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انتحهيم اجلغرايف نهخصائص ادلكانية وانكيميائية نهمياه اجلوفية ضمن 
 ادلناطق انصحراوية يف قضاء هيث

 أمحذ هالل محود انسهماني خانذ أكرب عبذاهلل احلمذاني. دو..أ
عهوو نرتبية نهكهية ا –جامعة األنبار 

 اإلنسانية
 

 ادلستخهص
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىم الخصائص المكانية والكيميائية لممياه 
الجوفية في المناطق الصحراوية ضمن قضاء ىيت، والتي تم من خبلليا التركيز عمى 
الخصائص المكانية المرتبطة بأعماق اآلبار ومناسيب المياه الجوفية فييا فضبًل عن الطاقة 
اإلنتاجية لآلبار )تصريفيا المائي( باعتبارىا من الدالئل عمى مدى غزارة المكامن الجوفية، 
كما ركزت الدراسة عمى أىم الخصائص الكيميائية لممياه الجوفية من خبلل تحميل محتواىا 
من بعض العناصر الكيميائية والتي تمثمت بدرجة أساسية بمحتواىا من األمبلح الذائبة الكمية 

(TDS( واألس الييدروجيني )PH( واإليصالية الكيربائية )EC( والنترات )NO3 والكبريتات )
(SO4( والكمورايد )CL( ونسبة إمتزاز الصوديوم )SAR وتباين توزيعيا الجغرافي ما بين )

أجزاء منطقة الدراسة ومدى إنعكاس آثار كٍل منيا عمى التربة والمحاصيل الزراعية في حال 
 في اإلنتاج الزراعي. تم إستثمارىا

Geography analysis the merits places and chemical to Ander water 
with in desert places in Heet spend . 

Khalid Akber Abdullah Ahmed  Hilal  Hmood 
College of Education for Humanities  

Abstract 

This study aims to identify the most important merits of place and chemical 
to under water in desert places with in Heet spend by which it concentrated on 
places merits connected with depths of wells and under water rates in it rather 
than production energy to the wells. (water drainage) which is considered from 
guidance's on variety under water hidden places as well as the study 
concentrated on the most important chemical merits to the underwater by 
analyzing its content from some chemical elements which represented mainly in 
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its content from total dissolve salts (TDS) and hydrogen's (PH) electrical 
communication (EC) and nitrates (NO3) and sulphurs (SO4) and chloride (CL) 
and rate of mixture of sodium (SAR) and different geography distribution among 
parts study area and range reflection effects on soil and agricultural productions if 
it invested in agricultural productions. 

 ادلقذمة:
يمكن تعريف المياه الجوفية عمى أنيا المياه التي ترشحت عبر طبقات التربة اليشة 
إلى داخل تكوينات القشرة األرضية والتي تصبح فيما بعد خزانات كبيرة لتمك المياه، وتعتبر 

. فعندما تنزل األمطار عمى اليابسة يجري (1)المصدر الرئيسي لممياه الجوفيةمياه األمطار 
زء يتبخر ثانية، بينما يتخمل جزء منيا طبقات القشرة األرضية حتى يصل المياه جزء منيا وج

الجوفية، وتختمف النسبة المئوية لكل جزء من ىذه األجزاء من منطقة إلى أخرى، حسب كمية 
األمطار وغزارتيا، فضبًل عن تضاريس المنطقة وتركيبيا الصخري وغطائيا النباتي، وبشكل 

%( من كمية مياه  20 -15اه المترشحة إلى جوف األرض ما بين )عام تتراوح نسبة المي
. كما يمكن أن تكون المياه المترشحة من الخزانات والقنوات المائية، فضبًل (2)األمطار النازلة

 .(3)عن مياه الري الزائدة مصدرًا آخر من مصادر المياه الجوفية
لك ليس ثابتًا، حيث يرتفع أما فيما يتعمق بمستوى المياه الجوفية وحركتيا فإن ذ

مستواىا قميبًل في فصل الشتاء نتيجة لزيادة تغذيتيا من مياه األمطار بينما ينخفض في فترات 
الجفاف، كما أن سطح المياه الجوفية ليس مستويًا بل يكون بشكل عام موازيًا لسطح األرض، 

ن المرتفعة باتجاه األماكن مما يجعل المياه الجوفية تتحرك بفعل الجاذبية األرضية من األماك
المنخفضة، أما بالنسبة لسرعة حركة المياه الجوفية فإن ذلك يتعمق بنفاذية الصخور التي تمر 
من خبلليا، إذ كمما كانت المسامات الصخرية كبيرة والقنوات متصمة مع بعضيا البعض 

ر الممال بشكل أفضل كمما ساعد ذلك عمى زيادة سرعة حركة المياه الجوفية، كما يؤث
. وبشكل عام تختمف سرعة (4)الييدروليكي ومستوى ميبلن المياه الجوفية عمى سرعة حركتيا

حركة المياه الجوفية من منطقة ألخرى تبعًا لنوعية الصخور الحاوية ليا، إذ تبمغ ىذه الحركة 
/ يوم، 3( م450/ يوم، في الصخور الطينية، في حين تصل إلى )3( م0.0002ما يقارب )

 النطاقات في بارزاً  دوراً  أنواعيا إختبلف عمى الجوفية المياه وتمعب .(5)الصخور الحصويةفي 
 إلييا الحاجة وتزداد األحوال، جميع في عمييا المعول فيي الصحاري، صفات فييا تسود التي
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 المساحات زيادة في وجودىا يساىم إذ قميمة، النازلة األمطار كميات تكون عندما كبيرة بدرجة
 .(6)السكان وتواجد الزراعية

 مشكهة انبحث : 
إن المساحة الصحراوية الواسعة لمنطقة الدراسة وبعد الكثير من أجزائيا عن مصادر 
المياه السطحية أدى إلى ضرورة البحث عن مصادر جديدة لممياه يمكن اإلعتماد عمييا في 

 األنشطة اإلقتصادية المختمفة السيما النشاط الزراعي.
 نبحث :فرضية ا

تتوافر في منطقة الدراسة كميات كبيرة من المياه الجوفية التي يمكن إستثمارىا في 
مختمف األنشطة البشرية واإلقتصادية، والتي تتصف بخصائص مكانية وكيميائية يمكن أن 

البشرية المختمفة إذا ما تمت عممية معالجتيا بالطرق العممية  تجعميا صالحة لئلستخدامات
 والتقنية المتطورة التي تزيد من صبلحيتيا.

 هذف انبحث :
ييدف البحث إلى التعرف عمى أىم الخصائص المكانية والكيميائية لممياه الجوفية في 

راوية، كما ييدف قضاء ىيت باعتبارىا من البدائل الرئيسة لمصادر المياه في المناطق الصح
إلى التعرف عمى أىم اآلثار السمبية واإليجابية التي يمكن أن تتركيا ىذه المياه في حال تم 

 إستخداميا في ري المحاصيل الزراعية المختمفة.
 موقع وحذود منطقة انذراسة :

( شمااًل، وخطي طول 33 - 20 34 20يقع قضاء ىيت بين دائرتي عرض )
(42 - 20 43 ًشرقا )( ويعد القضاء أحد األقضية التابعة لمحافظة األنبار 1، خريطة )

%( من  4.7( دونم، وبنسبة )2632000أو ما يعادل ) 2( كم6580إداريًا، وتبمغ مساحتو )
. ويتكون من أربعة وحدات إدارية ىي مركز 2( كم138288مساحة محافظة األنبار والبالغة )

وكبيسة. أما جغرافيًا فيحد القضاء من جية الشمال  القضاء وكل من نواِح البغدادي والفرات
كل من قضاء حديثة ومحافظة صبلح الدين، ومن جية الجنوب قضاء الرمادي، بينما تتقاسم 
حدوده الشرقية كل من بحيرة الثرثار ومحافظة صبلح الدين، كما تتقاسم حدوده الغربية كل 

 من قضائي عنو والرطبة. 
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 الدراسة بالنسبة لمحافظة األنبار والعراق .موقع منطقة : (1خريطة )

 
 .2000لسنة  1000000: 1المصدر: وزارة الري، الييئة العامة لممساحة، خريطة العراق اإلدارية، مقياس 

 
وقد أكسبو ىذا الموقع أىمية كبيرة والمتمثمة بتنوع البيئات الصحراوية فيو والناتجة عن 

ىضبة الجزيرة والوديان السفمى ومنطقة السيل الرسوبي تنوع مظاىر السطح والمتمثمة بمنطقة 
والتي ىي نتاجًا لتأثير العوامل الجيولوجية والظروف المناخية التي ساعدت عمى تشكيميا 
بصورتيا النيائية ومدى إنعكاس آثار كل نوع منيا عمى الخصائص المكانية والكيميائية لممياه 

 الجوفية في المناطق الصحراوية.
 خلصائص ادلكانية نهمياه اجلوفية :. اأولا 

تتباين الخصائص المكانية لممياه الجوفية من منطقة ألخرى تبعًا لمصادر تغذيتيا 
وطبيعة التكوينات الجيولوجية التي توجد ضمنيا، فمن المعروف أن المناطق التي ترتفع فييا 
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ما اقترن ذلك بنوعية التربة المعدالت السنوية لؤلمطار تمتاز بغزارة مياىيا الجوفية السيما إذا 
ومدى وجود النباتات الطبيعية ومبلئمة الظروف المناخية وبشكل يزيد من تغذية مكامن المياه 
الجوفية عمى العكس من المناطق التي تنخفض فييا كميات األمطار النازلة كما ىو الحال في 

وبالتالي إنعكاس آثار  منطقة الدراسة مما يجعميا تعاني من نقص في خزينيا الجوفي لممياه
. وتبعًا لذلك سيتم التعرف عمى أىم تنموية لؤلنشطة البشرية المختمفةذلك عمى العمميات ال

الخصائص المكانية لممياه الجوفية في منطقة الدراسة، ليتسنى تحديد مدى إمكانية اإلعتماد 
 .ة المختمفة السيما الزراعية منياعمييا في األنشطة البشري

ذالتحلولذاجلغرايفذألعماقذاآلبارذ:.ذذ1

 الخصائص لتأثير تبعاً  ألخرى منطقة من متباينة الدراسة منطقة في اآلبار أعماق إن
 بئراً ( 475) عددىا والبالغ الموجودة اآلبار أعداد كثرة من الرغم عمى إذ ذلك، في الطبيعية
 الصالحة واألراضي السكان لتواجد تبعاً  الدراسة منطقة عموم في عشوائية بصورة موزعة

 المواقع تحديد جيـاز خبلل من لمدراسة إختيارىا تـم التي اآلبار مـواقع تحديد تم فقد لمزراعة،
( موقعًا باإلعتماد عمى طريقة العينة العشوائية 16من خبللو تحديد ) تم الذي( GPS) العالمي

بار. وتتراوح أعماق اآلبار في لغرض إجراء التحاليل المختبرية لمعينات المأخوذة من تمك اآل
( 8( وصواًل إلى أعمق نقطة في البئر رقم )16م( في البئر رقم ) 10منطقة الدراسة ما بين )

م(  71.2م(، بينما بمغ المعدل العام ألعماق اآلبار في عموم منطقة الدراسة ) 125والبالغة )
 (.1) جدولكما موضح في ال

 ،م توزيعيا جغرافيًا في ثبلث فئاتأكثر دقة فقد تولغرض دراسة أعماق اآلبار بصورة 
م( وىي  50.7 -10( إشتممت الفئة األولى عمى اآلبار التي تتراوح أعماقيا بين )2خريطة )

( حيث تظير ىذه الفئة في األجزاء الشمالية 16 ،15 ،7 ،5اآلبار التي تحمل األرقام )
عن أجزاء صغيرة ضمن ناحية الشرقية من منطقة الدراسة ضمن ىضبة الجزيرة فضبًل 

 ضمن آبارىا لوقوع نتيجة كبيسة، ويرجع السبب في إنخفاض أعماق اآلبار ضمن ىذه الفئة
 الشمالية، األجزاء باتجاه تنحدر التي الجوفية مياىو بغزارة يمتاز الذي الجوفي الفتحة مكمن
 في ساىم الذي األمر أخرى، جية من وتغذيتيا المياه حجز في المائي المقسم دور عن فضبلً 
 . (7)الدراسة لمنطقة العميا األجزاء في األرض سطح من القريبة لممياه الضحمة الخزانات وجود
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التوزيع المكاني ألعماق اآلبار ومناسيب المياه الجوفية عن سطح األرض / م   :(1جدول )
 ومعدل إنتاجيتيا )لتر / ثا( في منطقة الدراسة.

 
سم باإلعتماد عمى نتائج التحاليل المختبرية في مختبر مديرية زراعة األنبار، قالمصدر: من عمل الباحث 

 .2014والمياه،  التربة
 
 وىي( م 84.4 - 50.6) من أعماقيا تراوحت التي اآلبار ضمت فقد الثانية الفئة أما

 واسعة أجزاء الفئة ىذه تغطي حيث( 1) جدول( 12 ،11 ،10 ،4 ،3 ،1) اآلبار من كل
 الثالثة الفئة ضمت بينما الجزيرة، وىضبة السفمى الوديان منطقة ضمن الدراسة منطقة من

 تحمل التي اآلبار عمى اشتممت وقد( م 125 – 84.4) بين ما أعماقيا تتراوح التي اآلبار
 لمنطقة الغربي الشمالي الجزء في الفئة ىذه آبار تركزت إذ( 14 ،13 ،9 ،8 ،6 ،2) األرقام
 ويعود كبيسة، ناحية من صغيرة أجزاء إلى إضافة البغدادي ناحية ضمن وتحديداً  الدراسة
 نتيجة السابقة الفئات بآبار مقارنة وزيادتيا الفئة ىذه ضمن اآلبار أعماق تباين في السبب
 -67) بين ما الصخرية طبقاتو ضمن المياه أعماق تتراوح الذي الفرات مكمن ضمن لوقوعيا

 150) اإلرتفاع خطي بين الفئة ىذه آبار كما أن وقوع .(8)لممياه ثانوياً  خزاناً  يعد كونو( م 95
 .والجيومورفولوجي الطوبوغرافي مظيرىا لتعقد نظراً  أعماقيا لزيادة آخر سبباً  كان( م250 –
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 أعماق اآلبار )متر( في منطقة الدراسة.: (2خريطة )

 
 (.Arc map 9.3( برنامج )1عمى: بيانات الجدول رقم ) المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد      

 
ذ.ذمناسوبذاملواهذاجلوفوةذ:ذ2

 وىو اآلبار، في الجوفية المياه عنده تستقر الذي المستوى المياه، بمنسوب يقصد
 الجوفية لممياه السطح عند الييدروليكي والضغط الجوي الضغط فيو يتعادل الذي المنسوب

 التنموية، الدراسات في كبيرة أىمية الجوفية المياه مناسيب دراسة وتكتسب. (9)المحصورة غير
 إلتجاىات تحديدىا عن فضبلً  الجوفية، المياه إلستثمار المحددة العوامل من تعد كونيا

  .الطبيعي وتصريفيا حركتيا
 لتأثير تبعاً  لمدراسة إختيارىا تم التي اآلبار في الجوفية المياه مستويات وتتباين

 تمك في المياه مستويات قياس خبلل من تبين إذ سابقًا، ذكرىا تم التي الطبيعية الخصائص
 الجوفية المياه مناسيب أن( Electrical sounder) الكيربائي المجس جياز بواسطة اآلبار
 المعدل أما ،(1) جدول األرض، سطح عن( م 50 -6) بين ما تتراوح الدراسة منطقة في
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 ىذه إن أال الدراسة، منطقة آبار عموم في( م29.8) بمغ فقد الجوفية المياه لمستوى العام
 تم لذلك الجيولوجية، وبنيتيا تغذيتيا مصادر حسب ألخرى منطقة من تتباين المستويات

 -:يأتي وكما( 3) خريطة مستويات، ثبلثة ضمن توزيعيا
 مستوى مياه اآلبار )متر( عن سطح األرض في منطقة الدراسة.: (3خريطة )

 
 (.Arc map 9.3( برنامج )1المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى: بيانات الجدول رقم )       

 
 م( : 9251 - 3المستوى األول ) -

 لمنطقة الشرقية الشمالية األجزاء في الجزيرة ىضبة ضمن المستوى ىذا يظير
 ،11 ،9 ،7) ىي آبار خمسة ويشمل منيا الشرقي الجنوبي الجزء في يظير كما الدراسة،

 وقوعيا إلى اآلبار ىذه ضمن الجوفية المياه مناسيب إرتفاع في السبب ويعود( 16 ،15
 المتسربة الجوفية المياه كمية زيادة إلى أدى مما الثرثار، وبحيرة الفرات نير مجرى من بالقرب

 عن فضبلً  كبيرة، بدرجة فييا المياه مناسيب إرتفاع عمى إنعكس الذي وبالشكل اآلبار ىذه إلى
 المياه كميات من يزيد مما داخمي تصريف ذات بكونيا تمتاز المنطقة ىذه وديان فإن ذلك

 إيجابياً  أمراً  يعد وىذا األمطار، نزول فترات في السيما األرضية القشرة داخل إلى المتسربة
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 من الجوفية المياه مصادر لقرب نظراً  المناطق تمك في التنمية عمميات من يسرع أن يمكن
 .األرض سطح
 ( :م 1.59 – 9251) الثاني المستوى -

 من أجزاء عن فضبلً  السفمى، الوديان منطقة من كبيرة أجزاء المستوى ىذا يغطي
 ،5 ،3) وىي آبار ستة بمغ فقد المستوى ىذا ضمن اآلبار عدد أما الجزيرة، ىضبة منطقة
 السبب ويرجع( م 31.2) فييا المياه لمناسيب العام المعدل بمغ والتي( 14 ،13 ،12 ،10
 وقوعيا إلى األول بالمستوى مقارنة وانخفاضيا المستوى ىذا ضمن المياه مناسيب تباين في

 .لممياه ثانوياً  خزاناً  بكونو يمتاز الذي الجوفي الفرات لمكمن الجيولوجية التكوينات ضمن
 م( : .2 – 1.59المستوى الثالث ) -

السفمى وتحديدًا في ناحيتي كبيسة يظير ىذا المستوى ضمن منطقة الوديان 
( بمغ المعدل العام 3والبغدادي في أجزائيما الواقعة جنوب مجرى نير الفرات، خريطة )

م( عن مستوى سطح األرض، ومن  46.4لمناسيب المياه الجوفية ضمن آبار ىذا المستوى )
مناسيب  ( أما سبب إنخفاض8 ،6 ،4 ،2 ،1أىم اآلبار الواقعة ضمن ىذا المستوى ىي )

كون جميع األودية الواقعة  المياه الجوفية ضمن ىذه اآلبار فيعود إلى قمة مصادر تغذيتيا،
ضمن ىذه المنطقة ىي أودية جافة ال تجري فييا المياه إال لفترات محدودة من فصل الشتاء 

 كما أن عامل اإلرتفاع كان سببًا آخر إلنخفاض مناسيب المياه الجوفية عند نزول األمطار،
 ضمن آبار ىذا المستوى.

ذ(ذ:ثا/ذلرتذاآلبارذتصروف)ذاإلنتاجوةذ.ذالطاقةذ3

 الدراسات في كبيرة أىمية( المائي التصريف) لآلبار اإلنتاجية الطاقة دراسة تحتل
 ومصادر الصخرية الطبقات داخل المتواجدة الجوفية المياه غزارة مدى تعكس كونيا التنموية
 يتعمق فيما السيما المستقبمية، التنموية الخطط وضع عممية عمى ذلك يؤثر إذ تغذيتيا،
 التي األنشطة من بإعتباره الزراعي كالنشاط لقياميا أساساً  المياه تعد التي البشرية باألنشطة

 .كبيرة وبكميات المياه مصادر توافر دون من قياميا يتعذر
 من متباينة المدروسة لآلبار اإلنتاجية الطاقة أن( 1) الجدول معطيات من ويتضح

 مصادر تباين عمى إنعكس الذي الطبيعية الظروف تأثير إلى ذلك سبب ويرجع آلخر، بئر
 ىذه من المياه رفع في المستخدمة المضخات تنوع فإن ذلك عن فضبلً  اآلبار، ىذه تغذية
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 اإلنتاجية الطاقة لتباين آخر سبباً  كان الحصانية قوتيا حيث من بينيا فيما وتباينيا اآلبار
 (8) رقم البئر في إنتاجية معدل أعمى سجل حيث. (*)قياسيا عممية أثناء المدروسة لآلبار
 بمغ بينما( ثا/ لتر 6) بمغ( 16) رقم البئر في لوحظ فقد معدل أقل أما( ثا/لتر 30) بمغ والذي
 الخريطة من ويتضح(. ثا/ لتر 18.1) الدراسة منطقة عموم في اآلبار إلنتاجية العام المعدل

 وكما مستويات ثبلث وفق موزعة جاءت الدراسة منطقة آلبار اإلنتاجية الطاقة أن( 4)
 -:يأتي

 إنتاجية اآلبار )لتر/ ثا( في منطقة الدراسة.: (4خريطة )

 
 (.Arc map 9.3برنامج ) (1يانات الجدول رقم )المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى: ب         

 
 لتر/ثا( : 9351 – 8المستوى األول ) -

يظير ىذا المستوى في األجزاء الشمالية الغربية لمنطقة ىضبة الجزيرة فضبًل عن 
جزئيا الجنوبي الشرقي، كما يظير في أجزاء صغيرة ضمن منطقة الوديان السفمى جنوب 

( وبمغ 16 ،11 ،10 ،7 ،5 ،4مجرى نير الفرات، وقد ضم ىذا المستوى ستة آبار ىي )
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لتر/ ثا(، ويعود سبب إنخفاض معدالت اإلنتاجية ضمن آبار ىذا  12.2معدل إنتاجيتيا )
المستوى إلى صغر أحجام المضحات المستخدمة في سحب المياه مما إنعكس عمى إنخفاض 

 إنتاجية ىذه اآلبار.
 لتر/ثا( : 1958 – 9351المستوى الثاني ) -

شمال وجنوب مجرى نير الفرات،  يشغل ىذا المستوى أجزاء واسعة من منطقة الدراسة
لتر/ ثا( ومن أىم آباره ىي التي تحمل  19بمغ المعدل العام إلنتاجية آبار ىذا المستوى )

 (.15 ،13 ،12 ،6 ،2 ،1األرقام  )

 لتر/ ثا(: .0 -1958المستوى الثالث ) -
يتمثل ىذا المستوى في الجزء الجنوبي الغربي لمنطقة الدراسة ضمن منطقة الوديان 
السفمى جنوب مجرى نير الفرات، فضبًل عن أجزاء صغيرة شمال النير، من أىم آبار ىذا 

لتر/ ثا(، وىو أعمى معدل إنتاجية  25.5( بمغ معدل إنتاجيا العام )14 ،9 ،8 ،3المستوى )
مقارنة بالمستويات السابقة، ويمكن تعميل ذلك إلى األعماق الكبيرة ليذه اآلبار كان سببًا في 

صادر تغذيتيا من المياه الجوفية، فضبًل عن القوة الحصانية العالية لممضخات زيادة م
عدىا عن مصادر الطاقة المستخدمة في سحب المياه ضمن آبار ىذا المستوى نظرًا لب

 .الكيربائية
 اخلصائص انكيميائية نهمياه اجلوفية : :ثانياا 

 التنموية، الدراسات في كبيرة أىمية الجوفية لممياه الكيميائية الخصائص دراسة تحتل
 ذلك إن أال مختمفة، وكميات وبأعماق منطقة أي في الجوفية المياه تتواجد أن الممكن من إذ
 أىمية تعد لذلك المختمفة، البشرية لئلستخدامات المياه ىذه صبلحية مدى يحدد أن يمكن ال

 نتيجة ىو الجوفية لممياه الكيميائي التركيب أن إذ. (10)كميتيا ألىمية موازية المياه نوعية
 عمى الحاوية والصخور الجوفية المياه مكامن تدخل التي المياه بين تجري التي التفاعبلت
 .(11)المختمفة المعادن

 تعد كونيا الدراسة منطقة في الجوفية لممياه الكيميائية الخصائص دراسة أىمية وتبرز
 أدت الدراسة لمنطقة الواسعة المساحة أن إذ المختمفة، البشرية األنشطة لقيام الرئيسي المصدر

 المياه جعل مما الفرات، بنير المتمثمة السطحية المياه مصادر عن أجزائيا من الكثير بعد إلى
 يتعمق فيما السيما المناطق، تمك في السكان عميو يعتمد الذي الوحيد المصدر الجوفية
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 لذلك. الزراعية المحاصيل في الخصائص تمك تأثير ومدى الزراعي، لئلنتاج األرض باستثمار
 المختبرية التحاليل خبلل من الدراسة منطقة في الجوفية لممياه الكيميائية الخصائص دراسة تم

 العناصر أىم ومن لمدراسة، المختارة اآلبار من أخذىا تم التي المياه لعينات أجريت التي
 معدالت ،(TDS) الذئبة األمبلح مجموع)) ىي دراستيا عمى التركيز تم التي الكيميائية
 الكبريتات ،(NO3) النترات ،(EC) الكيربائية اإليصالية قيم ،(PH) والقاعدية الحامضية

(SO4)، الكمورايد (CL)، الصوديوم امتزاز ونسبة (SAR .)))بشكل توضيحيا سيتم والتي 
 -:يأتي وكما مفصل

ذ(:TDS)ذالكلوةذالذائبةذاألمالحذ.ذجمموعذ1

 تتضمن وال المياه، في المنحمة العضوية غير الصمبة األمبلح مجموع بيا يقصد
 البنية تحددىا متنوعة تراكيز ذات بأنيا وتتصف الذائبة، والغازات والغروية العالقة المواد

 تقدر إذ المياه، نوعية حسب( TDS) قيم وتختمف. (12)المعادن ذوبانية واختبلف الجيولوجية
/ ممغم 104) بين ما األمطار مياه وفي( لتر/ ممغم 120) يقارب بما السطحية المياه في
 في الكمية الذائبة األمبلح تراكيز تختمف كما ،(لتر/ ممغم 350) الجوفية المياه وفي ،(لتر

 ذات الجوفية المياه تمتاز حيث وسرعتيا، الجوفية لممياه المغذية المياه لتركيب تبعاً  المياه
 قمة أي البقاء، زمن بسبب الذائبة األمبلح تراكيز من قميمة نسب عمى باحتوائيا العالية السرعة
 فييا األمبلح تركيز يجعل مما عمييا المارة والمياه الصخور بين األيوني التبادل زمن

 لمتبادل المتاح الزمن بسبب نوعيتيا عمى سمباً  تنعكس البطيئة الحركة أن حين في منخفض،
 األمبلح معدالت أن( 2) الجدول خبلل من ويتبين. (13)مموحة أكثر يجعميا مما األيوني
 – 1926) بين ما المعدالت ىذه تراوحت إذ الدراسة، منطقة آبار بين متباينة الكمية الذائبة
(. لتر/ ممغم 3617) الدراسة منطقة عموم في بمغ فقد العام معدليا أما ،(لتر/ ممغم 6080
 فقد دقة أكثر بصورة الدراسة لمنطقة الجوفية المياه في الذائبة األمبلح كميات إبراز ولغرض

 -:يأتي وكما مستويات ثبلث وفق توزيعيا تم
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 الخصائص الكيميائية لممياه الجوفية في قضاء ىيت.: (2جدول )

 
شعبة  المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج التحاليل المختبرية في مختبر مديرية زراعة األنبار،

 .2014التربة والمياه، 
 

 ( :لتر/ ملغم 0988 – 9113) األول المستوى -
 أجزاء عن فضبلً  الدراسة، لمنطقة الغربي الشمالي الجزء في المستوى ىذا يظير

 األمبلح لمجموع العام المعدل بمغ (،5الفرات خريطة ) نير مجرى وجنوب شمال صغيرة
 كمية إنخفاض في السبب ويرجع( لتر/ ممغم 2538) المستوى ىذا ضمن الكمية الذائبة

 عن ذلك فضبلً  الجوفية، التغذية مصادر من لقربيا نتيجة المستوى ىذا آبار مياه في األمبلح
 الجوفية المياه جريان سرعة عمى ساعد المرتفع وموقعيا الجيومورفولوجي مظيرىا تعقد فإن

 زمن لقمة نتيجة الممحية تراكيزىا إنخفاض عمى إنعكس الذي وبالشكل الصخرية الطبقات داخل
 .عمييا المارة والمياه الصخور بين ما األيوني التبادل أي البقاء،
 ( :لتر/ ملغم 1231 – 0988) الثاني المستوى -

 نير مجرى وجنوب شمال الدراسة منطقة من واسعة أجزاء في المستوى ىذا يتمثل
 األمبلح معدل بمغ( 15 ،13 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3) ىي آباره أىم من( 5) خريطة الفرات،
 ىذه مياه في الذائبة األمبلح كميات إرتفاع سبب ويعود( لتر/ ممغم 3816) فييا الكمية الذائبة
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 عمى إنعكس مما الصخرية والمسامات الشقوق داخل الجوفية المياه جريان بطئ إلى اآلبار
 .منيا األمبلح ذوبانية زيادة وبالتالي والصخور المياه بين األيوني التبادل زمن زيادة

 تراكيز األمبلح )ممغرام/ لتر( في آبار منطقة الدراسة.: (5خريطة )

 
 (.Arc map 9.3برنامج ) (2بيانات الجدول رقم )المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:       
 

 ( :لتر/ ملغم .3.8 – 1231) الثالث المستوى -
 وقد( لتر/ ممغم 5312) المستوى ىذا آبار ضمن الكمية الذائبة األمبلح معدل بمغ

 الدراسة لمنطقة الشرقية الجنوبية األجزاء في ويتمثل ،(14 ،11 ،1) ىي آبار ثبلثة شمل
 في السبب تعميل ويمكن النير مجرى جنوب متفرقة أجزاء عن فضبلً  الفرات، ناحية ضمن
 اآلبار ىذه ضمنيا تقع التي المنطقة إلى أن المستوى ىذا آبار ضمن األمبلح نسبة إرتفاع
 نسبة بارتفاع تمتاز والتي الرباعي العصر رواسب إلى تعود التي الجبسية الترب من تتكون

 نقل إلى فييا الموجودة التكيفات خبلل من الترب ىذه في المياه غور يؤدي إذ فييا، األمبلح
 .الجوفية المياه مكامن إلى ضمنيا الموجودة األمبلح من كبيرة كميات
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ذ(ذ:PH)ذاهلودروجوينذاأُلس.ذذ2

 في الييدروجين أيون لتركيز السالب الموغارتم أنو عمى الييدروجيني األس يعرف
( 14 –0) بين ما قيمتو وتتراوح المائية، المحاليل وقاعدية لحامضية مقياساً  يمثل وىو الماء،
 فإن( 7) من أكبر كانت إذا أما حامضية، المياه تكون( 7) من أقل( PH) قيمة تكون فعندما
 المياه، في متعادلة( PH) نسبة تكون الحالة فبيذه( 7) تساوي وعندما قاعدية، تكون المياه
 األس قيمة وتتأثر. (14)اعتياديين والضغط الحرارة درجة تكون عندما وذلك( 3) جدول

 عممية تؤدي إذ والنباتات، الكالسيوم ووجود الحرارة درجة منيا عوامل بعدة الييدروجيني
 إرتفاع عنو ينتج مما( CO2) الكاربون أوكسيد ثاني غاز كمية تقميل إلى الضوئي التركيب

 .(15)الييدروجيني األس قيم
 الدراسة منطقة آبار مياه في( PH) قيم أن( 2) الجدول معطيات خبلل من ويتبين

 وعند. (7.4) بمغ فقد المدروسة اآلبار لعموم العام معدليا أما ،( 7.7 – 7) بين ما تراوحت
 منطقة آبار مياه أن يتضح( 3) الجدول معطيات مع الدراسة منطقة آلبار( PH) قيم مطابقة
 اآلبار وتشمل محايدة،( PH) قيم تكون التي اآلبار وىي األول صنفين، إلى تقسم الدراسة

 فييا( PH) الـ قيم تكون والتي المدروسة اآلبار بقية فيشمل الثاني الصنف أما ،(16 ،4 ،1)
                             .القموية ضعيفة

 ( فييا.PHتصنيف نوعية المياه حسب قيمة ) :(3جدول )

 
    Davis, S.N., and Dewiest ,R.J ,Hydrogeology,NewYork,1966 ,p: 463 .   

 
 فئات، خريطة ثبلث وفق الدراسة منطقة آبار في تتوزع( PH) الـ قيم فإن جغرافياً  أما

 متفرقة أجزاء عن فضبلً  الدراسة، لمنطقة الشرقي الجنوبي الجزء في األولى الفئة تتمثل( 6)
 فقد الفئة ىذه ضمن العام معدليا أما ،(7.32 – 7) بين ما فييا( PH) الـ قيم تراوحت أخرى،
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 إلى فيرجع إنخفاضيا سبب أما( 16 ،4 ،3 ،2 ،1) اآلبار من كل شممت( 7.15) بمغ
 قمة أن كما مياىو، في الكالسيوم أيون تركيز بقمة يمتاز الذي الفرات مكمن ضمن وقوعيا
 ساعد المنطقة ىذه إلى الكالسيوم بمركبات الغنية األخرى المكامن من المتسربة الجوفية المياه
 منطقة أجزاء أغمب في ظيرت فقد الثانية الفئة أما. آبارىا في( PH) قيمة إنخفاض عمى

 ،9 ،5) اآلبار ضمنيا وقعت( 7.54 -7.32) بين ما فييا( PH) الـ قيمة تراوحت الدراسة
 (.7.47) الفئة ىذه ضمن معدليا بمغ( 15 ،14 ،13 ،12 ،11

 درجة الحامضية في آبار منطقة الدراسة.: (6خريطة )

 
 (.Arc map 9.3برنامج ) (2بيانات الجدول رقم )المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:            
 

 ناحية ضمن الدراسة لمنطقة الغربية الشمالية األجزاء في الثالثة الفئة تمثمت بينما
 إلى وصل عام وبمعدل( 7.7 -7.54) بين مياىيا في( PH) الـ قيمة تراوحت البغدادي،

 حالة إلى اآلبار ىذه مياه ميل سبب ويعود ،(10 ،8 ،7 ،6) اآلبار من كل شممت( 7.65)
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 متعادلة، غير أمبلحاً  تكون التي والمغنسيوم الكالسيوم أيونات لوجود نتيجة الخفيفة القموية
 البيكاربونات ترسيب إلى تؤدي أن يمكن الدراسة لمنطقة الحارة األجواء فإن ذلك عن فضبلً 
 .فييا( PH) الـ قيمة إرتفاع عمى إنعكس الذي وبالشكل اآلبار ىذه مياه في
ذ(ذ:EC)ذالكهربائوةذ.ذاإلوصالوةذ3

 التيار توصيل عمى الماء من( 3سم 1) قابمية أنيا عمى الكيربائية اإليصالية تعرف
 األيونات ونوع الحرارة، درجة عمى( EC) قيمة وتعتمد ،م( 25) حرارة درجة عند الكيربائي
 ،(EC) قيمة ارتفعت الذائبة األمبلح وكمية الحرارة درجة ازدادت فكمما المياه، في وتركيزىا

 منطقة آبار مياه في( EC) الكيربائية اإليصالية قيم وتتراوح .(16)المموحة لدرجة دالة تعد وىي
 في ليا مستوى أعمى إلى وصوالً ( 7) رقم البئر في م،/سيمنز ديسي( 3.01) بين ما الدراسة
 لجميع العام معدليا بمغ بينما( 2) جدول م،/سيمنز ديسي( 9.5) بمغت والتي( 11) رقم البئر
 .م /سيمنز ديسي( 5.6) المدروسة اآلبار

 ،(7) الخريطة من مبلحظتو فيمكن الكيربائية اإليصالية لقيم الجغرافي التوزيع أما
 الدراسة لمنطقة الشرقية الجنوبية األجزاء في ظير( EC) لقيم معدل أعمى أن توضح والتي
 معدل أقل أما ،(14 ،11 ،1) اآلبار شمل م،/سيمنز ديسي( 9.5 -7.14) بين تراوح والذي
 الغربية الشمالية األجزاء في تمثل والذي م،/سيمنز ديسي( 4.98 -3.01) بين تراوح فقد ليا

 (. 16 ،12 ،8 ،7 ،6 ،2) ىي آباره أىم ومن أخرى متفرقة أجزاء عن فضبلً  الدراسة لمنطقة
 الدراسة منطقة أجزاء بين ما( EC) الكيربائية اإليصالية قيم تباين سبب تعميل ويمكن

 رقم الممحية التراكيز خريطة مع( 7) الخريطة مطابقة خبلل من أخرى أجزاء في وارتفاعيا
 األمبلح تراكيز تكون التي اآلبار مياه في ترتفع( EC) قيم أن خبلليا من يتضح والتي ،(2)

 اإليصالية بين العبلقة أن لنا يفسر وىذا تمامًا، متطابقتين الخريطتين يجعل مما عالية، فييا
 كمية ارتفعت كمما أنيا أي طردية، عبلقة ىي الذائبة األمبلح وكمية( EC) الكيربائية
 .اآلبار تمك مياه في الكيربائي التوصيل زيادة إلى ذلك أدى كمما األمبلح

ذ(ذ:NO3)ذ.ذالنرتاتذ4

 الفضبلت ومياه األمطار مياه، أىميا ومن الجوفية المياه في النترات مصادر تتعدد
 في السيما لئلنسان الزراعي النشاط عن فضبلً  التربة، في البايولوجية والعمميات، الصحية
 واألسمدة الزراعية والمحاصيل النباتات بقايا من النترات تشتق إذ الجافة، شبو المناطق
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 تراكيز أن( 2) الجدول معطيات خبلل من ويتبين. (17)الزراعية العمميات في المستخدمة
 بمغ( 16) رقم البئر في ليا مستوى أدنى سجل إذ المدروسة، اآلبار بين ما تختمف النترات

 في يظير والذي لتر/ مكافئ ممي( 9.2) بمغ فقد ليا مستوى أعمى أما لتر،/ مكافئ ممي( 1)
 . لتر/ مكافئ ممي( 4.6) المدروسة اآلبار جميع في العام معدليا بمغ بينما ،(9) رقم البئر

 اإليصالية الكيربائية في آبار منطقة الدراسة.: (7خريطة )

 
 (.Arc map 9.3برنامج ) (2بيانات الجدول رقم )المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:          

 
 الدراسة منطقة آبار بين متباينة بنسب( 8) الخريطة توضحيا التي النترات قيم وتتوزع

- 1) بين ما ليا مستوى أدنى تراوح إذ اآلبار، لتمك الجوفية المياه في تركيزىا درجة حسب
 السبب ويعود الدراسة، منطقة من متفرقة أماكن في يظير والذي لتر، /مكافئ ممي( 3.49

 المياه من متجددة تغذية عمى لحصوليا نتيجة المستوى ىذا آبار ضمن إنخفاضيا في
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 قيم إنخفاض عمى ساعد الذي المناطق ىذه في الزراعي اإلستثمار قمة عن فضبلً  الجوفية،
 الدراسة، لمنطقة الغربية الشمالية األجزاء في لمنترات مستوى أعمى بينما ظير فييا، النترات
 ممي( 9.2 -6.22) بين ما المستوى ىذا ضمن قيميا تراوحت الوسطى، أجزائيا عن فضبلً 
 في الزراعي اإلستثمار زيادة إلى المستوى ىذا آبار ضمن تركزىا سبب ويرجع لتر،/ مكافئ
 الكيمياوية والمخصبات األسمدة إستخدام عن فضبلً  والحيواني، النباتي بنوعيو المناطق ىذه
 .فييا النترات تراكيز زيادة عمى انعكس مما الزراعية، العمميات في

 تراكيز النترات في آبار منطقة الدراسة.: (8خريطة )

 
 (.Arc map 9.3( برنامج )2عمى: بيانات الجدول رقم ) المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد        

 
ذ(ذ:SO4)ذ.ذالكربوتاتذ5

 مثل المتحجرات صخور وذوبان لتفكك نتيجة الجوفية المياه في الكبريتات أيون يتواجد
 في المستخدمة األسمدة ومن العضوية المواد تحمل من ينتج وقد واإلنيايدرايت، الجبس،
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 خبلل من الجوفية المياه إستثمار عمى الكبريتات أيون تأثير ويبرز. (18)الزراعية لعممياتا
 كبريتات لترسيب نتيجة التربة تممح إلى يؤدي حيث تركيزه، زيادة عن ينتج الذي السمبي الدور

 النباتات نمو إعاقة عمى تعمل األيون ليذا العالية التراكيز فإن ذلك عن فضبلً  الكالسيوم،
 الجدول خبلل من ويتضح. (19)الضوئي البناء عممية تثبيط بسبب أوراقيا عمى البقع وظيور

 من تختمف تركزه درجة إن أال الدراسة، منطقة آبار جميع في يتركز الكبريتات أيون أن( 2)
 حين في لتر،/ مكافئ ممي( 25.2) بمغ( 1) رقم البئر في لو تركز أعمى سجل إذ آلخر، بئر
 إلى وصل فقد العام معدلو أما ،(4) رقم البئر في لتر،/ مكافئ ممي( 1.3) لو تركز أقل بمغ
 لتر./ مكافئ ممي( 14.9)

 والشمالية الشمالية األجزاء في األيون ليذا كبير تركز وجود( 9) الخريطة من ويتضح
 ىذا سبب ويعود منيا، الجنوبي الجزء في متفرقة أماكن عن فضبلً  الدراسة، لمنطقة الشرقية
 التي الفتحة ومكمن الرباعية الترسبات مكامن ضمن المناطق ىذه آبار لوقوع نظراً  التركز
 تكويناتيا في الجبسية الصخور عمى إلحتوائيا نتيجة الكبريتات بأيون بغناىا تمتاز

 ضمن عالية بنسب الكبريتات أيون تواجد الصخور ىذه إذابة عن ينتج حيث الجيولوجية،
 لمنطقة األخرى األجزاء في األيون ىذا تركز إنخفاض سبب أما .اآلبار ليذه الجوفية المياه

 حصول عن فضبلً  المناطق، ىذه ضمن الجبسية الصخور تركز قمة إلى فيرجع الدراسة،
 أيون تركز انخفاض عمى إنعكس مما الفرات، نير مياه من مستمرة تغذية عمى آبارىا

 .الجوفية مياىيا في الكبريتات
ذ(ذ:CL)ذ.ذالكلوراودذ6

 االمتزاز عممية ألن الجوفية، المياه في إستقراراً  األيونات أكثر من الكمورايد أيون يعد
 الكمورايد لوجود الرئيسة المصادر من اليااليت محاليل وتعد عميو، ضعيف بشكل تتم والتبادل

 إذ القديمة، البحرية المتبخرات رواسب إلى تعود التي المعادن عن فضبلً  الجوفية، المياه في
 المياه يكسب مما. (20)األيون ىذا تركيز زيادة إلى التبخر لعمميات المحاليل ىذه تعرض يؤدي
 فإن وبالتالي والكالسيوم، كالمغنسيوم األخرى األيونات مع ارتبط إذا السيما المالح الطعم
 تركيزه زيادة يؤدي إذ الزراعية، المحاصيل عمى سمبية آثاراً  يترك األيون ليذا العالي التركيز

 يؤدي الذي وبالشكل النمو من البلحقة المراحل في السيما النبات في األيونات ىذه تجمع إلى
 . (21)النبات في العالي لتركيزه نتيجة األوراق ذبول إلى
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 درجة تراكيز الكبريتات في آبار منطقة الدراسة.: (9خريطة )

 
 (.Arc map 9.3( برنامج )2عمى: بيانات الجدول رقم ) المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد        

 
 كبير تباين وجود( 2) الجدول في لممياه المختبرية التحاليل نتائج قراءة من ويتضح

 -2.96) بين ما تراوحت والتي المدروسة، اآلبار مياه في األيون ىذا تركيز نسب في
 ىذه إن أال .لتر/ مكافئ ممي( 13.8) بمغ فقد العام معدليا أما لتر،/ مكافئ ممي( 27.40
( 10) الخريطة من يبلحظ إذ الدراسة، منطقة ضمن الجغرافي توزيعيا في تختمف المعدالت

( 27.4 -18.5) بين ما تراوحت المدروسة اآلبار مياه في الكمورايد أيون لتركز فئة أعمى أن
 نظراً  الدراسة، لمنطقة الشرقية والشمالية الشمالية األجزاء في والتي تظير لتر /مكافئ ممي
 مصدراً  تعد التي اليااليت معادن عمى الحاوي الفتحة مكمن نطاق ضمن اآلبار ىذه لوقوع
 والجنوبية الجنوبية األجزاء في تمثمت فقد األيون ىذا لتركز فئة أقل أما. األيون ليذا رئيساً 
 لحصول نظراً  لتر،/ مكافئ ممي( 10.4 -2.96) بين قيميا تراوحت الدراسة، لمنطقة الغربية

 ضمن تركيزه انخفاض عمى انعكس مما الجوفية المياه من مستمرة تغذية اآلبار عمى ىذه
 .الجوفية مياىيا
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 درجة تراكيز الكمورايد في آبار منطقة الدراسة.: (10خريطة )

 
 (.Arc map 9.3برنامج ) (2بيانات الجدول رقم )المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى:       

 
ذ(ذ:SAR)ذالصودوومذإمتزازذ.ذندبةذ7

 في تركزىا درجة عمى التعرف ينبغي التي الميمة العناصر من الصوديوم أيون يعد
 إرتفاع عمى تعمل تركزه زيادة ألن وذلك الري، ألغراض تستخدم التي السيما الجوفية، المياه
 الصوديوم عنصر يحل وبالتالي قموية خصائص ذات يجعميا مما التربة في( PH) الـ قيمة

(Na )لمماء نفاذيتيا تقل حيث التربة، نسيج في سمبية آثاراً  يترك مما الكالسيوم محل 
 . (22)واليواء

 الصوديوم امتزاز لنسبة معدل أقل أن يتضح( 2) الجدول معطيات قراءة ومن
(SAR )فقد معدل أعمى أما لتر،/ مكافئ ممي( 0.7) بمغ والذي( 16) رقم البئر في سجل 

 ممي( 4.8) المدروسة اآلبار لجميع العام معدليا بمغ حين في لتر،/ مكافئ ممي( 11.3) بمغ
 بين متفاوت بشكل تتوزع النسب ىذه أن( 11) الخريطة مبلحظة من يتبين كما لتر،/ مكافئ
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 والتي لتر،/ مكافئ ممي( 3.33 -0.7) بين ما ليا نسبة أدنى تراوحت الدراسة، منطقة أجزاء
 الشرقية، الجنوبية أجزائيا في نسبة أعمى ظيرت بينما الغربي، الشمالي جزئيا في تمثمت
 .لتر/ مكافئ ممي( 11.3 -6.78) بين ما قيميا تراوحت أخرى، متفرقة أماكن عن فضبلً 

الصوديوم لجميع اآلبار المدروسة في منطقة  وعند مطابقة معدالت نسب إمتزاز
( يتبين أن نوعية المياه ممتازة 4( مع معطيات الجدول )2الدراسة والتي يوضحيا الجدول )

 .( الذي تعد مياىو جيدة النوعية11بالنسبة لجميع اآلبار المدروسة باستثناء البئر رقم )
 .ياه حسب نسبة الصوديوم الممتز فينوعية الميا: (4جدول )

 
Todd , D.K., Groundwater Hydrogeology ,New York ,1980, P.535 .          

 
 درجة إمتزاز الصوديوم في آبار منطقة الدراسة.: (11خريطة )

 
 (Arc map 9.3( برنامج )2المصدر: من عمل الباحث باإلعتماد عمى: بيانات الجدول رقم )
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 اإلستنتاجات :
أعماق اآلبار ومناسيب المياه الجوفية بين أجزاء منطقة كشفت الدراسة عن تباين  -1

الدراسة، نظرًا لتباين مصادر تغذيتيا واختبلف غزارة المياه ضمن المكامن الجوفية، 
فمنيا ما يكون مصدر تغذيتو خزانًا ثانويًا كما ىو الحال في بعض آبار منطقة 

ي حين تنخفض أعماق الوديان السفمى الواقعة ضمن تغذية مكمن الفرات الجوفي، ف
اآلبار وترتفع مناسيب مياىيا بدرجة كبيرة كما ىو الحال في بعض آبار ىضبة 

 الجزيرة نتيجة لوقوعيا ضمن مكمن الفتحة الجوفي والذي يتصف بغزارة مياىو.
أظيرت الدراسة تباين معدالت األمبلح الذائبة الكمية بين اآلبار المدروسة نتيجة  -2

صادر التغذية الجوفية وتباين سرعة المياه داخل الشقوق لتباينيا في القرب من م
والمسامات الصخرية، فضبًل عن تعقد المظير الجيومورفولوجي في بعض المناطق، 
إذ إنعكست تمك األسباب عمى إختبلف زمن التبادل األيوني ما بين الصخور والمياه 

 الجارية عمييا مما أدى إلى تباينيا ما بين اآلبار المدروسة.
( فييا إلى صنفين PHصنفت المياه الجوفية لآلبار المدروسة من حيث قيمة الـ ) -3

والتي تراوحت ما بين مياه محايدة إلى ضعيفة القموية، نتيجة لتأثير نوعية الصخور 
 الحاوية عمى األيونات والعناصر الكيميائية المختمفة.

الية والشمالية الشرقية، أظيرت الدراسة إرتفاع نسبة أيون الكبريتات في األجزاء الشم -4
نتيجة لوقوع آبارىا ضمن مكامن الترسبات الرباعية والفتحة والتي تتصف بغناىا بأيون 

 الكبريتات الناتج عن ذوبان الصخور الجبسية الموجودة ضمن تكويناتيا الجيولوجية.
إتضح من خبلل دراسة الخصائص النوعية لممياه الجوفية أن نسبة إمتزاز الصوديوم  -5

مياه اآلبار المدروسة ممتازة وضمن الحدود المسموح بيا والمبلئمة لمختمف أنواع في 
 الترب والمحاصيل الزراعية.

 انتوصيات :
العمل عمى إنشاء المراكز البحثية والتوسع في نطاق الدراسات الخاصة بالمياه الجوفية  -1

ضمن المناطق الصحراوية في منطقة الدراسة لمتعرف عمى خصائصيا بصورة أكثر 
دقة ومن ثم تحديد مقدار الجدوى اإلقتصادية المتحققة من إستغبلليا في األنشطة 

 منيا. التنموية المختمفة السيما الزراعية
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العمل عمى تحسين الخصائص الكيميائية لممياه الجوفية السيما فيما يتعمق بمحتواىا  -2
من معدالت األمبلح الذائبة الكمية من خبلل إستخدام بعض المواد الكيماوية التي تزيد 
من أمكانية إستخداميا في األنشطة البشرية المختمفة وبشكل يعوض النقص الحاصل 

 طق الصحراوية.في المياه ضمن المنا
في حال استخدمت ىذه المياه ألغراض الري في العمميات الزراعية باعتبارىا المصدر  -3

الوحيد ضمن المناطق الصحراوية فإن ذلك يتطمب إدخال التقنيات الحديثة في مختمف 
العمميات الزراعية وبشكل يضمن معو عدم إلحاق األضرار بالترب والمحاصيل 

 الزراعية المختمفة.
تماد عمى إستخدام طريقة الجدوى اإلقتصادية في إستثمار ىذه المياه لؤلغراض اإلع -4

الزراعية واختيار أنواع المحاصيل الزراعية حسب درجة مقاومتيا لمحتوى المياه 
الجوفية من األمبلح العناصر الكيميائية وبشكل ينتج معو عدم تعريض التربة إلى 

ًا بنوعية المياه وبالتالي تحقيق معدالت عالية التدىور باعتبارىا من أكثر الموارد تأثر 
 لئلنتاج الزراعي.
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