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 ص خاملل
يند الللنوث، يقدم البحث دراسة عن  تلنوث ميناخل اخلنزان اجلنول ايول ايناخل البحنر انمقنة كعنام، وقند اعلدندت  نلخل الدراسنة علنم المريقنة الكيديا ينة للحد

حتن  سنما ايرض حينث تسنلعدل  ا  من   77إىل  7ابر م  كم مربع ويبلغ عدق اآل  63منمقة زراعية مساحلها  ل( بئر 51حيث مت العدل علم عدد )
خل عينات مياخل جوفية م  تلك اآلابر ادللاحة و إجراء اللحاليل الكيديا ينة علنم تلنك أمت ، وقد مياخل  لخل اآلابر ل ايغراض الزراعية واالسلهالك البشري

-K-Na-Mg، االنينوتت والكناتيوتت )(TDS)لا بنة ايمنالح الكلينة ال ((EC، ادلوصنلية الكهراب ينة  (pH)العيننات والنم منهنا تركينز اينون اذليندروجن

Ca – HCO3 –Cl – SO4  خلزان اجلول مثل ال كيب اجليولوجي دلنمقة الدراسة. وم  اب(. أيضا مت حتديد بعض اخلواص اذليدروجيولوجية ذات العالقة
ا يعنز  غالبنا لعدلينات الضنت ادللزايندة ل السنابق والنلي تسنبب ل ران والنليأن اخلزان ايول انمقة الدراسنة تعنرض لونزو ميناخل البحنر  تبنخالل النلا ج 

 ابدلنمقة.تولول مياخل البحر ابجلزء السفلي م  اخلزان مسببا تدين نوعية ادلياخل اجلوفية 

 تداخل مياخل البحر. ي،كعام الزراع  مشروع ،ادلياخل اجلوفية ،كعام  ،اللحاليل الكيديا ية ،البيزوم ي :الدالةالكلمات 

Abstract 

The study presents a study on the pollution of the water of the first aquifer in the sea water in the Kaam region. 

The study was based on the chemical method for determining the pollution. The work was done on 15 wells in 

an agricultural area of 36 km
2
 and the depth of wells from 7 to 70 m below the surface of the land where the 

water of these wells is used for agricultural purposes and human consumption. 

Groundwater samples were taken from these available wells and chemical analyzes were carried out on 

these samples, including the concentration of hydrogen ion (pH), electrical conductivity (EC), total dissolved 

salts (TDS), anions and cations (K, Na, Mg, Ca, HCO3, Cl, SO4.) Some of the related geological characteristics 

of the groundwater reservoir, such as the geological structure of the study area. The results revealed that the first 

reservoir in the study area was exposed to the invasion of sea water, which is probably due to the increasing 

pumping operations in the past, which caused the penetration of sea water at the bottom of the reservoir, causing 

the low quality of groundwater in the region. 
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 املقدمة .1 

 زنند من  وصنول كثنر شلناأن ادلياخل اجلوفية أقل عرضة للللوث م  ادلياخل السمحية وذلك لوجود ا حت  سما ايرض  م علم الرغم 
ال تعود وذلك  المبيعي وقدم  ادلواد ادللوثة إليها، إال أهنا عندما تللوث يصعب معاجللها وأتخل وق  طويل حىت تعود إىل وضعها 

عنادة  . ادلصادر البيئينةوبيئيةإىل بلدية، صناعية، زراعية،  فهاتصني ميك مصادر حسب نوع ادللوث. تلوث ادلياخل اجلوفية زندث م  
 .ايمالح ادلكونة لصخور اخلزان اجلول الللوث ببعضينلج عنها زايدة ملوحة ادلياخل وحتدث نليجة للللوث ااء البحر أو 

المبيعية وادلسلقرة ادلياخل اجلوفية تكون ل حالة انسياب طبيعي حنو البحر مع إسفن دلاء البحر عند قناع اخلنزان تتنج حت  الظروف 
اللولية للخزان فإن اإلسفن يزيد ويلددد. عندما  ع  حركة ادلياخل اجلوفية واتزان الضوط، ولك  مع زايدة الضت اعدل يفوق معدل

أو اقنل يننقا الضنوط أو منسوب السما البيزوم ي ل منمقة معيننة إىل مسنلو  سنما البحنر  يصل منسوب سما ادلياخل اجلوفية
البحننر الظننا رة ادلعروفننة بلننداخل مينناخل  ادلنمقننة و ننيل اخلننزان اجلننول شلننا ينننلج عنننه تننداخل مينناخل البحننر وتلننوث ادلينناخل اجلوفيننة ل تلننك 

إىل جانننننننب السننننننحب ادلفننننننرط تعلدنننننند حنننننندة اللننننننداخل علننننننم عنننننندة عوامننننننل أخننننننر  مثننننننل اخلننننننواص (؛ 2006 واخننننننرون، قنفننننننودال)
 ، اللورات ل االنسياب المبيعي حنو البحر، اللولية، أتثرات ادلد واجلزر، وغر ا. والبنا ية للخزاناذليدروجيولوجية 

مننالح علننم البيئننة الننم تلواجنند فيهننا ادلينناخل اي حتلننوي ادلينناخل اجلوفيننة عننادة علننم عنندد منن  ايمننالح اللا بننة ويعلدنند نننوع وتركيننز
وحّد م  اسنلعداالت ادليناخل ل ايغنراض ادلخللفنة تصنبا تلنك ادليناخل  ادلسدوح بهاجلوفية وإذا زاد ت تركيزات  لخل ايمالح ع  احلد 

ذات ال كيننزات العاليننة. معظننم ايمننالح اللا بننة ل ادلينناخل اجلوفيننة  ايمننالحملوثننة، وميكنن  حتدينند مصنندر الللننوث وذلننك حسننب نننوع 
. ادلصنننندر البيكربننننوتت، والكتيلنننناتالبواتسننننيوم، الكربننننوتت،  الكالسننننيوم، ادلونسننننيوم،الصننننوديوم،  الكلورينننند،تلكننننون منننن  عناصننننر 

مكننوتت الصننخور الناريننة بنسننبة بسننيمة.  مينناخل البحننر وادلينناخل اوبوسننة وقنند تسننا مايساسنني لعنصننر الكلورينند ل ادلينناخل اجلوفيننة  ننو 
الصننوديوم ل ادلينناخل اجلوفيننة  نني ادلينناخل ادلاحلننة سننواء كاننن  زلبوسننة أو اريننة ومعننادن الفلسننبار ل الصننخور الناريننة وادلعننادن  مصننادر

لفنة مننه وقند المينية. أما مصادر ادلونسيوم فقد تكون م  اللكوي  الصخري للخزان حيث حتلوي معظم الصخور علم تركيبات سلل
لللك وجود تركيزات عالية م  تلك العناصر .   لا العنصر البحرية نليجة الحلوا ها علم تركيزات عالية م أتيت م  الللوث ابدلياخل 

حيننث تلواجنند  ننلخل العناصننر ب كيننزات عاليننة، وبننللك وجننود  نندخل العناصننر  ل ادلينناخل اجلوفيننة عننادة مننا يكننون مصنندر ا مينناخل البحننر
للواجد ب كيزات صورة ل مياخل ف  االخر  أما العناصر ،يعمي مؤشر للداخل مياخل البحر ب كيزات عالية م والكلوريدوخاصة الصوديو 

  .(Okasha, 2011) البحر وبللك زايدهتا ال يُنسب إىل تداخل مياخل البحر
آابر ادلياخل العلبة وخزاتت ادلياخل اجلوفية. اللداخل مع مياخل البحر أو تسرب ادلياخل ادلاحلة  و اللدفق اجلول دلياخل البحر إىل إن 

وميناخل البحنر ل اسنلدرارية  يدروليكينة. كثافنة ادليناخل  يقلصر تسرب مياخل البحنر علنم طبقنات ادليناخل اجلوفينة حينث تكنون ادليناخل اجلوفينة
ا شليننز ا؛ إنننه خلننيط  منن  ادلنناء العننلب وادلننا  )منناء العلبننة أقننل منن  كثافننة مينناخل البحننر وتمفننو فوقهننا. الواجهننة بننن الكلللننن ليسنن  حنند 

مننا (. يننلم حتدينند شننكل الواجهننة منن  خننالل اللننوازن اذلينندروديناميكي علننم طننول خمننة االتصننال. دتيننل  ننلخل الواجهننة حنننو ايرض 
بنرز  ..(Fetter, 1972; Todd, 1974; Kallergis, 1986 and Jiao et al., 2006)وتلقاطع مع قاع طبقة ادلياخل اجلوفينة 

البحنننر إىل نظنننام ادليننناخل اجلوفينننة منننؤخر ا كدشنننكلة خمنننرة تننندمر أنظدنننة ادليننناخل اجلوفينننة ل ليبينننا.  نننلخل ادلشنننكلة ت نننة عننن  تسنننرب ميننناخل 
يُعلقند أن اينشنمة  (Minas et al, 2005) االسنلهالك اإلجبناري للديناخل اجلوفينة ل اللمبيقنات ادلنزلينة والزراعينة والصنناعية
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 الح ايراضنني ذلننا أتثننر فيزاي نني وكيديننا ي كبننر علننم أنظدننة تنندفق ادلينناخل اجلوفيننة السنناحلية.البشننرية مثننل ضننت ادلينناخل اجلوفيننة واسلصنن
(Stuyfzand, 1995; Jones et al.,1999; Park et al.,2005; Petalas and Lambrakis, 2006 and Guo 

and Jiao 2007) 
احثن علم دراسة مشاكل الللوث ذللا ادلصدر وطرق نظرا  لألذنية البالوة للدياخل اجلوفية كدصدر ما ي، حرص الكثر م  الب

العالقننة مشننكلة تننداخل مينناخل البحننر وطننرق معاجللهننا أحنند ادلشنناكل الننم جننلب  أنظننار البنناحثن ل ا نناالت ذات  وتعلننتمعاجللهننا 
لللك صدور العديد م  البحوث والنشرات العلدية الم تقدم احللول وادلق حات البناءة للحد م  تلنك ادلشنكلة. لعنل من   ونليجة

احلناد من  أدلانينا حينث توصنل االثننان علنم انفنراد إىل حتديند السنما   ولنندا و رزبنرجاللي  ذلم السبق ل  لا ا ال ذنا غاينب من  
أن اللوننر ل نسننبة  أوضننا ريفيننل، وقند  رزبننرج-والننلي عننرف فيدنا بعنند ل ادلراجننع العلديننة انحن  غنناينبادلينناخل العلبننة وادلاحلنة  بنن

الكلوريند والبيكربننوتت تعلننت مؤشننر للننداخل مينناخل البحننر، حيننث أن اينون الكلورينند سننا د ل مينناخل البحننر، ويلواجنند بكديننات صننورة 
 ت السنننننا دة ل ادليننننناخل اجلوفينننننة، وتلواجننننند بكدينننننات قليلنننننة ل ميننننناخل البحنننننرفقنننننط ل ادليننننناخل اجلوفينننننة، وأن البيكربنننننوتت  ننننني االينننننوت

(Todd, 1980) . 
إيل قصنر ايخينار وقند  لن  الدراسنة  هبدراسة خلصا ا ادلياخل اجلوفية ل ادلنمقنة من  مصنرات 2000قام عبد الرسول سنة 

( دراسننة  2006 ،)النندوفاين  جننر أت واالنيننوتت؛  كدننا يننة الكنناتيوتتقنندير الننرقم اذلينندروجيص وادلوصننلية الكهربيننة واخلننواص الكيديا 
ابر القريبنننة مننن  البحنننر؛ كدنننا اآل االمنننالح ابدليننناخل ل حتليلينننة دليننناخل االممنننار وادليننناخل اجلوفينننة انمقنننة اخلدننن  أوضنننح  وجنننود ارتفننناع ل

أن اللداخل  هة ادلدلدة م  العجيالت حىت مصرات ل  ادلنمقة الساحلي قام  هبا اذليئة العامة للدياخل و الم أوضح  الدراسة الم
ادلنمقنة السناحلية ادلدلندة من  كعنام حنىت  م( علOkasha, 2011كدا أوضح  دراسة )  ،ابت واضحا  وجليا  ل ادلنمقة الساحلية

 لداخل مياخل البحر.تلعرض للبدخل 
نهنا الندناذج ادلعدلينة والندناذج الرايضنية  نناك عندة طنرق تسنلخدم لدراسنة  نا رة تنداخل ميناخل البحنر ل اخلنزاتت اجلوفينة م

ميك  م  خالذلا معرفة الللوث اناء البحنر ومند  انلشنارخل؛ حينث أن وجنود بعنض ايمنالح  المواللحاليل الكيديا ية للدياخل اجلوفية 
رخل. أيضنا نلشنااللنداخل ومند  اللا بة مثل الكلوريد والصوديوم والم عنادة منا يكنون مصندرذنا مناء البحنر تعمني مؤشنرا علنم حندة ا

لننم كديننة ونوعيننة ميكنن  حتدينند الللننوث ابلمننرق الكهراب يننة الننم تعلدنند علننم قينناس ادلوصننلية الكهراب يننة للدنناء والننم بنندور ا تعلدنند ع
اخل ن المننرق الكهراب يننة ال تعمنني نلننا ج ميكنن  االعلدنناد عليهننا وبننللك تدرا مننا تسننلخدم ل دراسننة تننداخل ميننأال إايمننالح ادللابننة 

 لخل الدراسنة إىل معرفنة مند  تلنوث ميناخل اخلنزان اجلنول ايناخل البحنر وذلنك من  خنالل معرفنة مند  انلشنار اللنداخل  هتدف، و رالبح
بناء علم اللحاليل الكيديا ية وادلعامالت ايخر  ذات العالقة.  كدا هتدف إىل تقدًن بعض احللول وادلق حات الم حتد م  تلنك 

 لم النلا ج ادللحصل عليها.ادلشكلة وذلك اعلدادا ع

 . املواد والطرق0

 منطقة الدراسة. 1.0
 ( كدنا`23 140و`27 140( وخمني عنرض )`30 320و`33 320أجرين  الدراسنة انمقنة كعنام اوصنورة بنن خمني طنول )

 .  (1) و مبن ابلشكل 
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 مت العدل عليها. ابر الماآل ومواقع ةيوضا موقع منمقة الدراس .1شكل 

 
نشنناطا  زراعيننا  كبننرا  سننواء ل ادلننزارع اخلاصننة الننم تلواجنند علننم املننداد كافننة ادلنمقننة أو اشننروع كعننام  ةمنمقننة الدراسننتشننهد 

% منن  االحلياجننات ادلنزليننة ذلننم؛ فهننلا النشنناط 80الزراعني كدننا يقمنن  ادلنمقننة عنندد منن  السننكان حيننث تومنني ادلينناخل اجلوفيننة نسننبة 
ختن ق اخلنزاتت اجلوفينة ادللواجندة  اسا  علم ادلياخل اجلوفية م  خالل حفر عدد م  اآلابر النمالزراعي واالسلهالك البشري يعلدد أس

 250–100تلأثر ادلنمقة اناخ البحنر ايبنيض ادللوسنط والنلي ين اوح معندل سنقوط ايممنار فينه منا بنن ، و (1ابدلنمقة )الشكل 
 (.2000 ،ن اجلول ايول )اذليئة العامة للدياخلمم ومعظم اآلابر اجلوفية ادلسلولة ل ادلنمقة تضت م  اخلزا

 ىيدرولوجية منطقة الدراسة. 0.0
 تلديز منمقة الدراسة بوجود عدد م  اخلزاتت الر يسية للدياخل اجلوفية  ي:

يقننع  ننلا اخلننزان ضنند  تكوينننات العصننر الرابننع ادلكننون منن  طبقننات منن  احلجننر  (:Eocene aquifersخززنان ابقززر الرا زز   
كم تقريبا . وي اوح عدق   3ايجزاء اجلنوبية بعدق  وبعضوالدولومي  واجلب ، وميلد علم طول الشريط الساحلي الشدايل، اجلري 

/سننناعة(، مت 3م 15–10وإنلاجيلنننه مننن  ) م(20–10م( ومسنننلو  ادليننناخل السننناكنة مننن  )40–15طبقنننات ميننناخل  نننلا اخلنننزان مننن  )
ابدلياخل العلبة خالل ف ة السبعينيات شلا تسبب ل تناقا إنلاجية آابرخل كدا أن أجزاء االعلداد عليه بشكل ر يسي ل تولية ادلنمقة 

 (.1974 ،، اذليئة العامة للدياخلGefli, 1973واسعة منه تعرض  للداخل مياخل البحر )
 نلا اخلنزان بنن خزان ادلايوسن: و و يلكون م  حجر جري مع وجود تداخالت م  ادلارل واحلجر اجلري والمن، وي اوح عدق 

/سناعة(، ويسنلول  نلا اخلنزان من  3م 20م( واإلنلاجينة ) 60-إىل  40-م  )%( أما مسلو  ادلاء الساك  به 20± م  120)
 قبل ادلواطنن ل الزراعة بكثافة، ايمر اللي أد  إىل نضوب مياخل  لا اخلزان.

± م 750ي دولنومم، وين اوح عدنق طبقاتنه من  )و نو عبنارة حجنر جنري إىل حجنر جنر  خنان عني طز   الطباشزريي العلزوي(:
سنناعة(، و ننو /3م 100–50وتبلنغ إنلاجيننة اآلابر بننه من  ) م(،  ننلا 40- إىل 20-%( ومسنلو  ادلنناء السنناك  ين اوح منن  )20
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مباشنر و نلا اخلنزان عدومنا  علنم اتصنال شنبه  تورننة والنم  ني أقنل ل العدنق –غر مسلول حيث أن إمكانياته مشاهبة خلنزان منزدة 
 .(2000 ،فرع ادلنمقة الوسمم اخلد -)اذليئة العامة للدياخل ابخلزاتت الم أسفل منه حلدوث تصدعات صخرية ابدلنمقة

نظننرا  ودوديننة اإلمكنناتت ادلا يننة الكديننة ذلننلي  اخلننزانن اجلننوفين وللواجنندذنا ابدلننناطق السنناحلية فننإن اسننلوالذلدا بصننورة ر يسننية عنن  
ة إىل جنننزء منن  االسنننلوالل لألغننراض ادلنزلينننة ل ادلننناطق ذات النوعينننة الكيديا يننة ادلقبولنننة؛ ولقنند تعنننرض خنننزان طريننق ادلنننزارعن إضنناف

الرابعنني إىل تننداخل مينناخل البحننر ل ادلنمقننة السنناحلية؛ كدننا أنننه أصننبا شننبه جنناف ل ادلننناطق البعينندة عنن  البحننر بسننبب االسننلنزاف 
 .ادلفرط ل اسلوالل مياخل  لا اخلزان اجلول

 العمل يقةطر . 2.0
( عينة م  ادلياخل اجلوفية م  تلنك اآلابر دلندة سننة )منايو 180(، مت  ديع عدد )1د حتديد اآلابر ادلدك  العدل عليها )الشكل بع

العيننة  لتلن  ولقند أخن 1كل شهر ل قناين بالسلكية سلصصة ذلنلا الونرض اجنم   ( عينة ل15) أي( 2014بريل أ – 2013
مت إجراء اللحاليل الكيديا ينة لللنك العيننات اعامنل ، القنينة مم  البئر بعد ضت ادلياخل منه لف ة م  الوق  مع تسجيل رقم البئر عل

 والكيديا ية ةالفيزاي ي واخلصا اايساسية  والعناصرجامعة ادلرقب( و ل  اللحاليل حتديد خصا ا ادلياخل اجلوفية  -)كلية العلوم 
((pH, TDS, EC, Cations, Anions.  مت قينناس ايس اذلينندروجيص ابسنلخدام مقينناس ايس اذلينندروجيص منن  نننوع حيننث

HANNA  موديلHI8014 ومت قياس قيم ادلوصلية الكهراب ية ،EC  ابسلخدام دننوذج مقيناسEC4520  مت وزن ادلنواد الصنلبة و
مت حتديند الكلوريند والكربننوتت و الكتيلننات بمريقنة العكنارة  مت قيناسوقند  ،للقندير كديلهنا ( بعند تبخنر العينننةTDSاللا بنة الكلينة )
بيندنا مت قيناس الصنوديوم والبواتسنيوم  ،(Adams, 1990)لمرق ادلنلكورة ل وفق نا لننة ابدلعناير والكالسنيوم وادلونيسنيوم والبيكربنوتت 

 . PFP7موديل  JENWAYابسلخدام مقياس الضوء اللهب م  نوع 

 النتائج واملناقشة . 2

 pHتوزي  قيمة . 1.2
حتلننوي عينننات ادلينناخل ذات الننرقم و أحنند أ ننم معنناير جننودة ادلينناخل، يننرتبط قينناس ايس اذلينندروجيص ادوضننة أو قلويننة ادلنناء.  pHيعلننت 

(، تنن اوح قننيم ايس اذلينندروجيص Edema et al., 2001اذلينندروجيص ادلنننخفض علننم مسننلو  عننالس منن  رين أكسننيد الكربننون )
)قلوية قلنيال (؛ يشنر االخنلالف ادلنومسي ل قنيم ايس اذليندروجيص  7.2)محضية قليال ( و 6.7السنوية لعينات ادلياخل اجلوفية ا دعة 

إمجنايل ادلنواد الصنلبة  ( إىل أن ادليناخل اجلوفينة قلوينة قلنيال  وتصنبا محضنية قلنيال . قند يشنر  نلا إىل أن2عت منمقنة الدراسنة )الشنكل 
اذليننندروجيص للديننناخل اجلوفينننة ادلدروسنننة، تشنننر قنننيم ايس اذليننندروجيص النننم اللا بنننة لننني  العامنننل الوحيننند النننلي ينننؤثر علنننم قيدنننة ايس 

 لوحظننننننننن  إىل أن تنننننننننوازن رين أكسنننننننننيد الكربنننننننننون والكربنننننننننوتت يلنننننننننأثر أكثنننننننننر بسنننننننننبب اللونننننننننر ل احلالنننننننننة الفيزاي ينننننننننة والكيديا ينننننننننة
(Karanth, 1987). 
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 .مسلوايت االس اذليدروجيص ل االابر الم دت  دراسلهايوضا  .0شكل 
 

 (µmho/cmتوزي  املوصلية الكهرابئية  . 0. 2
( للداء  ي قدرة أي ماء علم محل تيار كهراب ي. تعلدد ادلوصلية الكهراب ية علم وجود اييوتت وتركيز ا ECادلوصلية الكهراب ية )

( توزينع 3يوضنا الشنكل )، و (Neerja et al., 2012خالل موسم ايممنار ) ECالكلي وحركلها وتكافؤ ا وينخفض مسلو  
 ،6البئنري  رقنم ) سنجل  ارتفاعنا كبنرا لدليناخل اجلوفينة ل ادلنمقنة مسلوايت االيصالية علم طول منمقة الدراسة، ويالحن  مننه ان ا

؛ وبصنننفه اللنننوايلعلنننم  مننن  400-300تبعننند عننن  البحنننر مسنننافة و ( μS/cm) 11263( و μS/c 14110بلوننن  )( حيننث 5
تقنل تندررنيا  الكهراب ينة ( أنه كلدا ابلعدت ع  البحر فان قنيم ادلوصنلية1مت العدل عليها )شكل  ابر المعامه نالح  م  مواقع اآل

 2948( سنجل  )10) البئنر ( بيندنا لμS/cm 5102( سنجل  )8) ( ول البئرμS/cm 8560سجل  ) (7ففي البئر )
μS/cm  .) 
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 .ابر الم دت  دراسلهال اآل (μS/cm)وايت االيصالية الكهراب ية مسليوضا  .2شكل 

 

 (TDSتوزي  املواد الصلبة الذائبة  . 2.2
وعلننم غننرار االيصننالية ( مجيننع ادلننواد الصننلبة اللا بننة ل ادلنناء سننواء كاننن  عضننوية او غننر عضننوية، TDSادلننواد الصننلبة اللا بننة )دتثننل 

البئنري  رقنم  ( قند سنجل  ارتفاعنا كبنرا لTDS) أن قيم أوضح  نلا ج اللحاليل الكيديا ية لألمالح الكلية اللا بةقد الكهراب ية 
يبعنندان عنن  البحننر مسننافة  ( حيننث6992 (جزز ف  ززم يون  زز  ( و 9775 جزز ف  ززم يون  زز  ) ( فلقنند بلونن  علننم اللننوايل6،5)
تقنل تندررنيا ففني  ايمنالح الكلينة اللا بنةالبحنر فنان قنيم   شناط ؛ ونالح  أنه كلدا ابلعدت عن  اللوايلعلم  م (400  -300)

( سجل  10البئر ) ( بيندا لج ف  م يون     3432( سجل  )8(  ول البئر )ن    ج ف  م يو  5796( سجل  )7البئر)
كدنا تبنن أن القنيم العالينة للدوصنلية ؛  (4من  االمنالح اللا بنة )شنكل  أقنل تراكينز علنم ( النلي زنلنويج ف  م يون  ز   1955)

 TDSوامجناال يشنر توزينع زللنو  ، مع مياخل البحنرتداخل تعلت مؤشر لوجود  (TDS ( و لألمالح الكلية ادللابة ECالكهراب ية )
اب اخل ايرض، ويظهر اخنفناض نسنيف ل تركينزات ادلنواد الصنلبة اللا بنة اب ناخل احلندود اجلنوبينة الوربينة اته إىل اخنفاض تدررني ل تركيز 

 ,Okasha)فجوات ادلياخل الر يسية ل وادي كعام واجلنوبية الشرقية، والم قد تعك  اللولية اولية م  اجلراين السمحي علم طول 

. ويلفنناوت تصنننيف ادلينناخل اجلوفيننة وفقننا ل كيننز ادلننواد الصننلبة ادللابننة علننم طننول منمقننة الدراسننة منن  طفيفننة ادللوحننة إىل عاليننة (2011
ا.  جد 
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 .دراسلهال االابر الم دت   (ج ف  م يون    ) ليةمسلوايت االمالح اللا بة الكيوضا  .4شكل 

 

 توزي  حمتوى الكلوريد. 4.2
الر يسية النم توجند ل ادليناخل المبيعني، ويكنون وجود نا بكدينات كبنرة بسنبب العدلينات المبيعينة مثنل  الكلوريد  و أحد اينيوتت

مرور ادلياخل م  خالل تكوينات ادللا المبيعية ل ايرض أو قد يكون مؤشرا علم الللنوث من  تسنرب ميناخل البحنر، ويظهنر الكلوريند 
البعينندة عنن  البحننر و ان   3حظننة ان أقننل قيدننة لننه كاننن  ل العينننة رقننم ( ، مننع مال5ل العينننات ادلدروسننة )شننكل ب اكيننز عاليننة 

 5700القريبة م  البحر كان زللوا ا عاليا م  أيوتت الكلوريد، وامجاال يظهر أن تركيز الكلوريد ي اوح بن  7و  6و  5العينات 
. ويلوقننع ان تكننون الننزايدة اللدررنيننة ل اليابسننة اب نناخل ادلليننون ل جننزء 350وجننزء ل ادلليننون ابلقننرب منن  البحننر ايبننيض ادللوسننط 

ومننع ذلننك، قنند يعننز   .ادلاحلننة منن  البحننر اىل اخلننزان اجلننولزللننو  الكلورينند ل ا نناخل البحننر ت ننة بشننكل أساسنني عنن  تسننرب ادلينناخل 
 اللناقا ل الكلوريد اب اخل اليابسة إىل إعادة اللولية م  خالل فواصل ادلياخل الر يسية.
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 .ل االابر الم دت  دراسلها (ج ف  م يون    )مسلوايت الكلوريد يوضا  .5ل شك

 توزي  حمتوى الكربيتات. 5.2
، وبشننكل عننام دتثننل 15و 11( ل اكيننز الكتيلننات ان قيدهننا كاننن  أعلننم نسننبي ا ل العينننات رقننم 6تظهننر القننيم ادلبينننة ل الشننكل )

جننزء ل ادلليننون  1647السننا دة بعنند الكلورينند وتلفنناوت العينننات ل زللوا ننا منن  الكتيلننات بننن  اينيننوتت أكثننرالكتيلننات رين 
عام يشبه دنط توزيع الكتيلات دنط زللو  ادلواد الصلبة اللا بة النم تشنر إىل أن تركينز الكتيلنات وبشكل جزء ل ادلليون،  302و

 .يرتبط ابرتفاع إمجايل ادلواد الصلبة اللا بة
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 .ابر الم دت  دراسلهال اآل (جزء ل ادلليون) مسلوايت الكتيلاتيوضا  .6ل شك
 

 توزي  حمتوى الكالسيوم. 6. 2
الكالسنيوم  نو أحند العناصننر ادلملوبنة ل ميناخل الشنرب. إذا  نناوز احلند فإننه ينؤدي إىل عسننر ادلناء. يلعنب الكالسنيوم دور ا صننحي ا ل 

مواجهة مشكالت جودة ادلياخل ادلخللفة عند اسلخدام موارد ادلياخل ادلخللفة، وحتليل عسر ادلاء حياة احليوان خاصة عند البشر. رنب 
 ناك العديد م   ،مهم دلعرفة نوعية ادلياخل. إنه مقياس لكدية اييوتت ثنا ية اللكافؤ مثل الكالسيوم وادلونيسيوم و/أو احلديد ل ادلاء

، (Wurts, 2014فنإن الكالسنيوم وادلونيسنيوم ذننا أكثنر مصنادر عسنر ادليناخل شنيوع ا )ايمنالح ثنا ينة اللكنافؤ ادلخللفنة، ومنع ذلنك 
علنم  11و 7و 6و 5( كدية الكالسيوم ل عينات الدراسة الم مت مجعهنا ل شنهور سلللفنة. حتلنوي العيننات رقنم 7) شكليبن الو 

ننات ادلينناخل اجلوفينة بسنبب وجنود خنام احلجنر اجلننري نسنبة عالينة نسنبي ا من  الكالسنيوم. قند يكننون ارتفناع ادلسنلو  ل العديند من  عي
جنزء ل ادللينون  1250جنزء ل ادللينون و  165ضد  اللكوينات اجليولوجينة ابدلنمقنة، وين اوح زللنو  الكالسنيوم ل العيننات بنن 

شنكل ر يسني من  ايرض، ويظهر دنط توزيع زللو  الكالسيوم زايدة ل ال اكيز اب اخل اليابسة و لا يعمي مؤشرا علنم ان مصندرخل ب
و لا يعص ان القيم العالية للكالسنيوم مرتبمنة ويولوجينا المبقنات احلاملنة للدناء وادلنواد اجلرينة السنمحية السنا دة علنم طنول منمقنة 

 الدراسة.
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 .ل االابر الم دت  دراسلها (جزء ل ادلليون)مسلوايت الكالسيوم يوضا  .7شكل 
 

 توزي  حمتوى الصوديوم. 7.2
 2ل العينة رقم جزء ل ادلليون  189جزء ل ادلليون ابلقرب م  البحر ايبيض ادللوسط و 497ي اوح تركيز الصوديوم بن 

ل  ا ذكردل مقاربزللو  الصوديوم احلايل  ، ويالح  انيظهر توزيع زللو  الصوديوم اخنفاض ا تدررني ا اب اخل اليابسةو  ،(8)الشكل 
قل إال أنه كان أ ،جزء ل ادلليون( 682-371) 1978جزء ل ادلليون( و 602-322) 1973 سنة وزارة الزراعة ل تقرير

يشر تشابه مجاال إخل العينات، و و لا الفارق ميك  أن يرجع إىل اخلالف أماك  أ 2011سنة  Okashaنسبيا شلا وجدخل 
 كلوريد الصوديوم.  مقاطع الصوديوم والكلوريد إىل وجودذنا ادللزام ، و و مؤشر حاسم علم وجود

 توزي  حمتوى البواتسيوم. 8.2
ابلقرب م  البحر  جزء ل ادلليون 41.8زللو  البواتسيوم بشكل عام أقل م  زللو  الصوديوم. ي اوح زللو  البواتسيوم بن 

البواتسيوم تقريب ا مع زللو  يلشابه توزيع زللو   بشكل عام، و (9اب اخل اليابسة )الشكل  جزء ل ادلليون 23.2وايبيض ادللوسط 
 الصوديوم.
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 .ل االابر الم دت  دراسلها (جزء ل ادلليون)مسلوايت الصوديوم يوضا  .8شكل 
 

 

 .ل االابر الم دت  دراسلها (جزء ل ادلليون)مسلوايت البواتسيوم يوضا  .9شكل 
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 توزي  حمتوى املغنيسيوم. 9.2
لديها أدىن  10(. تظهر النليجة أن العينة رقم 10الشكل )يظهر مسلو  ادلونيسيوم أثناء دراسة عينات ادلياخل م  اآلابر ل ادلنمقة 

(، وتظهر االخلالفات جزء ل ادلليون 886أعلم مسلو  م  ادلونيسيوم ) 5بيندا تظهر العينة رقم  (؛جزء ل ادلليون 46مسلو  )
حتلوي علم تراكيز عالية م  ادلونيسيوم، وميك  أن يعز  زللو  ادلونيسيوم ادلرتفع  7و 6و 5عينات ادلياخل رقم  ولو  ادلونيسيوم أن

نسبي ا إىل المبقات حت  السمحية ذات الصلة ويولوجيا الصخور احلاملة للداء والم يدخل الدولومي  بشكل كبر ل تكوينها،  
 ة للداء يعلت أيضا مصدر زللدل للدونيسيوم.الرواسب احلامل كدا ان اللبخر السمحي م 

 

 .ابر الم دت  دراسلهال اآل (جزء ل ادلليون) ونيسيوممسلوايت ادليوضا  .12شكل 
 

 . وصف نوعية املياه واالمالح السائدة:12. 2
منن  عينننة مينناخل البحننر علننم مثلننث  كلوريديننة قريبننةأن مينناخل معظننم اآلابر ذات سننيادة   (Pieper)أوضننح  نوعيننة ادلينناخل وفننق مثلننث 

 (.11ابلشكل ) ن نوعية ادلياخل تكون صودية كلسية مونيسية كدا موضاإيوتت، أما علم مثلث الكليوتت فاين
الكهراب ية مع وجود تركيزات عالية م  الصوديوم والكلوريد )أشكال  وللدوصليةلألمالح الكلية اللا بة  القيم العاليةدتثل 

ميثل عنصري الكلوريد والصوديوم أ م عناصر دراسة تداخل مياخل  ؛ حيثالدراسةم تداخل مياخل البحر ل منمقة ( مؤشرا عل8و 5
يعلنت البحنر  نو ادلصندر ايساسني لوجنودخل تركينزات عالينة للصنوديوم والكلوريند ل ادليناخل اجلوفينة شلنا يندل علنم تلنوث  وابللنايلالبحر 

حيننث مت اسنلخدام النسنبة بننن  (Todd, 1980)الللنوث ل ادلنمقننة مت تمبينق مؤشنر ريفينل  دلعرفنة حندة، و ميناخل اخلنزان ايناخل البحننر
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دليناخل اآلابر و  (R.I) ريفينل مؤشنردتثنل قنيم  (3و  2اجلنداول رقنم ) و، الكلوريند والبيكربنوتت كقاعندة للقينيم تنداخل ميناخل البحنر
 حتديد مؤشرات الللوث اياخل البحر. 

 
 

 (Pieper, 1953).نوعية ادلياخل وفق مثلث  .11شكل 
 

ابر انمقة دلياخل اآل R.I اخلاص بقيم مؤشر ريفيل( 2،  1)ول اداجلو واللي يبن مواقع االابر  ((1نالح  م  الشكل 
-1-2رقم ) اآلابر، وأن اياخل البحر عدم وجود احلدال لللأثر يأ ي( البعيد ع  البحر يظهر ماء اعلياد3أن البئر رقم )الدراسة 

)علم  الللوث ( تكون نوعية ملوسمة15 -14-13-12-11-9-8-4رقم ) اآلابرقليل، وأن  ذات تلوثتكون نوعية  (10
( القريب م  5كبر وأن البئر رقم )  عالية الللوثنوعية ذات ( 6 -7رقم ) اآلابر بيندا كان كيلوم  م  البحر(،   4بعد حوايل 

 للوث شديدة جدا. البحر تكون نوعية ال
 .ةانمقة الدراسدلياخل اآلابر قيم مؤشر ريفيل  .1 جدول

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

R.I 2.4 1.5 1.3 3.2 25.3 15.1 10.2 6.2 5.5 2.3 3.3 3.2 3.2 4.1 5.1 

 
 ريفيل.وفق مؤشر  ةانمقة الدراسدلياخل اآلابر  مد  الللوث اياخل البحر .0 جدول

 مياه حبر مياه شديدة التلوث مياه ملوثو كثرياً  مياه ملوثو مياه ملوثو قليالً  ماء اعتيادي مدى التلوث
 200أعلم م   200 - 15.5 15.5 – 6.6 6.6 – 2.8 2.8 – 1.3 1.3 – 0.5 قيم مؤشر ريفيل

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

CL 

CO-
3 + HCO-

3 
R.I = 
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   االستنتاجات. 4

أوضح  الدراسة تعرض اخلزان ايول انمقة الدراسة لوزو مياخل البحر و راا يعز  ذلك غالبا لعدليات الضت ادللزايندة ل السنابق  
حندث  بنوط ل منسنوب ادليناخل اجلوفينة، ايمنر النلي تسنبب ل تولونل ميناخل البحنر ابجلنزء السنفلي من  اخلنزان مسنببا تندين  و ابللايل

القنيم العالينة  و ابللنايل تركينزات عالينة من  الصنوديوم والكلوريند وجنودمنع  (TDS ايمالح الكلينة ادللابنة زايدة ب ةنوعية ادلياخل اجلوفي
م  البحر؛ كللك فإن  لا الللنوث ينزداد أتسناعا نليجنة لنزايدة معندل الضنت عن   ةابر القريبآل( خاصة لECللدوصلية الكهراب ية )

 .كيلوم ( م  البحر  4حوايل ) املدمعدل اللولية للخزان حيث أنه م  خالل النلا ج ادللحصل عليها اتضا أن الللوث 

 املراج   

 أواًل: املراج  ابللغة العر ية

تقييم مندي تنداخل ميناخل البحنر منع ادليناخل اجلوفينة للخنزان الرابعني ل الشنريط السناحلي ادلدلند من  قصنر . (2000علي حسن ) ،عبد الرسول
 .106-91(:5)2 ،رللة احتاد اجلامعات العربية للعلوم اللمبيقية .ايخيار حىت مصراتة

"، ادلنؤدتر اإلقليدني حلداينة  انمقنة الزاوينة االولاجلنول "تداخل مياخل البحنر ل اخلنزان  (:2006) غسانبوراس،  ؛أمحد ،اذلباش، القنفود أمحد 
 ليبيا.  –ادلياخل اجلوفية م  الللوث طرابل  

   .65 ص: والصيانة،قسم اللشويل  –للدياخل للسدود ةالعام ةاذليئ .كعاملسد واد    السنوياللقرير  .(2007للدياخل ) ةالعام ةاذليئ

كليننة اآلداب   ، رسننالة ماجسننلر، قسننم الكيدينناء،دلينناخل ايممننار وادلينناخل اجلوفيننة انمقننة اخلدنن  دراسننة حتليليننة .(2006ليلنني بشننر ) ،النندوفاين
 .جامعة ادلرقب، ابخلد والعلوم 

   .، علم ضوء دراسة جيفلياتورغاء -مصراتة  -تقرير ع  مصادر ادلياخل اجلوفية اناطق زلينت .(1974) اذليئة العامة للدياخل

اخلدن ، فرع ادلنمقنة الوسنمم،  .تقرير ع  مياخل الشرب انمقة مصراتة والوضع ادلا ي للخزاتت اجلوفية ابدلنمقة .(2000)اذليئة العامة للدياخل 
 ليبيا.
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