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Study of Some Ecological Properties of Ain Kaam Water and Its 

Relation to Development of Fish Wealth in Libya 

 

Abstract 
The big value of springs in the Libyan coast comes from using them for irrigation and 

sometimes as a source of potable water, in addition, fish aquaculture. This study aimed 

to assessment of some abiotic ecological properties of water quality of Ain Kaam 

(spring) which including temperature, pH, total hardness (TH), electrical conductivity 

(EC), total dissolved solids (TDS) and its relation to development of fish wealth in 

Libya. The statistical results showed that, no significant different between study 

stations. The values of temperature were 20℃, while pH   was ranged 6.88 - 7.44)) with 

slightly alkaline, also the electrical conductivity was ranged between 1726 -1763 

ms/cm, while TDS was 500- 1000 mg/L, and TH was 1040  -1160 mg/L. According to 

the ecological properties results, the water can use for irrigation, fish culture and need 

treatment due to the presence of polluted water sources. 
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 المقدمة
لذلك بات من  ، والعيون  واآلباراألنهار والبحيرات والبحار والمحيطات  الطبيعية فمنها  تعددت مصادر المياه

نوعية المياه واألحياء المائية لك المصادر بدراسات عديدة تناولت يت تظلضرورات دراستها بشكل كامل وقد حا
 ،األسماك التي تحدد بمجموعة من الخواص البيئية والحياتية )السعدي واخرون تربية وانواعها وعلى وجه الخصوص 

  (Kalaf et al,1982) باو وأور  االسكندنافية في الدول قرن  من أكثر قبل بدأت المائية دراسة البيئة ٕان. (1999
 الباحثين من قام عدد حيث البحيرات لمياه  والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية راسة الخواصبد االهتماممن خالل 
  والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية فى العوامل التغيرات حول البحوث مئات ونشرواالمياه ومصادرها المختلفة  بدراسة
  كاألسماك والقشريات وغيرها من األحياء المائية. فيهاوعالقة ذلك بكل الكائنات الحية التي تعيش   ،(2010)ديوان،

تاتتى و  باين مادينتي الخما  و تلياتن، ليبياا الواقعاة علاى السااحل الغرباي مان تعد عين كعام أحد عيون الميااه العذباة 
 فهاي ،متعاددة واجتماعية اقتصاديةلما لها من أهمية  ،(1990، فشوطفى المرتبة الثانية مساحة  بعد عين تاورغاء )

 وملتقاى  وتربياة األساماك الاري للمياه الجوفية لمنطقة كعام، إذ تستخدم مياهها ألغراض شتى منهاا  الرئيسيالمصدر 
لسااكان  ترفيهااي، فضااال عاان كونهااا مكااان Ighwela and Abol-Munafi, 2011)للطيااور المهاااجرة والعااابرة )
الاذ  يارب     الرئيساي الماائيمهماا، فموقعهاا يعاد المصا   اساتراتيجيا  موقعاا عاين . وأن لهذه المدينتي الخم  و تليتن

منهاا.  الشاماليختالط مياهها ما  ميااه البحار وخاااة الجانا  اواد  كعام  بالبحر األبيض المتوس  الذ  سب  فى 
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األبايض  البحار ميااه وطغياان مان جهاة تدفقها وقلت عين كعام  نوعية مياه تردي في العوامل من العديد وقد أسهمت
 فاي المائياة إدارة الماوارد وساوء التغيارات المناخياة بساب  الميااه وشاحة مان جهاة أخار  العاين  ميااه المتوسا  علاى

ما   عاينهنااك الابعض اآلخار مان الملوياات يصال الاى الباإلضافة إلى ذلاك  .الزراعية  والمنزلية والمخلفات  المنطقة
ملية تباادل لمحتوياات هاذه الميااه وال سايما األماالئ الذائباة جريان مياه األمطار ومياه واد  كعام، وهذا يعني وجود ع

بدورها تؤير على الصفات الفيزيائية والكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشارة والتاي تعاد ساببا فاي تلاوث  والتيمنها، 
ومن هذا المنطلق بنيت هذه الدراساة لبنااء   ، يةالحال أيٌة دراسة تفصيلية على منطقة الدراسة تجري ولم   .عينمياه ال

وتعتماد   ،وعالقتهاا بتنمياة الثاروة السامكية فاى ليبيااعاين كعاام   الخاواص البيئياة لميااهالقاعدة العلمياة الرااينة لتقيايم 
 ومقارناة النتاائا المتحصال عليهاا بالموااافات القياساية العالمياة والمحلياةالخاواص البيئياة الصالحية علاى ماداها مان 

   تشكل قاعدة لدراسات بيئية الحقةوالتي سوف  ، ومد  استخدامها في تربية األسماك واألحياء المائية
 المواد وطرق العمل 

 منطقة الدراسة 
في المنطقة الواقعة بين مدينتي الخم  و تليتن، حيث يبعد طرفها الشرقي عن مدينة بقرية كعام كعام  تق  عين

 140اضافة الي ذلك تبعد  ،كيلومترا   15بينما يبعد طرفها الغربي عن مدينة الخم   ،كيلومترا   10تليتن مسافة 
كما هو موضح بالخريطة    Ighwela and Abol-Munafi,2011)) العاامة طرابل   شرقيكيلومترا  تقريبا 

 ( التى توضح موق  الدراسة 1)رقم 
جمع العينات   

لكامل المنطقة المدروسة. جمعت هذه العينات حس  الطريقة  ممثلةمناطق من عين كعام بحيث كانت  6 اختيرت
مرات  العبوة عدة  لتر( بعد غسل  1.5عبوات بالستيكية سعة ) باستخدام، وتم الجم  (APHA, 1985القياسية )

لبل لحظة ابالماء المراد فحصه قبل ملئها، يم سدت بغطاء محكم ونقلت العينات الى المختبر حيث شرع فى التح
 العينات. واول 

 البيئية التحاليل 
فااى مختباار محطااة تحليااة مياااه البحاار بمدينااة  عااينلعينااات مياااه الالالحياتيااة   للخصااائا البيئيااةتاام إجااراء التحالياال 

 ،الهيادروجينياألس  ،درجاة الحارارة هيو  APHAوفقا  للطرق القياسية المذكورة فى  تليتن، وقد تم قياس المتغيرات 
 : يتتيكما الملوحة، العسرة الكلية 

بواساطة   الهيادروجينياألس قياس  وتم(، 1990وحسن،  عباديعبد ) مئوي تم قياس درجة الحرارة بواسطة ترمومتر 
  (THبينماا العسارة الكلياة ). HACH)والمصان  مان قبال شاركة ) (HQ40 d) ناوع    pH meter جهاات اساتعمال

المعاايرة الترسايبية )طريقاة مااور(. وقاد تام االعتمااد فاي هااذه  باساتخدامطريقاة المعاايرة والكلوريااد  باساتخدامتقاديرها  تام
 الذائباة األماالئ تارتب  بتركياز والملوحةهما الملوحة و التوايلية الكهربية،  عينالدراسة على خاايتين لتقييم ماء ال

 األمالئ. بهذه الخااة بالمكونات ارتباطها من (  أكثرTDSالكلية )
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 ( توضح موقع الدراسة1)الخريطة رقم 
 النتائج والمناقشة  

نجائ تربية األسماك والتي من أهمها نوعية  عليها  يعتمدمن أهم العوامل  التي للمياه   يعتبر دراسة الخواص البيئية
 وجودة المياه وعالقة ذلك بكل الكائنات الحية التي تعيش فيها.

 درجة الحرارة
 مياه في الحرارة درجات معدل وكان ،وأبريل شهري يناير بين ما الفترة في الشتاء فصل في القياسات اغل  أجريت
الحرارة السطحية للماء في أكثر األحيان إلى  جمي  مناطق الدراسة. اذ تميل درجة في مئوية درجة (20)  العين
ويبقى تتيير درجة الحرارة مرتبطا  بالعوامل الفيزيائية في المياه،  (،Talling 1980م  درجة حرارة الهواء ) التوافق

(، فلي  هنالك عامل Hussein and Attee, 2000)فضال على تتييرها  على الخواص الكيميائية  وتفاعلها 
وات األسماك من ذأما من ناحية تربية األسماك تعتبر مناسبة ألن  معزول عن العوامل األخر  في البيئة المائية.

الدم البارد أي أن درجة حرارة جسمها غير يابتة بل تتغير تبعا  لدرجة حرارة الوس  المائي الموجودة فيه، وذلك للقيام  
 ،الحسيني وعبد السمي ) بجمي  وظائفها الفسيولوجية من نمو وتكاير وتنف  وحركة ومقاومة األمراض وغيرها

1996.) 
 الهيدروجينياألس 

والمبينة فى  (7.44 – 6.88للعينات المدروسة ) pH الهيدروجينيأظهرت نتائا التحليل أن مد   قيم األس 
الجمعّية ( طبقا  لمواافات 8.50 – 6.50وتق  فى المد  المسموئ به وهو ) القيم مقبولةوهذه   ،(1Aالشكل )
قد تعز  إلى سيادة   والتيوبشكل عام فإن العينات تتصف بقاعدة بسيطة جدٌا،  IBWA)، 2000لمياه )لالعالمية 

 والطحال  المائية النباتات وجود. إضافَة إلى ذلك ربما تعود إلى (Golterman et al.,1978)األيونات القاعدية 
أو إلى الطبيعة  (2000أسمهان،) الماء في الذائ  CO 2 لغات بامتصااهاوذلك  الضوئي بعملية البناء تقوم التي

أما من ناحية  .واوله الى مياه العين حتى الجبليةالكلسية لرواس  واد  كعام عند مروره بالكثير من المرتفعات 
معظم أنواع األسماك تفضل الوس  المائي ذو الدرجات القاعدية فإن هذا المد  مناس   ألن االستزراع السمكي 

  .(1996 ،وعبد السمي  الحسيني) 8 -7.5الخفيفة من 
 التوصيل الكهربائى

 1763الى  ms/cm) 1726 بين بينت النتائا التى تم الحصول عليها أن قيم التوايل الكهربائى للعينات هى ما
ms/cm (الشكل  والمبينة فى(B1)( حيث كانت أعلى قيمة توايلية في المنطقة االولى وبمعدل ،ms/cm 
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على التوالى، )ms/cm 1727 و ms/cm 1726الثالثة والخامسة و بمعدل  )( وأقل قيمة فى المنطقة 1763
طبقا  للمواافات   ms/cm 2000إضافة الى ذلك  كانت جمي  القيم  متقاربة وفى المد  المسموئ به وهو  

فى االحة للشرب والتى تق   ms/cm 2000ويمكن إعتبار المياه التى تق  فى المد  األقل من  ،القياسية الليبية
فهى مياه غير  ms/cm 3000مياه مشبوهه، أما التى تق  فى مد  أكبر من  ms/cm 2000- 3000المد  

( 2010 ،ألنعيمي وأخرون أعلى مما توال إليه ) (. لقد سجلت هذه الدراسة قيما1987درادكه، )االحة للشرب 
 في مواق  دراستهم لقضاء بلدروت.

 األمالح الصلبة الذائبة الكلية
تق  تقريبا فى المد  المسموئ به  عينائا المتحصل عليها أن قيم االمالئ الصلبة الذائبة الكلية  فى مياه التدل النت
. 1975لسنة  654مياه فى ليبيا الواردة فى القانون رقم الملجم لتر(  حس  مواافات  1000 – 500)  محليا 
. إن لتر(/ملجم 500) قد تجاوتت القيم المسموئ بهانجدها  األمريكية المواافات م  قورنت نتائا هذه الدراسة ولو

وييقا ، حيث يعتبر التوايل الكهربائي عامال مهما في  ارتباطا  قيم األمالئ الصلبة الذائبة والتوايلية الكهربية ترتب  
هذه القيم إذ تراوحت قيم  وهذا ما أشارت اليه النتائا من إرتفاع معرفة كمية األمالئ الذاائبة الموجودة فى المياه.

الذ  ربما يعود الى مياه األمطار التى تصل الى    (لتر/ملجم 1056 -1035بين )االمالئ الصلبة الذائبة الكلية 
  2001).الالمى  وأخرون،) عينعبر الواد  أو نتيجة تدفق مياه مويلحه من الجان  الشرقى من ال عينال

 قيم و الذائبة الكلية الصلبة المواد بين قيم إرتباط وجود يالحظدراسة تحصل عليها من هذه الالم النتائا ومن
وهذا يتفق الكهربائي   التوايل قيم تادت الذائبة الكلية  الصلبة المواد قيم كلما تادت أنه بحيث الكهربائي التوايل

 على  مياه نهر الفرات فى الرمادي و الفلوجة.  (2009 ،)تيدان وأخرون م  الدراسة التى قام بها 
مياه  على األمالئ الذائبة الكلية والتوايلة الكهربية كمؤشر أو مقياس  لملوحة المياه الإعتمدت جمي  تصنيفات 

(، وبمقارنة  نتائا هذه الدراسة م  التصنيفات العلمية وجد أن معدل 2009عبد العباس، ومد  االحيتها )
 Fipps( و تصنيف فيب  )Todd , 1980تصنيف تود )األمالئ الذائبة الكلية والتوايلة الكهربية يتطابق تقريب ا  

  عا  ألنواعهاعلى تحمل درجات الملوحة المختلفة تب تهاتتباين قدر إنها فسماك األأما من ناحية تربية  (.2003 ,
   (. 1996 ،الحسيني وعبد السمي ) السمكية

  العسرة الكلية
ملجم/ لتر والمبينة  1160 – 1040بين  تبين النتائا أن العسرة الكلية للعينات المستخدمة فى الدراسة  تراوحت ما

(، وعليه 1987درادكه، )ملجم / لتر(  180 - 121(،  وبهذا قد تجاوتت مد  القيم المسموئ بها )1Dفى الشكل )
وقيمة العسرة المسموئ بها للمياه  ،ملجم / لتر( 180فإن جمي  عينات الدراسة تعتبر عسرة جدا  )أكبر من 

ملجم /لتر كحد أقصى حس  المواافات القياسية الدولية  500أال تتجاوت  ينبغيالبشر   لالستهالكالمستعملة 
 ويعز  السب  في ذلك إلى إن مياه االمطار تص  في مجر  واد  كعام الذي يزود . (WHO, 1996)لمياه ل

يمكن أن تنتا  وبالتاليالعين بالمياه بعد مرورها على منطقة اخرية غنية بالجب  والكل  اللذان يذوبان فى المياه 
زراع السمكي عن وكقاعدة عامة يج  أال يقل درجة العسر في المياه العذبة الصالحة لالست .عسرة الماء

 . (1996 ،الحسيني وعبد السمي )الكالسيوم/ لتر  كربوناتمليجرام 12.5
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 ( بعض العوامل البيئية للعينات المدروسة1الشكل رقم )

 
 والتوصيات  االستنتاجات

خوااها  في مياه العين مما أير في  األخر   والملويات من هنا نستنتا إلى وجود تتيير واضح لمياه واد  كعام
لذلك نواي  ،وذلك من خالل عدم تحقيق كثير من نتائا تحاليل مياه العين لمتطلبات المواافات القياسيةالبيئية 

قبل واولها إلى المجر   وكذلك معالجتها إجراء مسح جيولوجي لتلك المناطق التى يمر بها مجر  مياه واد  كعامب
ودراسات علمية اختبارات دورية  إجراءب ،الحالية الدراسةتواى كذلك و يل من نس  الملويات. للتقل المائي للعين
 وتوفير محطات ترشيح المياه للتخلا من النس  العالية لبعض االمالئ و االيونات وغيرها ،العين  على مياه

مزارع مائية لتربية األسماك واألحياء المائية لكى يتسنى انشاء  ،للتتكد من مطابقتها لمواافات الجودة القياسية
  األخر . 
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 الملخص
الستخدامها في عدة مجاالت منها الري  نظرا  بالغة تكتس  العيون المائية في المناطق الساحلية من ليبيا أهمية 

بشكل أساسي ومصدر من مصادر مياه الشرب في بعض الحاالت إضافة   إلى استخدامها في تربية األسماك 
الخصائا بعض دراسة  يالحالتضمن البحث  من هذا المنطلق للبشرية. ء اليومي  الغذاء لتوفيرواألحياء المائية 

 واألمالئ ،والتوايل الكهربائى ،والعسرة الكلية، والملوحة ،األس الهيدروجينيو ، ة الماءالالحياتية كدرجة حرار  البيئية
عدم وجود االحاائي ل التحليوعالقتها بتنمية الثروة السمكية.  أظهرت نتائا  فى ليبيا لمياه عين كعام الكلية الذائبة

( درجة مئوية 20حيث بينت النتائا أن معدل درجات الحرارة في مياه العين ) ،اختالفات معنوية بين مناطق الدراسة
وبشكل عام  (7.44 - 6.88للعينات المدروسة ) الهيدروجينيمد  قيم األس بينما كان  ،في جمي  مناطق الدراسة

 1763الى  ms/cm) 1726 بين للعينات ما الكهربائيفإن العينات تتصف بقاعدة بسيطة جدٌا، أما قيم التوايل 
ms/cm  ( الذائبة األمالئوقيم ( الكليةTDS ) فى حين ارتفعت قيم ملجم لتر( 1000 – 500)فى مياه العين ،

مياه العين لمما يؤكد خطورة الوض  البيئي ملجم/ لتر،  1160 – 1040بين  العسرة الكلية حيث تراوحت ما
 الضروري فإنه من بناء على هذه المعطيات والثروة الحيوانية.   ل البشر  لالستعماها يهدد بتدني االحيتالذ  و

اه إلي دراسات علمية أوس  من أجل المحافظة على سالمة مياه العين كمصدر آمن من مصادر المي اإللتجاء
   .التلوثبالمنطقة وحمايتها من 

  الثروة السمكية ،الخصائا البيئية،  الخم  ،عين كعام الكلمات المفتاحية:
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