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 : ملخصال

أجريت هذه الدراسة على بحيرة غيث في الطرف الغربي لمنخفض الكفرة الجوف قد اشتملت 
قد الضةة  لمياه وعلي دراسةةة مناا المنطقة والخواا الكيمياةية والفياياةية لتربة المنطقة وكذلت لحليا ا

من خالل رصةةد لالة المناا لهذه المنطقة اسةةتنادا على سةةجالت محطة اارصةةاد الجوية خ ولم الخالصةةة 
إلى إن هذه المنطقة لمتاز بمناا صةحراوي جاف جدا وكذلت لضةا ل كميات اامطار الساقطة علي هذه   

بحيرة اظرا الاخفاض مسةةةةةةةتوإ المنطقةة بحيةث إاها لكاد لكون معدومة مما أدإ إلى جفاف كبير لهذه ال  
المياه الجوفية التي لتغذإ بواسةطة مياه اامطار وكذلت لميات المنطقة بارلفا  المعدل السنوي لدرجات  

ما لم ك الحرارة وكاات الرطوبة النسةةةبية منخفضةةةة والريائ السةةةاةدة الريائ الشةةةمالية الشةةةرقية )القبلي(    
ةيةة والفياياةية وأوحةةةةةةةحت النتاة  ااخفاض في المادة  دراسةةةةةةةة لربةة هةذه المنطقةة بةاالختبةارات الكيميةا      

( وقد لبين 607,-46,7لراولت ما بين )  ph( و الـةةةةة 56,0 - 56,0العضوية ليث لراولت ما بين )
ملليموز/ سةم وقد الض  من   34570من ذلت قلوية هذه التربة وااليصةالية الكهربية قدرة معمليا بالقيمة  

ملليموز/سم  635,,0ذه المياه أما االيصالية الكهربية للتربة قد وصلت إلى هذه النتاة  الملولة العالية له
 وهى لربةة لعتبر شةةةةةةةبةة ملحيةة وأوحةةةةةةةحةت النتةاة  ارلفةا  معةدل الكتيواات وااليواات والبيكربواات        
وبالتحليا الميكاايكى للتربة الضةة  أن لربة هذه المنطقة ال يوجد بها لنو  كبير وذلت الن معظم المنطقة 

لكون من مةادة أصةةةةةةةا والةدة وعليةة فةأن التربةة الرملية لكاد لكون هي السةةةةةةةاةدة على أاوا  الترب      قةد  
  ااخرإ

 

Abstract 

 This study has conducted on Lake Ghaith in the western edge of the low infidels Jawf. This 

study has included the climate of the study area and the chemical and physical properties of the 

soil and also the analysis of the water have been shown by monitoring the state of the climate 

based on meteorological station records infidels in Kufrah. This study has concluded that this 

area characterized by desert climate is very dry as well as diminished rainfall over this region 

amounts so that they are almost non-existent resulting in a significant drought this lake due to 

low groundwater fed by rainwater level as well as the marked area high annual average 

temperature and the relative humidity is low and the prevailing wind northeast winds (tribal). 

The results show that the study of the soil of this region chemical and physical tests are 

decreased in organic matter ranged between (0.65 to 0.93) and the ph ranged between (7.94 to 

9.54) has been shown that these alkaline soil and outreach electrical capacity of the laboratory 

at 21043 millimose / cm was clear from these results and high salinity of the water while the 

electrical conductivity of the soil has reached 396.20 millimose / cm which is considered semi-

saline soil and the results showed higher cautions and bicarbonate ions and rate. The 

mechanical analysis of the soil turned out that the soil of this region do not have a great variety, 

because most of the area may be of material out of one and therefore the sandy soil is almost 

as prevalent on other types of soils. 
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2 Introduction 

يعتبر منخفض الكفرة الجوف هو ألد المنخفضات بالصحرا  الليبية ويقع فى الركن الجنوبي 
ويضم منخفض الكفرة مجموعة من الوالات الصغيرة المتناثرة من أهمها الهوارإ الشرقي من ليبيا 

 55o 37′بين داةرلي عرضوالهويويري والجوف المركا وبومة وبويمة والطالب والطليليب ويقع فلكيا 

شرقا وبمتوسط ارلفا  عن سط  البحر لوالى  70o 30 ′و o 55 30′شمااًل وخطى طول  05o 37′و
م   ويضم المنخفض مجموعة من البحيرات المنعالة والتي آلت إلى الجفاف وأصبحت سبخات مثا  740

وهى بحيرة مالحة لبعد لوالي  سبخة بويمة وبومة والمنايع والتوبات والهوارإ وغيرها عدا بحيرة غيث
م لقريبا ولتميا هذه 4كم شمال غرب الجوف المركاي وهى بحيرة غير عميقة إذ يبلغ عمقها لوالي  ,

البحيرة بمياه شديدة الملولة وهى فى طريقها الى الجفاف ليث لتركا المياه من الطرف الشمالي الغربي 
كما لطوقها الرمال م من الشمال إلى الجنوب ,4 م من الشرق الى الغرب وبعرض440من البحيرة بطول 

 ( 3555خإمن كا الجوااب والتي يميا لواها إلى اللون ااصفر   )الاو

ياللظ أن سط  اارض في المنخفض مكون من ثالث مستويات إلداها منخفض لغطيه لربة 
هها مالحة خ أما المستوي سبخة خ ولتكون على سطحه أليااا طبقة من اامالئ خ واآلبار التي لوجد بها ميا

الثااي فيرلفع ارلفاعا قليال عن المستوإ ااول خولغطية لربة رملية لواها اصفر ماةا لاللمرار خولوجد 
به المياه الحلوإ بوفرة وعلى عمق بسيط خأما المستوإ الثالث فيوجد على أطراف الوالة ولغطية لربة 

 355بحيرلان صغيرلان يتراوئ الساعهما بين  (  لوجد في منخفض الكفرة4,44رملية جافة )شرف خ
أمتار ومياههما شديدة الملولة ومع ذلت فان هناك طبقة جوفية مياهها للوة  0-7م وعمقهما بين  305و

جدا على لافة هالين البحيرلين وال لبعد هده الطبقة عن سط  اارض إال بحوالي اصف متر ولون 
ثبان الرملية الصغيرة التي يميا لواها لالصفرار )شرف خ مياههما ازرق غامق ولولهما اطاق من الك

4,44 ) 

لعتبر هذه المنطقة من المناطق الصحراوية لذلت لم لحظى بقدر كافي من الدراسات ليث أن 
اغلب الدراسات في ليبيا لركات على المناطق السالليةخ أما المناطق الصحراوية فال لاال فقيرة إلى 

 هذا النو  من الدراسات  

لقع منطقة الدراسة ) بحيرة غيث ( فى الطرف الغربي لمنخفض الكفرة الجوف على خط طول 
′30 47o 43 37′ شرقا وداةرة عرضo   م فوق سط  البحر وأقا 085شماال وهى لوجد على ارلفا

م   والتي لمثا مستوإ الما  الحالي ويبلغ قطرها من الشمال إلى 043اقطة ااخفاض في البحيرة 
 م لقريبا  ,00م ومن الشرق إلى الغرب 305الجنوب 
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خ من إجمالي االستهالك %8,ولعد المياه الجوفية المصدر الرةيسي للمياه ولساهم بأكثر من 
المصدر الوليد المتائ لالستغالل لألغراض المختلفة )  -وأغلب المناطق الجافة - ولعتبر في المنطقة

من كمية المياه الساةلة العذبة خ في لين لقدر  %4,در كمية المياه الجوفية بنحو (  ولق0,,4 الباروايخ
(  إن معظم المياه الجوفية 8,,4 من مجمو  المياه الساةلة العذبة )الجديديخ %0كمية المياه السطحية بـ
 (  4,80الذي يتسرب في الصخور المسامية والمنفذة للما  )القالويخ -اامطار -مصدرها الما  الجوي

 تبذل وهو الوالدةخ المنطقة داخا آلخر بئر ومن خ اخرإ منطقة من الجوفية المياه منسوب يختلف
 يتراوئ الجوف منطقة ففي خ فيها الواقع للطبقات العام ومقدار اارض سط  لضرس منها عواما بعدة يتأثر

لسب التصنيف اامريكي  لقع لربة الكفرة اارضخ سط  منسوب لحت مترًا 05-40 بين ما اآلبار عمق
خ ومادة أصا هذه التربة هي الرواسب  Psamments للتربة لحت رلبة الترب لديثة التكوين الرملية 

القارية أو الشاطئية ويرجع عدم لطور قطا  هذه التربة إلى سيادة المناا الجاف  –الريحية أو الهواةية 
في )ااجاا  المنخفضة من والات  لتربة الملحيةالنتشر   (0,,4)بن محمودخوالغطا  النبالي الفقير 
من مسالة المنطقة ولقد لكوات التربة الملحية اتيجة عاملين :ااول المناا  3كم43الكفرة ( وهي لشكا 

( أما العاما الثااي فيتمثا في حعف ااحدار هذه ااجاا  المنخفضة 0,,4الصحراوي الجاف خ )بوخشيمخ
 فتظهر على شكا سبخات مستنقعيه  ولتكون وفية من الطبقات المنخفضة خمما أدإ إلى لسرب المياه الج

   (4,87 سم  )بن محمود والجندياخ 5,-45اتيجة لذالت قشور صلبة يتراوئ سمكها من 

لعد الخصاةص المناخية من أبرز العواما التي لؤثر لأثيرًا كبيرًا في لشكيا سط  اارض في 
اامطار لعتبر  –التبخر  –الرطوبة النسبية  –الريائ  –حرارة منطقة الدراسة خ  ومن أبرزها درجة ال

درجة الحرارة من أهم عناصر المناا خ وفقًا لمعادلة )دي مارلون( ليث بلغ متوسط معاما الجفاف 
( عامًا 70( أما المتوسط السنوي لدرجات الحرارة خالل فترة ) 3558  )خيراهلل وهو مناا جاف 577 5
   والجدول التالي يبين معدالت درجات الحرارة  5م , 40وبمدي لراري متوسط  خ5م 70 30فقد بلغ 
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 (4جدول )

المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة العظمي والصغري والمتوسط اليومي والمدي الحراري لمحطة 
 (م ,355 –,,,4فرة خالل الفترة )الك

 الشهور
 الحرارة العظمي

 5م

 الحرارة الصغري

 5م

 ليوميالمتوسط ا

 5م

متوسط المدي 
 5الحراريم

 0 40 7 47 , , 4 33 يناير

 0 ,4 40 ,4 0 8 5 30 فبراير

 8 ,4 3 34 8 43 , ,3 مارس

 0 44 00 34 4 48 5 ,0 إبريا

 4 44 ,, 05 4 33 8 ,0 مايو

 0 40 0, 00 0 30 8 74 يوايو

 , 47 40 00 0 ,3 3 74 يوليو

 8 47 , 00 3 ,3 74 أغسطس

 0 40 70 04 8 30 4 ,0 سبتمبر

 0 40 40 ,3 5 ,4 0 07 أكتوبر

 0 ,4 00 35 4 43 5 38 اوفمبر

 3 40 , 40 0 8 0 30 ديسمبر

 , 40 70 30 0 44 7 00 المتوسط السنوي

 المركا الوطني لألرصاد الجوية خ إدارة المناا خ طرابلس خ بيااات غير منشورة    :المصدر
 

لعظمى والصغرإ والمتوسط اليومي ومتوسط المدإ جات الحرارة االمعدالت الشهرية لدر( 4) شكا
 (م,355-,,,4) الحراري الشهري لمحطة ارصاد الكفرة خالل الفترة

 

 

 

 

 

 

 
 

 (4-4: جدول )المصدر
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الجاه الريائ وسرعة الريائ لعد من أهم عناصر المناا خاصة في ااراحي الصحراوية الجافة  
 في سرعتها وأصبحت محملة بالغبار واالربة   ويكون لأثيرها كبير خ كلما زادت

ولعتبر الرطوبة عاما مساعد في االتفاظ بالحرارة الكامنة ليث لعما على عرقلة ااشعا  
الشمس المرلد من اارض فالهوا  الجاف يفقد الحرارة بسرعة ومن هنا جا ت العالقة بين الحرارة 

(  يبلغ المتوسط السنوي 3558السيد سان المناخية  )والرطوبة وهي من العالقات الهامة بالنسبة لدر
وبذلت بوصف هوا  منخفض الكفرة بأاه  %0 ,3( م,355 – ,,,4للرطوبة النسبية خالل الفترة )

ملم    8 0م ليث بلغ ,355منخفض الرطوبة   وقد سجا أداي متوسط للتبخر في شهر ديسمبر عام 
ملم  بينما بلغ المتوسط السنوي خالل  7 38مبلغ 4,88م ليث سجا أعلي متوسط للتبخر في يوايو عا

ياداد معدل التبخر خالل شهور الصيف خ يقا التبخر بشكا ملم    8 48م( إلي ,355–,,,4الفترة ) 
واح  مع ااخفاض درجة الحرارة خ ليث يبدأ معدل التبخر في االاخفاض التدريجي في شهور الخريف 

  ا يصا أداي معدل له في شهور الشت

  

 (3جــــــــــدول )

 المتوسط الشهري للرطوبة النسبية والتبخر في منخفض الكفرة خالل الفترة

 (م ,355 – ,,,4)

 التبخر )ملم(  الرطوبة النسبية % الشهور

 المتوسط الشهري المتوسط الشهري

 , 8 8 70 يناير

 , 44 3 07 فبراير

 4 ,4 , ,3 مارس

 7 34 0 35 إبريا

 3 37 0 ,4 مايو

 , 30 3 35 يوايو

 , 37 , 34 يوليو

 37 8 30 أغسطس

 4 33 , ,3 سبتمبر

 0 44 00 أكتوبر

 , 44 0 75 اوفمبر

 , 77 ديسمبر

 ملم 8 48 %0 ,3 المتوسط السنوي

 : المركا الوطني لألرصاد الجوية  المصدر
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 (ف ,355-,,,4) فترةمنحنى الرطوبة النسبية والتبخر في منخفض الكفرة خالل ال( 3) شكا

 

 

 

 

 

 

 

 

لعتبر منطقة الدراسة جا  من الصحرا  المدارية والتي اادرًا ما لتعرض لسقوط اامطار خ" كما  
وعند دراسة  (,4,8النطاقات الصحراوية  )محسوب أاها ال لختلف في اظامها عن أي جا  أخر من 

الشهرية لكمية اامطار الساقطة على  ( يتض   أن مجمو  المتوسطات0( والشكا )0ولحليا الجدول  )
 ملم    43 5م بلغت بمتوسط سنوي  ,355 – ,,,4محطة الكفرة لألرصاد الجوية خالل الفترة 

 

 ( المتوسطات الشهرية لسقوط اامطار على محطة الكفرة لألرصاد الجوية خالل الفترة0جـــــدول )

 (م,355-,,,4)

 المتوسط الشهري ) ملم ( الشهور

 , 5 ايرين

 3 5 فبراير

 3 5 مارس

 3 5 إبريا

 3 5 مايو

 53 5 يوايو

 5 5 يوليو

 5 5 أغسطس

 5 5 سبتمبر

 ,5 5 أكتوبر

 5 5 اوفمبر

 5 5 ديسمبر

 3 4 المتوسط السنوي

 : المركا الوطني لألرصاد الجوية  المصدر
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%المتوسط الشهري للرطوبة النسبية  المتوسط الشهري للتبخر ملم  
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-,,,4) الجوية خالل الفترةالمتوسطات الشهرية لسقوط اامطار لمحطة الكفرة لألرصاد ( 0) شكا
 (م,355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materials and methods . المواد وطرق البحث 2

  :تحليل المياه 2.2

3HCO خ3CO اامالئ الذاةبة )و ( E.C )و قياس االيصالية  ( pH )لحديد الرقم الهيدروجيني  
 ( Kخ Naخ Mgخ Caخ4SO خ CLخ

  :تحليل التربة 2.2

 35 - 0الدراسة من عدة أماكن متفرقة ولم اخذ العينات علي عمق ) لم جمع العينات من منطقة
سم(  وحعت العينات في أكياس وأعطيت لكا عينة الرقم الخاا بها والموقع المجمعة منه ثم أخذت 

 العينات للمعما إلجرا  التحاليا بمشرو  الكفرة اإلاتاجي  

                                                                            :   Soil  analysisالتحليل الميكانيكي للتربة 2.2
والطين  (Sand)لضمن التحليا الميكاايكي للتربة لحديد قوام التربة عن طريق إيجاد اسبة الرما 

(Clay والطمي )Silt)  للعينات وذلت باستخدام طريقة الهيدروميتر ) 

  :التحليل الكيميائي للتربة 2.2

وقياس االيصالية    pH meter( لعينات التربة باستخدام جهاز  (pHلحديد الرقم الهيدروجيني 
(E.C)  وذلت بتقدير لركيا اامالئ الذاةبة في عجينة التربة المشبعة بالما  و قياس المادة العضوية و

 ( Ca,  3Coخ   Naخ Kخ   Mgخ4SO خ  CLخL  \meq    3HCOلحديد الكاليواات واالايواات )
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   Results and Discussion .  النتائج والمناقشة 2   

 :التحليل الميكانيكي 2.2

( وقد 4أجري التحليا الميكاايكي لعينات التربة لمناطق الدراسة وسجلت النتاة  في الجدول  )  
( 4) بينت النتاة  وجود فروقات في اسبة الرما بأاواعها المختلفة الماكن الدراسة خ وبالرجو  للجدول

والعينات من لربة  %,5 5يتض  ان التربة من لحت النخيا كاات أقا اسبة للرما خشن جدا وبلغت 
 88 ,0اما الرما الخشن فكاات التربة من وسط البحيرة اعلى اسبة بلغت  %45 5وسط البحيرة بلغت 

صب اعلى اما الرما المتوسط فكاات التربة من لحت الق %,5 ,ولربة لحت القصب اقا اسبة بلغت 
  %30 ,3بينما اقا اسبة كاات في التربة المأخوذة من وسط البحيرة ليث بلغت  %70 74اسبة وبلغت 

وبمقاراة اسبة مكواات التربة للمواقع يتض  ان الرما المتوسط شكا اعلى اسبة لجميع مواقع الدراسة ما 
كاعلى اسبة  %70 74بين   عدا التربة من وسط البحيرة خ ليث بلغت اسبة الرما اعلى اسبة لراولت

كاقا اسبة من وسط البحيرة وان الرما الخشن جدا كان اقا اسبة بين  %30 ,3من لحت القصب الي 
كاعلى اسبة وسط البحيرة  %45 5كاقا اسبة من لحت النخيا و %,5 5المواقع المختلفة ليث كاات 

معظم  ال لتنو  لنوعا كبير خ وذلت الن اتاة  التحليا الميكاايكي للتربة لشير الي  إن لربة المنطقة   
المنطقة لكاد لكون من مادة أصا والدة خ فال يوجد لفاوت واح  في التركيب الصخري للمنطقة خ ليث 
الحجر الرملي النوبي يكاد يغطي معظم المنطقة خ وعلية فان التربة الرملية لكاد لكون هي الساةدة علي 

خ بن محمود( لقع لربة الكفرة لسب التصنيف  0,,4ما جا  به )كا أاوا  الترب ااخرإ خ وهذا يؤكد 
اامريكي للتربة لحت رلبة الترب لديثة التكوين الرملية خ ومادة أصا هذه التربة هي الرواسب الريحية 

ويرجع عدم لطور قطا  هذه التربة إلي سيادة المناا الجاف والغطا   –القارية أو الشاطئية  -أو الهواةية 
الفقير خ بإحافة إلي لداثة عمر مواد ااصا النالجة عن لرسيب المواد الرملية المتكررة خالل  النبالي

 اازمنة الحديثة  

 

 ( التحليا الميكاايكي للتربة4جدول )

 المكـــــــان
رما خشن 
 جدًا %

رما خشن 
% 

رما متوسط  
% 

رما ااعم 
% 

رما ااعم جدًا 
% 

طين + سلت 
% 

لربة من لحت 
 النخيا

5 5, , 30 74 44 74 5, 7 30 0 04 

لربة من لحت 
 االثا

5 08 0, 40 08 45 4, ,5 3 04 0 75 

لربة من لحت 
 القصب

5 03 , 5, 74 70 04 48 3 7, 0 00 

لربة من طرف 
 البحيرة

5 00 00 70 3, 88 05 03 3 ,0 0 44 

لربة من وسط 
 البحيرة

5 45 0, 88 3, 30 33 00 7 74 , 00 
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 :يل الكيميائيالتحل 2.2

في الجدول  PHومن اتاة  التحليا الكمياةي لعينات التربة من المواقع المختلفة للرقم الهيدروجيني   
كاعلى قيمة للتربة من  07 ,كاقا قيمة من التربة لحت النخيا الي  7, 4( يتض  ااها لراولت بين 3)

قلوي وذلت بسبب ارلفا  اسبة في جميع المواقع كان  PHلحت القصب وياللظ بشكا عام ان لاثير 
بالنظر إلى اتاة  التحليا الكيمياةي للتربةخ ليث لأكد أن جميع لرب هذه الملولة اتيجة لتبخر الما    و

( ويرجع السبب في هذه القاعدية  07 , - 7, 4) ما بين  phالمنطقة لتجه إلى القاعدية ليث لراولت ال 
( ومن الجدير بالذكر أيضًا  Na – Mg – Ca: الكاليواات  ) إلى لراكم كميات أو لركياات عالية من 

( التربة لتأثر بشكا واح  مع وجود المادة العضوية ولركيا القواعد في التربة ليث لصا Phأن قيمة )
( أما في لرب المناطق الشبه جافة لصا %4اسبة المادة العضوية في المناطق الجافة والجافة جدًا إلى )

 ( 0,,4محمودخ ( خ )بن %0إلى )

 

 pH( الرقم الهيدروجيني 3جدول )

لربة من لحت  المكان
 النخيا

لربة من لحت 
 االثا

لربة من لحت 
 القصب

لربة من طرف 
 البحيرة

لربة من وسط 
 البحيرة

الرقم الهيدروجيني 
pH 

4 ,7 8 00 , 07 8 ,0 8 70 

 

( وقد لولظ وجود 0دول )فقد سجلت النتاة  المتحصا في ج E.Cاما درجة التوصيا الكهرباةي 
لباين واح  لتاثير الموقع والغطا  النبالي على درجة التوصيا الكهرباةي للتربة فكاات التربة من لحت 

من وسط البحيرة وهذا يدل على ارلفا  ملولة مياة  3 ,,0واعلى اسبة بلغت  E.C , 04النخيا اقا  
  ية الكهرباةيةوالجدول التالي يوح  االختالفات في اإليصال البحيرة  

  

 ( اإليصالية الكهرباةية0جدول )

لربة من لحت  المكان
 النخيا

لربة من لحت 
 االثا

لربة من لحت 
 القصب

لربة من 
 طرف البحيرة

لربة من وسط 
 البحيرة

اإليصالية الكهرباةية 
E.C 

, 04 4,8 45 40 ,7 00 53 0,, 35 

 

وية يتض  وجود اختالف طفيف لنسبة المادة ( لتحليا المادة العض7بالنظر في النتاة  بجدول )
والمادة العضوية في منطقة الدراسة كاات  0, 5-0, 5والتي لراولت بين العضوية في المواقع المختلفة 

منخفضة بشكا عام وقد سجلت أعلى اسبة  للمادة العضوية في التربة المأخوذة من لحت ابات ااثا 
  ساقط أوراق النبالات على اارض( وهذا قد يكون راجع إلى اسبة ل0, 5)
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 ( المادة العضوية7جدول )

لربة من لحت  المكان       
 النخيا

لربة من لحت 
 االثا

لربة من لحت 
 القصب

لربة من طرف 
 البحيرة

لربة من وسط 
 البحيرة

 80 5 ,4 5 0, 5 0, 5 3, 5 المادة العضوية

 

التربة وألض  أن جميع الكاليواات المدروسة كاات أجرإ التحليا الكمياةي لمعدل الكاليواات في 
( كما لبين أاخفاض معدل جميع الكاليواات 0مرلفعة في لربة وسط البحيرة  كما هو مبين في الجدول )

كان ااعلى في جميع المواقع والتربة  Naفي التربة لحت النخيا مقاراه بالمواقع االخرإ وأن كاليون  
   جميع الكاليواات لقريبا مقاراه بالمواقع االخرإ من لحت النخيا أاخفضت فيها

  

 ( معدل الكاليواات0جدول )

 المكان  

 

 معدل الكاليواات

لربة من لحت 
 النخيا

لربة من لحت 
 االثا

لربة من لحت 
 القصب

لربة من طرف 
 البحيرة

لربة من وسط 
 البحيرة

Ca 43 55 , 55 00 55 37 55 44 55 

Mg 0 55 005 55 405 55 ,4 55 4070 55 

Na 0, 03 4458 ,, 08, ,0 407 48 0,03 44 

K 0 44 84 44 30 54 4 ,7 4,, 30 

 

( والض  من هذه النتاة  ,كما أجري التحليا الكمياةي لمعدل االيواات وسجلت النتاة  في جدول )
اح  على لأثير وعدم ألتوا  التربة في جميع المواقع على الكربواات كما الض  أن لنو  الغطا  النبالي 

معدل االيواات ليث ياللظ أن وجود النخيا في التربة أدإ الاخفاض جميع االيواات في عينات التربة  
المأخوذة من لحت النخيا كما اختلفت معدالت االيواات بين المواقع وكان للكبريتات أعلى معدل في جميع 

( Mg( والماغنيسيوم )Naكالصوديوم ) ولتميا هذه المنطقة بتركيا عالي من الكاليواات  المواقع
( meq/L4455 ( إلى )Cl( وكذلت زيادة لركيا اايواات ليث وصلت اسبة الكلور )Kوالبولاسيوم )

باإلحافة إلى هذه الملولة العالية فإن درجات الحرارة العالية التي لتميا بها هذه المنطقة أدت إلى عدم 
  هذه المنطقة مقدرة النبالات ااخرإ على االستيطان في
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 ( معدل اايواات,جدول )

 المكان  

 

 معدل  اايواات

لربة من لحت 
 النخيا

لربة من لحت 
 االثا

لربة من لحت 
 القصب

لربة من طرف 
 البحيرة

لربة من وسط 
 البحيرة

3CO - - - - - 

3HCO 0 55 44 55 45 55 0 55 4 55 

4SO 34 30 747 8, ,,3 53 434 43 0047 05 

CL 70 55 4455 43 55 430 55 44,5 55 

 

 :نتائج تحليل المياه 2.2

 34570( ياللظ ارلفا  درجة التوصيا الكهرباةي لمياة البحيرة والذي بلغ 4بالنظر في جدول ) 
مليموز/سم وربما هذا يفسر وجود أاوا  محددة من الغطا  النبالي في موقع الدراسة والتي لتحما ملولة 

على 55 405و  03 ,40أرلفا  معدل الصوديوم والكلور والذي بلغ  المياة كالنخيا والقصب ولبين
لعتبر هذه اايواات هي الساةدة في هذه المياه  -Clو  +Na     ,3 434التوالي يليهم الكبريتات وبلغت 
من النتاة  الذي يبين أن هناك كميات  4وكذلت بالرجو  إلى الجدول  So4ولكن التركياات عالية من 

التي لم قياسها لهذه المياه هي  Cl 405 55و  Na 40, 03ذه الملولة العالية لـ ه +Mg2كبيرة 
        السبب في اعاقة امو النبات الغير متكيفة مع الظروف البيئية ذات الملولة العالية

(Marschner,1995) 

 

 ( اتاة  لحليا المياه4جدول )

الرقم 
 الهيدروجيني

PH 

االيصالية 
 الكهرباةية

E.C 

 ز / سممليمو

 meq/Lاامالئ الداةبة في المياه 

3CO 3HCO CL 4SO Ca Mg Na K 

8 05 34570 5 45 0 45 405 55 434 3, 07 35 ,5 85 40, 03 8 ,4 
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 الرقم الهيدروجيني لنتاة  لحليا التربة Ph( 7شكا )
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5 E.C

 ( المادة العضوية % لنتاة  لحليا التربة,شكا )
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