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ل عمالالست العراق - الصحراء الغربية -لمياه الجوفية في منطقة الضبعة صالحية ا

 الزراعي 

 

 
  01/5/0212، قبول النشر :  02/1/0212تاريخ االستالم : 

 :(Abstract)اخلالضة 
مت دراسة هوؾَة مِااه ىاذه ااب ابر لاالل ؿاام  ذ  ا  ، ًالس خـٌلل اًزراؾي لربَة من اًـراقمِاه ؾرشة آ ابر يف منعلة اًضبـة مضن املنعلة اً ثلومي ثضمنت ادلراسة

آ وحضت هخاجئ اًخحاًَي بأ ن مجَاؽ اذ  وذزل بأ حراء اًخحََي اًاكمي ًـَنات املَاه وثلِمي ضالحِهتا ٌَري اؾامتدا ؿىل املواضفات اًلِاس َة ملنؼمة اًلذاء واًزراؿة ادلًوَة.

 امزتاز اًطاودًومكمي وس بة وان  من حِر خعورة ثوضََيا اًىيرابيئ يف حاةل اس خخدارما ٌَري، ـخدةلاىل امل  ادلرخة اخلفِفةة  ثلؽ مضن املَاه ذات ابر املدروسمِاه ااب  

اًخأ زري ابًنس بة  خفِفة اىل مـخدةلت اكهت بأ ن اًخأ زري اًسمي ًيذه املَاه ؿىل اًنبااتاثضح . و  ؿدمي اًخأ زري يف هفاذًة اًرتبة مضن اًطنفاكهت  ملَاه مجَؽ ااب ابر املدروسة 

، وآ ن اسا خخدام ظًرلاة ابباري ًخطانَف املَااه آ ػيارت بأ  اا ذات هوؾَاة ًلَا  ؿَ اا اكهت درخة اًخحدًد مان كاري ةَاة اىل خفِفاة مـخادةلاًلكورًد اما ٌَطودًوم 
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 اًساًبة .  ااب ًوانتًلَ  ؿَ ا اًلاؿدًة من انحِة  

 .زراؾياً ، الاس خـٌلل املَاهة مئاًلكٌلت املفذاحِة : هوؾَة مِاه، مال

 

 
TThhee  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  eevvaalluuaattiinngg  wwaatteerr  tteenn  wweellllss  iinn  tthhee  aarreeaa  DDaabbaaaa  wwiitthhiinn  tthhee  wweesstteerrnn  rreeggiioonn  ooff  IIrraaqq  ffoorr  

aaggrriiccuullttuurraall  uussee,,  aass  hhaass  bbeeeenn  tthhee  ssttuuddyy  ooff  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ooff  tthheessee  wweellllss  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  bbyy  ccoonndduuccttiinngg  aa  ffuullll  

aannaallyyssiiss  ooff  wwaatteerr  ssaammpplleess  aanndd  aasssseessss  ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  iirrrriiggaattiioonn  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssttaannddaarrdd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  

FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  OOrrggaanniizzaattiioonn..  AAss  tthhee  aannaallyyssiiss  rreessuullttss  sshhoowweedd  tthhaatt  aallll  tthhee  ssttuuddiieedd  wweellllss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  

wwaatteerr  ooff  lliigghhtt  ttoo  mmooddeerraattee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  sseerriioouussnneessss  ooff  EElleeccttrriiccaall  ccoonndduuccttiivviittyy  iiff  uusseedd  ffoorr  iirrrriiggaattiioonn,,  aanndd  

ssooddiiuumm  aaddssoorrppttiioonn  rraattiioo  vvaalluueess  ffoorr  aallll  wwaatteerr  wweellllss  ssttuuddiieedd  wweerree  wwiitthhiinn  tthhee  HHaass  nnoo  iinnfflluueennccee  ssooiill  ppeerrmmeeaabbiilliittyy..  IItt  

ttuurrnneedd  oouutt  tthhaatt  tthhee  TTooxxiicc  EEffffeecctt  ooff  tthheessee  wwaatteerr  ppllaannttss  wweerree  mmiilldd  ttoo  mmooddeerraattee  eeffffeecctt  ffoorr  ssooddiiuumm  eeiitthheerr  cchhlloorriiddee  

wwaass  ddeeggrreeee  sseelleeccttiioonn  ooff  nnoonn--ttooxxiicc  ttoo  lliigghhtt  mmooddeerraattee,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  uussee  mmeetthhoodd  PPiippeerr  ffoorr  tthhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  wwaatteerr  

sshhoowweedd  tthhaatt  iitt  qquuaalliittyy pprreeddoommiinnaannttllyy  NNaa
++
,,  MMgg  

++22
,,  CCaa

++22
  --  MMgg

++22
  ,,  CCaa

++22
  ffoorr  ppoossiittiivvee  iioonnss  aanndd  wwaatteerr  qquuaalliittyy  

ssuullpphhuurroouuss  HHCCOO
33
--,,  SSOO44  

==
  pprreeddoommiinnaannttllyy  bbaassaall  iinn  tteerrmmss  ooff  nneeggaattiivvee  iioonnss..  
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 :(Introduction)امللدمة  -1

َشْيٍء َحيٍّ  َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكل  ﴿ اًىرمي احلَاة دلَؽ اًاكئنات، فلد خاء يف نخابة آ ساسلَلو شل يف اًعبَـة فيو  يشء آ روعًـد املاء  
 وال مناءيف معََة اًخخعَط  آ وىلماكن ًـد رمٌلً خدًا وخعوة  ا ين اًطـ  يخَي احلَاة من دون ماء، وان مـرفة هوؾَخو وثوافره يف مفذلا ، ﴾َأَفََل ُيْؤِمُنونَ 

يف املنعلة  ااب رضومات رممة ؾن اًخارخي اجلًَوويج ًعبلات بأ ن دراسة هميَاء املَاه اجلوفِة ميىن ان حىشف ًنا مـَ[ 0] . ًلد آ شار[1]اًزراؾي يف ثسل املنعلة

يف  اًـراقماكهَة اس خلالل املَاه اجلوفِة يف ا  آ حًرت دراسات ؿدًدة حول ًلد ىذه املَاه ًالس خـٌللت اًطناؾَة واًزراؾَة.  مالمئةومن لالًيا ميىن حتدًد مدى 

ٍ اوذزل ًزايدة احلاخة  اجملال اًزراؾي اًساكعة يف ٍلي مناظق  ال معار، مؽ ثدين مكَة آ خرىاه اًسعحَة يف اًىثري من املناظق وكَهتا يف مناظق ًـدم ثوفر املَ ا 

بطورة ؿامة فان املَاه اجلوفِة حتخوي ؿىل حرانزي ؿاًَة من املىوانت املذابة  .ااب مهَةماكهَة الاس خفادة من املَاه اجلوفِة مسأ ةل ابًلة ا  ذما حـي اًبحر ؾن ،اًـراق 

نات اجلًَووحِة  بسب  ؾن احامتل ثَوهثا بخرصًف اًفضالت اخملخَفة واًيت ثدرسب من لالل اًعبلات اًنفاذة لالًيا فضالاًيت متر من ثـرضيا ٌَطخور واًخىًو

وهجد  اًخوضَي اًىيرابيئ ابس خثناءهوؾَة املَاه اجلوفِة شٌليل منعلة اجلٍزرة وربَـة اب قراض اًري ابًنس بة ٌَخطائص املدروسة  مالمئة[ 4].ًلد لحغ [ 2]

جتاوز مؤرشاهتا بسب   املسُ  ٌَريَاه اجلوفِة ملنعلة امل مجَؽ  مالمئةؿدم [ 5] آ شارتبُامن  .حملاضَي امللاومة ٌَمَوحةًزراؿة ا املنعلة آ رايض مالمئة ا ياملَوحة، 

 وافلد لحؼ [7]اما .د دراس هتٌل اب كَ  ااب ابر املدروسة يف حمافؼة اًخأ مميؾن[6] آ حراىاادلراسة اًيت  ًنخاجئ ةمشاهبهت اكو ، احلدود املسموح هبا ؿاملَا اًنوؾَة

 ااب ابرمِاه  ضالحِة ذلا فأ ن اًيدف من ىذا اًبحر ثلِمي . ًالس خـٌللت اًزراؾَة اًـراقاًطحراء اًلربَة من   ةلواحات مضن منعابر ًثالث ضالحِة مِاه ااب  

 . املس خلبََة الاس خـٌللت اًزراؾَةاًخخعَط و الاس خفادة مهنا يف جمالت بلَة اًطحراء اًلربَة ٌَري –ضبـة يف منعلة اً 

 :املواد وظرائق اًـمي

 :منعلة ادلراسة1- 
ًوَني واملمتثةل ابًعًرلني ادل ثلؽ منعلة ادلراسة يف اجلزء اًلريب من اًوحدة اًفزيوقرافِة اًوداين اًـََا وبني ظرق املواضالت اًرابعة بني مدًنيت اًرمادي واًرظبة

-585وؿىل ارثفاع (  ''27'01°33-''20'02°33) ودائريت ؾرض( ''55'28°40-''22'31°40) اًرسًؽ واًلدمي، بني خعي اًعول

 (.1،شلكاً )ةمربـ اتهََومرت  جسـةمساحة كدرىا  اًبحر مشلكةسعح  مرت فوق 600

 دراسة املوارد اًعبَـَة: 2-
ة، بأ ن  2011-1941ٌَفرتة من اًبَاانت املناخِة  آ ػيرتطحراوي اجلاف ، حِر ثلؽ منعلة ادلراسة مضن املناخ اً املناخ :.2-1 هواء اجلًو واخلاضة مبحعة اًرظبة ًل 

آ ما كمي  ،°م 46.4 – 23.5واًـؼمى بني  °م 16.8-7.6وآ ن درخات احلرارة اًطلرى ثرتاوح بني  °م 27.3-12.9املـدل اًس نوي دلرخات احلرارة كد حراوحت بني 

ة ٌَخبخاااردم  107.4ومبـدل  دم133.9و 78.5فاكهت  بني  ال معار%، اما مـدلت سلوط 71.5-% 26.5 بِة اكهت بني اًنس  اًرظوبة  –، اما املـدلت اًس نًو

ت فلد حراوحت بني   ٌَمنعلة . ةاملناخِ اًبَاانت( ًوحض 1) جلدول، وا دم 2778-2379اًنخح واحملسوبة بعًرلة ثورهثًو

اجلنوب اًرشيق من جمرى وادي حوران وجشمي املنعلة مضن الارثفاؿات  ابن منعلة ادلراسة ثلؽ يف  (1ًخضح من اًشلك ) نعلة:امل  . حِومورفًووحِة2-2

مك ، وسعح ىذا اجلزء ًخىون من اًطخور /مرت 1.8بشدة ثرضس واظئة ومبـدل احندار ؿام كدره  املنعلة مرت ؾن مس خوى سعح اًبحر ومتخاز ىذه  640-600

نات ؾبَد، مودوداًلكس َة و   [.8ثلعـيا ؿدة وداين موةَة مىوهة ؿدد من اًيضاب ] و ، ر معر–ادلًووماًدِة واًرمََة اًـائدة ًخىًو
فة من اًرمي واًلٍرن واًعني فضاًل ؾن احلىص وخصور .حًِووحِة املنعلة: 2-3 ثـود املنعلة اىل حرس بات اًـرص اًرابؾي املخىوهة من رسوبَات اًوداين واملخأً 

نات اًعَارات  حِرمرت،  2-1بني ةىيا ًرتاوح اذ  ،اكًساًتاً اًرظبة اًرمًل و  اًيارزةو جشلك مساحات مذباًنة ؾند جماري اًوداين واملنخفضات مؽ ثواخد حىًو

 . [9]( 0نٌل موحض يف اًشلك )و ومودود 

مس، وحمخوى  62-22اجحار اًلكس وذات معق ًرتاوح بني   % مذعورة من42حرب لكس َة ًطي وس بة اًلكس ف ا املنعلة اب امتزيت حرب   :اًرتبة.2-4

ن اًرتبة كري فـاةل بطورة اكفِة  ذلزل فييي حضةل ا ىل مذوس ن ًىون ؾوامي حىٍو ة . ثـد ىذه ااب رايض حدًثة اًخىٍو عة اًـمق بسب  منخفظ من املادة اًـضًو

رايض منعلة ادلراسة اىل مذوسعة اجلودة ٌَمراؾي وحمدداهتا  جشمي املناخ ومعق اًرتبة ، كةل ال معار واًلعاء اًنبايت واًخـًرة املس مترة ًسعح اًرتبة ، ضنفت ا

 . [12]مؽ اماكهَة اس خلالًيا ابثباع اساًَ  اداًرة مالءمة مؽ اخذَار اهؼمة ري مالءمة مؽ ػروف املنعلة 
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 ار المدروسةلمنطقة الضبعة موضح  عليها مواقع اآلب( الخارطة الجيولوجية  شكل ) ال
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 منطقة الدراسةل( المقطع العرضي الجيولوجي الشكل )

 (-( المعدالت السنوية لألمطار والحرارة والرطوبة النسبية والرياح والتبخر في محطة الرطبة للفترة )الجدول)

فرتة اًلِاس 

 ابًس نوات

 املـدل اًس نوي

 (*ملم) هخح -اًخبخر ملم ااب معار اث/ م رسؿة اًرايحمدى  % اًرظوبة اًنسبِة م°  مدايت درخات احلرارة

1941-1970 26.5- 11.0 70 - 24 3.84  -2.00 143- 84 1747-1696 

 1721.5 121.3 2.99 45.0 18.8 املـدل

1970-1990 28.1- 14.7 73 - 29 4.2 - 2.3 124-73 1620-1490 

 1551.0 94.6 3.20 46.0 21.4 املـدل

1990- 2011 12.85 -7.3 72 - 27 4.05 - 2.15 133.9- 78.5 1683 -1593 

 1636.2 107.9 3.10 45.5 20.1 املـدل

 . *  حمسوبة وفق مـادةل زورهثًوت

 اًـمي احللًل:3-
من لك  )موةًَا( آ شيرزة لك زال ذجامن ةزالز، مجـت ؾَنات مائَة مبـدل (GBSا حدازَاهتا بواسعة هجاز ) ٌدلراسة مضن املنعلة ومت حتدًد آ ابرحددت ؾرشة      

احللََة بـدىا آ ضَف اٍ ا  ااب هجزةكدر اًخوضَي اًىيرابيئ ٌَمَاه ودرخة ثفاؿَيا مبارشة ابس خخدام .ؿام اكمي ابس خخدام كناين بالسدِىِة مـلمة )حممكة اًلَق( برئ وملدة

وحساب كمي  [11]ؿَ ا اًخحاًَي اًىميَائَة حس  اًعرائق اًواردة يف  آ حًرتمث بضؽ كعرات من اًفورماًني وحفؼت يف زالخة حلََة حلني هلَيا وحفؼيا يف اخملخرب، 

 [.14وثلِمييا وفق هؼام منؼمة ااب كذًة واًزراؿة ادلًوَة ًخطنَف املَاه ]،  [12[ وثطنَفيا اؾامتدًا ؿىل]10حس  اًعًرلة اًواردة يف ] SARاًطودًوم وس بة امزتاز 

 اًنخاجئ واملناكشة
dS.m )   كد حراوحت ما بني ) آ ابر ادلراسة( آ ن كمي اًخوضَي اًىيرابيئ ملَاه 0اًنخاجئ يف اجلدول )ًالحغ من       

-1
ة بني كمي  2.23-1.04 مؽ وحود فروق مـنًو

-dS.m مكـدلآ ػير آ ؿىل كمية بَف  ياذل (2اًبرئ )ملارهة مبَاه  dS.m-11.04بَف  ًيذه اًطفة( آ دىن مــدل 7آ ػيار اًبرئ رمق ) حِر. ااب ابر ثسل اًخوضَي اًىيرابيئ ملَاه

مضن  ادلراسة ثلؽيف منعلة  ااب ابرًؼير بأ ن مِاه  [14]، وؾند اًرحوع اىل دًَي منؼمة اًلذاء واًزراؿة ادلًوَة حس  اًخطنَف الامٍريك C3آ ي مضن اًطنف  11.79

اما من حِر ثأ زري اًخلاٍر اًفطًل يف عورة اًخأ زري فااي حاةل اس خخدارما ٌَري. ( من حِر خ Slight to Moderate)  املَوحة اىل املخوسعة ادلرخة اخلفِفةاملَاه ذات 

 dS.m-1بُامن اؿىل كمية كد جسَت ؾند فطي اًطَف بَف  dS.m-1 1.18مـنواي من حِر اًخأ زري فلد آ ػير فطي اًش خاء ادىن كمية بَلت  آ ًضاكمي ىذه اًطفة فاكن 

ـزى ذزل اىل زايدة اًخبخر واهـدا 1.51 (،  بأ ن مجَؽ مِاه ىذه 2اًطودًوم فِالحغ من اجلدول )من حِر كمي وس بة امزتاز  اًطَف. آ مـام اًدساكط يف فطي ، ًو

ثطنَف خمخباار املَوحة  ا ىلولالل فطول اًلِاس اخملخَفة ، آ ي من اًنوؾَة املمخازة اسدنادا  1/2(3-)ماول حشنة م10آ كـي من  S1ااب ابر ثلؽ مضن اًطنف ااب ول 

 هفاذًة اًرتبة ثأ زري ؿىل، ومن حِر ثلِمييا ٌَري ، ثـد مِاه ًُست ًيا  1/2(3-) ماول حشنة م  1.49-2.99، آ ذ حراوحت وس  ىذه اًطفــة بني [12] ااب مااٍريك

زي ااب ًوانت اًثنائَة اًشحنة اكًاكًس َوم . آ ن سب  اخنفاض كمي وس  امزتاز اًطودًوم يف مِاه ااب ابر ًـود اىل س َادة حرانواًزراؿة ادلًوَةاىل دًَي منؼمة اًلذاء  اسدنادا

ة بني فطول اًس نة من ذه اًطودًوم يف ىذه املَاه، وؾند مالحؼة ثأ زري اًخلاٍر اًفطًل يف ى حرنزي آ ًونوامللنس َوم ؿىل   اًطفة ًخبني وحود فروق مـنًو
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. آ ن كد جسي ؾند فطي اًش خاء  1/2  (3-)ماول حشنة م 1.84 كميةيف حني ادىن 1/2(3-)ماول حشنة م2.12كمية بَلت  آ ؿىلحِر كمييا ، فلد اػير فطي اًطَف 

ان ىذا الاجتاه املالحغ ابًنس بة ًخأ زري  ثباٍن مِاه آ لابر املدروسة يف كمي اًخوضَي اًىيرابيئ كد آ هـىس آ ًضًا بنفس الاجتاه يف حرانزي ااب ًوانت اذلائبة املوحبة واًساًبة ،

كد جسَت ؾند فطي اًطَف ثاله اخلًرف مث  ااب ًوانتىذه  ًرتنزيكمي  فأ ؿىلفروكا يف حرانزي ىذه ااب ًوانت مؽ اًفطول ،  آ ًضار حرانزي ااب ًوانت اػي فطول اًس نة يف

Caنٌل ًًل : ًس َادة اباب ًوانت املوحبةااًش خاء.  اما من حِر اًخأ زري اًنوؾي ًس َادة ااب ًوانت فاكهت  واًربَؽ 
++

 >Mg
++

 >Na
+

 >K
+

ت اًساًبة ، آ ما ابًنس بة ًل ًوان

نات اجلًَووحِـة ٌَمنعلة   -SO4= >HCO3- >CL->CO3 نٌل ًًل :فاكهت  . آ ن وحود وس َادة اًاكًس َوم و اًىرًبخات يف املَاه اجلوفِة املدروسة ًـود اىل اًخىًو

 ًـود . ًـراقه اجلوفِة يف املنعلة اًلربَة من ا[ؾند دراس هتٌل ٌَمَا16]و [15حِر ثخواخد خصورادلًووماًت واجلبس واجلريي واًالميس خون وىذا ًخفق مؽ ما لحؼو]

ون امللنس َوم يف ىذه املَاه اىل اًطخور اجلرًية وادلًووماًت املوحودة يف اًرتس بات احلدًثة وآ ن اخنفاض حرنزي امللنُس َوم ملا اًـاكًس َوم فِـود اىل  رهة برتنزيوحود آً 

نات املنعلة ]ادلًووماًت فضال ؾن الاهدشار اًواسؽ ٌَحجر ا بطء احنالل [ .  آ ما من حِر اًخأ زري اًسمي ًيذه املَاه ؿىل اًنبااتت واؾامتدا ؿىل دًَي 17ًلكيس يف حىًو

، ذمـا ٌشري اىل وحود مشالك مزتاًدة ؾند اس خخدام ىذه املَاه ٌَري وان آ ضي  3-مول حشنة.م 8.67و 3.87بني  اًطودًوم يف مِــاه ااب ابر مـا[ فلد حراوحت كِــم 14]

ة ؿىل اًبالحِولكُس اًفدلس بارياًطودًوم املوحود يف املَاه  ة ٌَطخور احلاًو  Plagioclase اجلوفِة يف املنعلة يه املواد املضافة واذلائبة اىل املاء لالل معََات اًخجًو

 feldspar [18] ومـدن اًاHalite [17] اما اس باب اخنفاض حرهِااز اًبواتس َوم يف مِاه املنعلة ملارهة ابًطودًوم رمغ اهدشاره بنس بة آ نرب فاي اًطخور اًرسوبِــة .

ة ملــارهة ابملـ اخنفاض كابََخولاضــة مـادن اًبواتس َوم فدلس بار فياو  ة ؿىل اًطودًوم ٌرلوابن وملاومذو اًـــاًَة ٌَخجااًو .  آ ما من حِر ثأ زري اًلكور فان  [19]ادن احلاًو

ىذه اًلمي جشري اىل ثذبذهبا بني ؿدم وحود خعورة اىل وحود خعورة مذوسعة ؾند اس خخدام ىذه املِـاه ٌَري 3  -مول حشنة.م7.35–2.82كميخو حراوحت بني 

واخنفاضو يف فطي اًش خاء لزدايد اًخبخر واهـدام اًدساكط يف فطي اًطَف. اما هخاجئ حمخوى اًسعحي، وبطورة ؿامة ًالحغ زايدة حرنزي اًلكور يف فطي اًطَف 

، ىذه اًلمي ثؼير وحود خعورة مزتاًدة ؾند اس خخدام ىذه املَاه ٌَري منؼومات اًري  3-مول حشنة.م 3.47-7.74ىذه املَاه من اًبَاكربوانت فلد حراوحت بني 

ؼير بطورة ؿامة ازدايد ـود ىذا اىل ازدايد حرنزي ابًرش، ًو يف املَاه ابزدايد درخة احلرارة CO2 حرنزي اًبَاكربوانت يف اًفطول احلارة واخنفاضو يف اًفطول اًباردة ، ًو

 ( آ ؿىل حرنزي بَف 3ه اًبرئ رمق ). وآ ن الاخذالفات املالحؼــة ما بني ااب بـار ًـود اىل اخذالف مواكـيا.  آ ما دراسة حرانزي اًنرتات يف مِاه ىذه ااب ابر فلد آ ػير مِا[02]

[ ، آ ن اس خخدام 14دًَي منؼمة اًلذاء واًزراؿة ادلًوَة ] ، وثُؼير حبس 3-مول حشنة.م   0.013( اذلي اػير ادىن حرنزي بَف9ملارهة ابًبرئ رمق )3-مول حشنة.م0.021

ملَاه  pH( آ ن كمي درخة اًخفاؿي 1ًالحغ من لالل اًنخاجئ املـروضة يف اجلدول ).  3-مول حشنة .م  5ىذه املَاه ل ٌشلك آ ي درخة حتدًد ًىون حرانزيىا آ كـي من 

 حِر متَي اىل اًلاؿدًة ومعومًا ثـخرب ىذه اًلمي مضن احلدود املسموح هبا ًالس خخدامات اًزراؾَة . 7.6–7.9ااب ابر املفحوضة كد حراوحت ما بني 

فاؿي ًـزى اىل حىون حامظ اًاكربوهَم واًون اًيَدروهس َي هدِجة ًوحود اًبَاكربوانت وهدِجة احذواء ىذه املَاه ان اًخلاٍرات اًعفِفة بني اًفطول يف كمية درخة اًخ 

 ؿىل مكَات من اًوانت اًىرًبخات فأ  ا 

ٍرة ٌَمَاه وابًخايل اًخلََي من ثؤثر ؿىل درخة اًخفاؿي اًسابق هدِجة حلدوث ثفاؿالت خدًدة حبَر ثخفاؿي اًوانت اًيَدروخني واًون اًيَدروهس َي وثـعي ضفة مـا

 . [01اًخلاٍرات احلادزة يف درخة اًخفاؿي او ثثبِهتا ثلًربا]

ثـد  [14]وحس  دًَي منؼمة اًلذاء واًزراؿة1-مَلم. ًرت 0.52-0.15اًَي مِاه الاابر املفحوضة ابًنس بة خلعورة اًبورون ابن حمخواىا كد حراوح بني جشري هخاجئ حت

 املَاه.ري لالل مجَؽ فطول اًس نة وبدون مشالك، وان اًخلاٍرات اًفطََة ًيذا اًـنرص ًُس ًيا امهَة هبرية هؼرا ًوحودىا برتانزي كََةل يف ىذه ىذه املَاه ضاحلة ٌَ

 اًخلِميواملس خخدم يف   Piper trilinear diagramا( واذلي ًـرف ب2ونٌل ًؼير يف اًشلك) ااب ابر ثسل ؾند ثفسري اًنخاجئ ؿىل آ ساس اخلواص اجلَوهميَائَة ملَاه

يف  +Naو   ++Ca++-Mgاملوحبة يه مِاه ذات هوؾَة ًلَ  ؿَ ا اًرئُس َة  ااب ًوانتًؼير بأ ن املَاه املفحوضة من انحِة  [02]اجلَوهميَايئ ٌَمَاه اجلوفِة من كبي 

اًرئُس َة يف املَاه  ااب ًوانتًلاؿدًة. وان متثَال برصاي ملـدل حرانزي ثلَ  ؿَ ا اخلاضَة ا -HCO3و CL – =SO4-اًساًبة فييي مِاه  ااب ًوانتحني من انحِة ٍلوؿة 

 جشابو اخلواص اجلَوهميَائَة. آ ساسالاابر ؿىل ثسل املفحوضة ثؼير وحود جشابو بني مِاه 

 : الاس خنذاخات
دارة جمال يف مفِدة آ داة هو ا ؾن فضال املَاه َةًنوؾ  اػيرت هخاجئ اًبحر ثفيٌل -1 ة حتََََة آ داة مبثابة املَاه هوؾَة ا  اًزراؾَة  اًخمنَة آ خي من اًلرار ضنؽ ومعََة كًو

ة.  مس خلبال يف ثسل املناظق اًطحراًو

حِر ضالحِهتا ٌَري حس  منؼمة اًلذاء واًزراؿة ادلًوَة فييي مِاه ، ومن  C3S1اػيرت هخاجئ اًخحاًَي اخملخرًبة بأ ن مِاه اابر منعلة اًضبـة ثطنَفًِا يه من اًنوع  -0

 ذات درخة خعورة خفِفة اىل مذوسعة من حِر اًخأ زري ؿىل اًنبات.

ي . املدى مزدىرة ؿىل ًزراؿة اًري اب قراض ىناك اماكهَة اس خـٌلًيا ادلراسة مضن ىذه املـاًري ثلِمي جبمَؽ ًخـَق فامي -2  اًعًو

خَلى املًزد من جسَي الامعار وؿدم ثَوهثا من  املناظق احلرضًة ث ابن هوؾَة ىذه املَاه يه مطدر ل مدادات املَاه املس خدامة اب ن مِاىيا اجلوفِة آ وحضت ادلراسة  -4

 حوفِة يف املنعلة . مِاهواًطناؾَة ذما ٌس خنذج اب ا آ فضي هوؾَة 
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 ( نتائج التحليل الكيميائي لمياه اآلبار المفحوصة في منطقة الدراسةالجدول)
 

 
 
 
 
 

 رمق اًبرئ
عًك  يىلع انجئز

 انجئز

 )و(

م
ظ

انف
 

pH 
ECw 

dS.m
-1

 

األَىَبد انذائجخ  يىل شحُخ.و
-3

 B 

يهغى. 

نزز
-1

 

SAR 

)يىل 

(3-شحُخ.و
1/2

 

طُف 

Ca خؾ انعزع خؾ انطىل انًُبِ
++ 

Mg
++

 Na
+

 K
+

 Cl
-

 SO4
=

 HCO3
- 

NO3
- 

1 40° 31' 58" 33° 03' 19" 81.7 

 S1C3 1.67 0.22 0.014 4.55 1.85 3.44 0.127 4.30 6.17 6.98 1.21 7.9 ع

 S1C3 1.85 0.32 0.017 5.56 2.26 4.21 0.155 5.26 7.55 8.54 1.48 7.7 ر

 S1C3 2.09 0.41 0.022 7.03 2.86 5.32 0.196 6.65 9.54 10.79 1.87 7.7 ص

 S1C3 1.96 0.36 0.019 6.20 2.52 4.69 0.173 5.86 8.41 9.52 1.65 7.8 خ
 1.89 0.33 0.018 5.84 2.37 4.42 0.163 5.52 7.92 8.96 1.55 7.8 مـدل اًبرئ

2 40° 31' 22" 33° 01' 51" 98.1 

 S1C3 2.00 0.25 0.015 4.65 0.99 4.42 0.153 5.21 6.99 6.48 1.34 7.6 ع

 S1C3 2.09 0.30 0.016 5.07 1.08 4.82 0.167 5.67 7.62 7.06 1.46 7.7 ر

 S1C3 2.59 0.52 0.025 7.74 1.65 7.35 0.255 8.67 11.64 10.78 2.23 7.7 ص

 S1C3 2.52 0.50 0.023 7.35 1.57 6.99 0.242 8.24 11.07 10.25 2.12 7.8 خ
 2.30 0.39 0.020 6.20 1.32 5.89 0.204 6.95 9.33 8.64 1.79 7.7 مـدل اًبرئ

3 40° 31' 14" 33° 01' 41" 91.3 

 S1C3 1.92 0.23 0.019 3.78 1.08 4.03 0.127 4.78 6.74 5.58 1.23 7.6 ع

 S1C3 2.01 0.24 0.021 4.12 1.18 4.39 0.138 5.21 7.34 6.08 1.34 7.6 ر

 S1C3 2.09 0.31 0.022 4.43 1.26 4.72 0.149 5.60 7.89 6.53 1.44 7.7 ص

 S1C3 2.03 0.25 0.021 4.18 1.19 4.46 0.140 5.29 7.45 6.17 1.36 7.7 خ
 2.01 0.26 0.021 4.13 1.18 4.40 0.139 5.22 7.36 6.09 1.34 7.7 رئمـدل اًب

4 40° 30' 50" 33° 01' 45" 93.5 

 S1C3 1.96 0.24 0.015 3.58 1.14 4.00 0.127 4.43 5.59 4.59 1.25 7.8 ع

 S1C3 2.02 0.26 0.016 3.78 1.20 4.22 0.134 4.68 5.90 4.85 1.32 7.7 ر

 S1C3 2.17 0.33 0.018 4.38 1.39 4.90 0.155 5.42 6.84 5.62 1.53 7.7 ص

 S1C3 2.11 0.31 0.017 4.15 1.32 4.64 0.147 5.14 6.48 5.32 1.45 7.8 خ
 2.07 0.29 0.017 3.97 1.26 4.44 0.141 4.92 6.20 5.09 1.39 7.8 مـدل اًبرئ

5 40° 30' 07" 33° 01' 47" 98.2 

 S1C3 1.58 0.23 0.017 3.60 1.44 4.23 0.125 3.87 6.41 5.58 1.24 7.8 ع

 S1C3 1.63 0.25 0.018 3.83 1.53 4.50 0.133 4.12 6.82 5.94 1.32 7.7 ر

 S1C3 1.69 0.32 0.020 4.24 1.69 4.98 0.147 4.56 7.54 6.99 1.46 7.7 ص

 S1C3 1.66 0.27 0.019 3.98 1.59 4.67 0.138 4.28 7.08 6.17 1.37 7.8 خ
 1.64 0.27 0.019 3.91 1.56 4.60 0.136 4.21 6.96 6.17 1.35 7.8 مـدل اًبرئ

6 40° 30' 14" 33° 01' 27" 115.2 

 S1C3 1.76 0.18 0.015 3.65 1.41 3.46 0.135 4.00 5.43 4.94 1.17 7.8 ع

 S1C3 1.79 0.19 0.016 3.81 1.47 3.61 0.141 4.17 5.66 5.15 1.22 7.7 ر

 S1C3 1.89 0.26 0.017 4.24 1.64 4.02 0.157 4.65 6.31 5.74 1.36 7.7 ص

 S1C3 1.87 0.25 0.017 4.11 1.59 3.90 0.152 4.51 6.12 5.57 1.32 7.8 خ
 1.83 0.22 0.016 3.95 1.53 3.75 0.146 4.33 5.88 5.35 1.27 7.8 مـدل اًبرئ

 

 كًُُبئٍ نًُبِ اِثبر انًفحىطخ فٍ يُطمخ( َزبئج انزحهُم ان2انجذول)

 انذراطخ
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 (تابع الجدول )

7 40° 29' 42" 33° 02' 15" 95.5 

 S1C3 2.58 0.16 0.014 3.60 1.14 3.15 0.122 4.95 3.53 3.79 1.04 7.7 ع

 S1C3 2.82 0.17 0.014 3.84 1.22 3.36 0.130 5.57 3.77 4.05 1.11 7.6 ر

 S1C3 2.99 0.22 0.017 4.33 1.37 3.79 0.147 6.28 4.24 4.56 1.25 7.6 ص

 S1C3 2.96 0.20 0.017 4.26 1.35 3.73 0.144 6.17 4.21 4.48 1.23 7.7 خ

 2.84 0.19 0.016 4.01 1.27 3.51 0.136 5.74 3.94 4.22 1.16 7.7 يعذل انجئز

8 40° 28' 59" 33° 02' 01" 
101.

8 

 S1C3 1.65 0.15 0.017 3.47 0.97 3.46 0.127 4.26 4.93 4.39 1.04 7.6 ع

 S1C3 2.05 0.16 0.018 3.74 1.04 3.73 0.137 4.59 5.31 4.73 1.12 7.7 ر

 S1C3 2.20 0.19 0.021 4.34 1.21 4.33 0.159 5.32 6.16 5.49 1.30 7.7 ص

 S1C3 2.15 0.17 0.020 4.10 1.15 4.09 0.150 5.04 5.83 5.19 1.23 7.7 خ

 2.01 0.17 0.019 3.91 1.09 3.90 0.143 4.80 5.56 4.95 1.17 7.7 يعذل انجئز

9 40° 29' 21" 33° 01' 45" 91.3 

 S1C3 1.75 0.16 0.012 3.78 1.56 2.82 0.127 3.87 5.18 4.64 1.09 7.6 ع

 S1C3 1.80 0.21 0.013 4.02 1.66 3.00 0.135 4.11 5.51 4.94 1.16 7.7 ر

 S1C3 1.89 0.22 0.014 4.44 1.83 3.31 0.149 4.54 6.08 5.45 1.28 7.7 ص

 S1C3 1.85 0.21 0.011 3.47 1.75 3.15 0.142 4.33 5.80 5.19 1.22 7.7 خ

 1.82 0.20 0.013 3.93 1.70 3.07 0.138 4.21 5.64 5.06 1.19 7.7 يعذل انجئز

10 40° 25' 32" 33° 02' 13" 71.8 

 S1C3 1.49 0.21 0.015 3.90 1.41 2.87 0.132 3.91 6.41 7.38 1.17 7.6 ع

 S1C3 1.51 0.22 0.019 4.92 1.46 2.97 0.137 4.04 6.63 7.63 1.21 7.7 ر

 S1C3 1.60 0.26 0.021 5.49 1.63 3.31 0.152 4.51 7.40 8.51 1.35 7.7 ص

 S1C3 1.53 0.23 0.019 5.04 1.49 3.04 0.140 4.14 6.79 7.82 1.24 7.7 خ

 1.53 0.23 0.019 4.84 1.50 3.05 0.140 4.15 6.81 7.84 1.24 7.7 يعذل انجئز

 

 1.84 0.20 0.015 3.86 1.30 3.59 0.130 4.36 5.74 5.44 1.18 7.7 يعذالد فظم انشزبء

 1.96 0.23 0.017 4.27 1.41 3.88 0.141 4.28 6.21 5.90 1.27 7.7 يعذالد فظم انزثُع

 2.12 0.30 0.020 4.64 1.65 4.60 0.167 5.62 7.37 7.05 1.51 7.7 يعذالد فظم انظُف

 2.06 0.28 0.018 4.59 1.55 4.34 0.157 5.30 6.92 6.57 1.42 7.8 يعذالد فظم انخزَف

 
LSD 0.05 (W)  (1) 0.105 0.296 2.132 0.326 0.124 0.034 0.066 2.444 0.015 0.185 0.050 0.102 

LSD 0.05 (S)   (2)s 0.127 0.124 0.512 0.298 0.091 0.008 0.054 1.244 0.005 0.157 0.022 0.099 

LSD 0.05  (W x S) (3) 0.112 0.403 2.117 0.356 0.189 0.031 0.071 3.133 0.18 0.199 0.79 0.108 
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 ابيرب المدروسة باستخدام طريقة اآلبار( التمثيل البياني لأليونات الموجبة والسالبة في مياه الشكل)

 
 انعظزح انكبرثىَُخ )انمهىَخ انثبَىَخ(.-7  انمهىَبد انذائجخ. -3

 انعظزح غُز انكبرثىَُخ)انًهىحخ انثبَىَخ(.-8  طبئذ انمهىَبد. -4

 انمهىَخ غُز انكبرثىَُخ)انًهىحخ االونُخ(.-9              انحىايغ انؼعُفخ-5

 %.73الرشَذ َظجخ انكبرُىَبد واالَُىَبد عهً -;                          انمهىَخ انكبرثىَُخ.-:  انحىايغ انمىَخ .6
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