 
  .لالستھالك المعیشي والخدمي

وبرغم أن المصدر الرئیسي لدخول الكلورید بالنسبة 
سان ھو األغذیة المملحة حیث إن متوسط الداخل ھو لجسم اإلن

ستة جرامات تقریبا من أیون الكلورید في الیوم والقیمة 
لتر على أساس  /ملجم ٢٥٠المسموح بھا في میاه الشرب ھي 

  . اعتبارات الطعم

تراوحت تركیزات الكالسیوم في  :الماغنسیوم& الكالسیوم 
 -  ٢٠خزان ما بین المحطات الثالثة للعینات الخارجة من ال

لم تتجاوز القیم الحد األقصى وبالتالي لتر، /ملجم ٢١.٩٩
لتر لذا فإنھا /ملجم75 المسموح بھ في المواصفات اللیبیة وھو

تعتبر صالحة للشرب طبقا للمواصفات المعتمدة اللیبیة 
 .والدولیة لمنظمة الصحة العالمیة

رجة أما الماغنسیوم فتراوحت التركیزات في المیاه الخا
للمحطات الزاویة وزلیتن حیث ) بعد التحلیة(من الخزان 

لتر، أما محطة زوارة فسجلت القیمة /ملجم  ٢.٤سجلت 
لتر وبالتالي تعتبر مطابقة للقیمة الموجودة /ملجم ٣٢.٨٨

  .بالمواصفة اللیبیة
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pH:  بلغ متوسط األس الھیدروجینيpH  في محطة الزاویة
ما یدل على انخفاضھ ، م٦.٩٦، وأصبح ٨.٢٢قبل التحلیة 

وقربھ من نقطة التعادل وھكذا في محطة زوارة وزلیتن، 
 ٦.٥ویتراوح الرقم الھیدروجیني المقبول في میاه الشرب بین 

  . وھو المدى المسموح بھ ٨.٥ - 

تتوقف تركیزات الصودیوم في میاه الشرب على  :الصودیوم
ة عوامل مثل الظروف المائیة الجیولوجیة والموسم واألنشط

وقد تراوحت التركیزات في المیاه الخارجة من . الصناعیة
لتر وعادة /ملجم ١١.٦ – ١.٤الخزان بالمحطات الثالثة ما بین 

 - ٢٠تكون مستویات الصودیوم المسموحة في میاه الشرب من 
لتر، حسب المواصفة اللیبیة وقد سجلت تركیزات  /ملجم ٢٠٠

  . لتر/ملجم ٢٠٠ال تزید عن الحد االقصى المسموح بھ وھو 
یتضح ان ) ٣،٥،٧(وبھذا ومن النتائج السابقة بالجدول 

التأثیر الفعال لعملیات التحلیة في كل من محطة الزاویة وزلیتن 
وزوارة والتي أدت إلى انخفاض تركیز العناصر السابقة 
بدرجة كبیرة، وإن كان ھذا یجعلھا تفتقد لبعض العناصر 

یضھا من مصادر غذائیة الكیمیائیة والتي یمكن أن یتم تعو
  )WHO.1984.(أخري

أظھرت التحالیل الجرثومیة التي تم : التحلیل الجرثومي
إجراؤھا لعینات میاه محطات التحلیة الثالثة عدم وجود تلوث 

والتي من المعروف أن ) الكولیفورم(بكتریولوجي ببكتریا 
 .وجودھا في الماء یدل على التلوث بالفضالت البشریة

  
  ةـــــالخالص

یرى الباحث أن االنخفاض قلیًال عن الحد األدنى للقیمة 
علي المدى القصیر ال یعني بالضرورة أن الماء غیر آمن 
لالستھالك البشري حیث یتوقف ذلك علي نوع العنصر 
الكیمیائي، فالنقص في تركیز بعض األمالح مثل الصودیوم ال 

بدیلة یثیر مخاوف كبیرة حیث یمكن تعویضھ من مصادر 
أخري، بید أن االنخفاض الشدید في تركیز عناصر مثل 
الماغنیسیوم والكالسیوم قد یكون لھ تأثیرًا مباشرًا علي تركیب 
النسیج العظمي وكثافتھ وعلي العدید من العملیات الفسیولوجیة 
مثل انتقال اإلشارات العصبیة وانقباض العضالت، وعلیھ 

عویضة، (اخرى  ینصح بتعویض النقص من مصادر غذائیة
٢٠٠٤.( 

اتضح من نتائج التحلیل الكیمیائي لمیاه محطة الزاویة 
وزوارة وزلیتن لتحلیة میاه البحر وذلك من خالل الجدول 

أن مستویات تركیز جمیع األمالح تقترب من الحد ) ٣،٥،٧(
 .األدنى للقیم الداللیة المحلیة والدولیة بمعدالت متفاوتة

ة المتحصل علیھا أن المیاه خالیة تبین من التحالیل المعملی
من أي تلوث بكتیري وأن نتائج التحالیل الكیمیائیة المدرجة في 
الجداول أعاله تعتبر مقاربة للحدود المسموح بھا حسب 

والمعتمدة من ) ٨٢(المواصفة القیاسیة اللیبیة لمیاه الشرب رقم 
ة اللجنة العلیا للمركز الوطني للمواصفات والمعاییر القیاسی

المسموح بھا ، وحسب التركیزات ١٩٩٢لسنة  ٦٩بقرار رقم 
 .WHOلمنظمة الصحة العالمیة 
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Abstract: Study has some physical and chemical changes in the research for three desalination plants in the city of 
Zuarah and Zawia and Zliten, which operates thermal means, were discernible samples of water entering (source) 
desalination units and out of (outflow) water. It has been the study beginning in November 2014 until January 2015, 
and the results showed that the pH (pH values) of water is within the range allowed in drinking water values and 
ratios of total disulfide solids coincided with the measured electrical conductivity values was the total amount of 
dissolved solids less a little bit of the minimum registered in the international standard of drinking water standards, 
and was concentrated in Zliten station is the least compared to the station Zuarah, which recorded the highest values 
of the concentration of total disulfide solids in December 2014, showed the results of dissolved ions overall analysis 
of concentrations slightly lower than the values recorded specifications Libya drinking water and are therefore seen 
emerging water suitable for drinking and household services and service, while for bacterial contamination were all 
(outflow) water  from desalination units for the three stations free of bacterial and microbial contamination of water. 

Keywords: Total disulfide Solids (TDS), Multiple Effect Distillation (MED), Water Desalination 


