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ABSTRACT 

This  study including evaluation of quality of groundwater of Alqosh 

area, through the physical and chemical analyses of (19) groundwater samples 

besides the information of one well is the well number (20) from (General 

Authority for Groundwater Commission/Nineveh branch) , and there is  found 

the concentiration of Ca
++

 is (57.25) ppm, Mg
++  

(44) ppm, Na
+  

(9.85)
 
ppm, K

+  

(0.67) ppm, Cl ̄ (12.15) ppm, SO4 
-
² (56.19) ppm, HCO3 ̄ (295.45) ppm, NO3 ̄ 

(3.74) ppm, pH (7.97) , E.C (657.95) µmohs/cm, TDS (596.9) ppm, TH 

(325.98) ppm, and there is found that the water of the study area is suitable for 

human consumption, except the well (3-5-15-16-18) is not suitable for human 

consumption, and there is found the quality of groundwater in the study area 

is bicarbonate, calcium and magnesium type, and the factor analysis is showed 

that there are three factors controlling the hydrochemistry of water in the area, 

the first and the second factor is natural factor represented by type of rock 

components of the studied area, and the third factor is anthropogenic factor 

which is human activities. 

 Keywords : Alqosh , Groundwater , Quality , Hydrochemistry , Factor Analysis . 
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   الملخص

شملت الدراسة تقييم نوعية المياه الجوفية لمنطقة القوش , من خالل  جرالءاا الالاليالل الييئيا يالة 

مالن الييدالة 20) نمالوج  مالاا رالوفض جةالافة جلالو متلومالاو حدالء وائالد قالو حدالء ر الم   (19)والكيميا ية   

Ca (57.25) متالد  تءييالئ ايالو  الكالماليو  التامة للمياه الجوفية / فءع نينوى , ورالد ا 
++

ملغم/لاالء ,  

Mg
++ 

Na (9.85)( ملغم/لاالء  (44 
+ 

K (0.67)ملغم/لاالء    
+

ملغم/لاالء     ̄ Cl (12.15)ملغم/لاالء   

(56.19) SO4
-
 pH  (7.97ملغم/لاالء     ̄ NO3 (3.74)ملغم/لاء  , ̄ HCO3 (295.45)ملغم/لاء    ²

  (657.95) E.C   (596.9)  مايكءوموز/سالم TDS   ملغم/لاالءTH  (325.98)  ملغم/لاالء   و الد

( فيالالض ريالالء شالالاللة 18-16-15-5-3تبالالين ج  ميالالاه منطقالالة الدراسالالة شالالاللة للاالالءب , ماعالالدا ا حالالار  

للاالالءب , وتبالالين ا  نوعيالالة الميالالاه الجوفيالالة فالالض منطقالالة الدراسالالة قالالض مالالن نالالوع البيكارحونالالاو والكالمالاليو  

لض ورود ثلثة عوامالل ر يمالة تماليطء علالو قيدروييميا يالة الميالاه فالض والمغنيميو    وحين الالليل التام

المنطقالالة , التامالالل ا و  وال الالانض قمالالا عالالاملين مبيتيالالين يامالال ل  حنوعيالالة المكونالالاو ال الال ءية لمنطقالالة 

 الدراسة , التامل ال الث قو عامل ريء مبيتيض والذي يام ل حالنااماو الئراعية فض المنطقة . 

 القوش   المياه الجوفية   نوعية   قيدروييميا ية   الالليل التاملض .الكلمات الدالة : 

 

 :  Introduction المقدمة  -1
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لاقييم م الادر الميالاه الجوفيالة فالض ديالة دراسالة فالا  نوعيالة الميالاه ةتقالل دقميالة عالن يميايالا , وا  

ى شاللئيايا للسالا دا  المنئلالض دو فالض ال  ا ص الييئيا ية والكيميا ية والبايولورية ليذه المياه ليا دقمية فض تلديد مالد

[ . تقع منطقة الدراسة فض ملافظة نينوى وفض الجئا الاالمالض مالن مدينالة الموشالل فالض شالما  1مجا  الئراعة دو الءي ]

  تلدقا من الاما  مية القوش والو الجنوب مـية  الـند , تنل الء منطقالة الدراسالـة رغالـءافيا حالين خطالض مالـو   التءاق ,

( وتبلالال  36° 37´ 42´´ـالالـ36 ° 44´ 45´´( ودا الالـءتض عالالـء          43 °  02´30  ´´  – 43 °  16´  10.5´´

  ( .1يما فض الاكل   ²يم  214ئوالضممائايا 

المنطقالالة وتوشالاللت مالالن تلءياتيالالا المتامالالدا علالالو القياسالالاو اللقليالالة  [2درسالالت شالالءية حارسالالو  ]

والمتلوماو المناخية والييدرولورية من تلديد ال ئاناو الجوفية الء يمة فض المنطقة ومالن والم ابءية 

ةمنيا تكالوين ا نجانالة الالذي ياالكل خالئا  رالوفض ميالم حالةالافة جلالو الالليالل الكيميالا ض للميالاه وتلديالد 

ة دنكالءا . و امالت شالءينوعيايا ومتءفالة اتجالاه ئءيالة الميالاه الجوفيالة حنالااا علالو اةنلالدار الطوحالورءافض 

حليء عدد من اةحار الجوفية والقيا  حتملية الضخ الاجءيبض ليذه اةحار و ياس تغيءاو  [3]اليورملفية 

 ممالالاوياو الميالالاه والنااريالالة وتلديالالد نوعيالالة الميالالاه عالالن مءيالالا الالليالالل الكيميالالا ض مالالن نائيالالة شالاللئيايا

ح الجيولالالورض والاتالالدين دراسالالة مالالن الاالالءية التامالالة للممالال [4] الالا   للسالالا داماو الباالالءية والئراعيالالة .

(   والاض ةمت حجئ يا الامالض (NJ-38-13قيدروريولورية وقيدروييميا ية لمنطقة لوئة الموشل 

 رئا من منطقة الدراسة اج حين نوع الاكاوين اللاملة للمياه .  

وقالو تكالوين  ((Tertiary Periodمبا يا تنكاف فض منطقة الدراسة تكويناو الت الء ال لثالض 

تكالالوين اليالالالة ئيالالث و[   5يلسالالبض والالالذي ياالال لف مالالن اللجالالء الجيالالءي واللجالالء الجيالالءي الماالالدلمت ]الب

ال  ور المكونة للاكوين قض ش ور اةنيايدرايت والجبس الاض تاالداخل مالع اللجالء الجيالءي والمالار  

 تكوين ا نجانة فيا لف حاكل ر يمض من ش ور اللجء الءملض المميكة والماناوحة مع شال ور  و[ 6]

[   وتكوين المقدادية ويا لف من ش ور رملية ئ وية سالميكة قاالة والاالض تانالاوب 5المار  الغءينية ]

ويالذل  تءسالباو الت الء الءحالاعض والاالض  [7وتاداخل مع مبقاو ر يقة من ال  ور المارلية الغءينيالة ]

 تاكو  من تءب مابقية وتءسباو المنلدراو وتءسباو المءاوح الييضية . 

اءييبية تورد فض منطقة الدراسة مياا  وقما ميالة القالوش وميالة  نالد    تمالدد ميالة من النائية ال

 رءب    –الجنوب الغءحض ثم تتود جلو الاءق  –رءب ثم تاغيء نلو الاما  الاء ض  -القوش شءق 

  وياكل تكوين البيلسبض لب الطية ثم تنكاف الاكاوين ا ئدث عنالد km [4 ] 20مو  الطية 

ا رنلة والغاممين   والاض تامل تكالوين اليالالة وتكالوين ا نجانالة وةئقالا تغطالض قالذه الاكالاوين الاءحالة 
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وتءسباو المنلدراو فض مناما دخءى . دما مية  ند ي خذ ملالور الطيالة فالض اتجالاه التالا  رالءب , شالما  

  ينكاف تكوين اليالة ا  د  عند لب الطية km  [8 ] 22.5وب شءق , مو  الطية رءب , شءق , رن

  .[ 5]مع تءسباو تكوين ا نجانة 

ال ئانيين الء يميين فض منطقالة الدراسالة قمالا خالئا  تكالوين ومن النائية الييدروريولورية ف   

البيلسالبض وخالئا  تكالوين ا نجانالة . واليالدا مالن الدراسالة قالو تلديالد نوعيالة الميالاه الجوفيالة فالض منطقالة 

الدراسالالة مالالن خالالل  دراسالالة ال الالياو الييئيا يالالة والكيميا يالالة ليالالا حم الالالف الطالالءق الالليليالالة والئ الالا ية 

 ماو الم الية . لمتءفة شلئيايا للسا دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالنمبة للتءاق لمنطقة الدراسةوخارمة مو تية [9] ( خارمة ريولورية عن 1شكل  

  

 :  Methodology طرق العمل -1
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حاسالا دا   نالانض حلسالايكية نظييالة وحلجالم  10/10/2013( نموج  ماا روفض فالض (19تم رمع 

( من الييدالة التامالة للميالاه الجوفيالة / فالءع نينالوى 20ر م   لاء وائد ويذل  تم اةساتانة حمتلوماو البدء

Ca ,ودرءيت الالاليل الكيميا ية للنماج  الما ية والمام لة حاةيوناو الموربة 
++

 ppm) Mg
++ 

ppm , 

Na
+ 

ppm , K
+ 

ppm واةيونالاو المالالبة ), Cl ̄ ppm) SO4
-
² ppm , HCO3

-
 ppm NO3 ̄ 

ppm ,)  الموشل اج ئللالت متظالم التناشالء فالض م ابالءاو يليالة علالو  البيدالة وجل  فض م ابءاو رامتة

وتقاناتيالالا /  مالالم تقانالالاو البيدالالة ماعالالدا عناشالالء ال الالوديو  والبوتاسالاليو  والبيكارحونالالاو اج تالالم تلليليالالا فالالض 

مءيئ البلوث والمدود والموارد الما ية . و د تم جرءاا الالاليل الكيميا يالة للمكونالاو الء يمالية للنمالاج  

 [   وفيما يلض مءق الالليل :10وحاسا دا  الطءق فض ]الما ية 

( (Murexideوشبغة الميءويمايد  EDTAئللت ايوناو الكالميو  عن مءيا الامليح مع 

حوئدا ملغم/لاء وحامليح  THيدليل وعبء عن الناا ج حوئدا ملغم/لاء . تم جيجاد التمءا الكلية 

EDTA . Na د تءييئ وشبغة ايءويءو  حلك تض . تم ديجاMg  حوئدا ملغم/لاء ح سا دا  المتادلة

[11] . 

TH = 2.497 Ca + 4.115 Mg  

 جج ا  : 

TH  التمءا الكلية حوئدا =(ppm) 

Ca , Mg  تءييئ الكالميو  والمغنيميو  حوئداppm)) 

تم جيجاد تءييئ يل من ايونض ال وديو  والبوتاسيو  حواسطة رياز  ياس ميف اما اص 

( حتد تلضيء الملاليل القياسية وعبء عن الناا ج حوئدا Photometer PFP7) Flameالليب 

وحاسا دا   AgNO3عن مءيا الامليح حمللو  ناءاو اليضة  Clملغم/لاء . وجيجاد تءييئ الكلورايد  

يءوماو البوتاسيو  يدليل وعبء عن الناا ج حوئدا ملغم/لاء . اساتملت مءيقة الامليح حمللو  

ليجاد تءييئ ايوناو البيكارحوناو  H2SO4كبءياي  ئامض ال
-

HCO3  حاسا دا   اعدية الم يل دورنج

SO4يدليل وعبء عن الناا ج حوئدا ملغم/لاء . تم  ياس ايوناو الكبءيااو
-2

حواسطة الااات ورياز   

Nephelometer  نانومياء (420)حتد تلضيء الملاليل القياسية , وتكو  القءااا عند مو  مورض 

وعبء عن الناا ج حوئدا ملغم/لاء . ليجاد ايو  الناءاو اسا د  رياز مطياا ا شتة فوق البنيمجية 

( والقءااا HClحتد تلضيء الملاليل القياسية وحإةافة ئامض   Spectrophotometerوالمء ية 

http://www.kujss.com/


   
 

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 1, January 2017 

ISSN 1992 – 0849 

                             

 
Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
273 

 

اب المواد نانومياء وعبء عن الناا ج حوئدا ملغم/لاء . ويذل  تم ئم (220-275)عند مولين موريين 

ح خذ  [12] عن مءيا تم ين النموج  الما ض  Total Dissolved  Solid (TDS)ال لبة المذاحة

ئجم متين من النموج  ووةته فض حيكء نظيف حتـد اخذ وز  البيكء وقو فارغ , ثم يوةع النموج  

 ثم ياءك البيكء ليبءد ويؤخذ وزنه واليءق حين الوزنيين يم ل c̊ 105فض فء  ييءحا ض حدررة ئءارا 

TDS  ديضا عبء عن الناا ج حوئدا ملغم/لاء . وتم  ياس الاوشيلية الكيءحا يةElectrical 

Conductivity وا س الييدرورينض pH  وتم جيجاد نمبة ال ط  فض يل نموج  ما ض   يما فض .

 .  [13]المتادلة الاالية عن 

 :     جج ا 

                                                                                                         𝐸% =

∑ 𝑟.𝑐𝑎𝑡.− ∑ 𝑟.𝐴𝑛𝑖.

∑ 𝑟.𝑐𝑎𝑡.+ ∑ 𝑟.𝐴𝑛𝑖.
 × 100 

 

E% .  النمبة المدوية لل ط : 

r. cat.  : ∑  مجموع تءاييئ ا يوناو الموربة حوئداوepm.) 

: ∑r. Ani.   مجموع تءاييئ اةيوناو المالبة حوئداوepm.) 

      %A = 100 – E  دما حالنمبة للد ة فنما د  ال يغة اآلتية :                              

 جج ا  :

: A  . )%  د ة الالليل حوئدا 

 : E%.  النمبة المدوية لل ط 

فإ  شلة الالاليل تكو  عالية رداا دما فض ئالة (   %5ججا يانت النمبة المدوية لل ط  ا ل من  

(   فيمكن اسا دا  الناا ج حلذر فض الايميءاو   دما ججا %5– %10يو  النمبة المدوية لل ط  حين  

(   فل يمكن اةعاماد علو الناا ج فض الايميءاو الييدروريوييميا ية %10يانت النمبة ديبء من  

علو نماج  مياه منطقة  Aوشيغة د ة الالليل %E المدوية لل ط  , وعند تطبيا شيغة النمبة  [14]

الدراسة ورد د  رميع النماج  الما ية فض منطقة الدراسة تقع ةمن اللدود الممموح حيا ل لة الالليل 

 وحذل  يمكن اةعاماد علييا فض الايميءاو الييدروييميا ية . 
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يف . وتم جدخا  حياناو الالاليل الكيميا ية للتناشء فض سا -حايبء -يما تم ت نيف نماج  المياه حطءق شوليء

ئيث اسا دمت ناا ج قذه الالاليل يماغيءاو فض عملياو الالليل الئ ا ض  (SPSS V18)البءنامج الئ ا ض 

 لغء  جيجاد مدى التل ة واةرتبام فيما حينيا .

 :   Result & Discussionالنتائج والمناقشة   -2

   Physical Properties of waterالصفات الفيزيائية للمياه 

ينبغالالض لميالاه الاالءب مالالن النائيالة الم اليالالة د  يكالو  شاليافا وعالالذحا وسالا غا . ينالاج اللالالو  فالض ميالالاه  اللوو  والرائحوة : -1

ما يالة فالض منطقالة [ وا  رميالع النمالاج  ال1الاءب حمبب ورود المواد التضوية والمتدنية والبكايءية دو الغالازاو المذاحالة ]

 الدراسة يانت عديمة اللو  والءا لة .

( يبالالالين الالالالدوا  1(   والجالالالدو   2ا  موا الالالع اةحالالالار موةالالاللة علالالالو ال ارمالالالة الطوحورءافيالالالة فالالالض الاالالالكل  

الييدروييميا ية حوئدا ملغم/لاء ونمبة ال ط  للنماج  الما ية فض منطقة الدراسة   حالةافة الو دعمالاق اةحالار فالض منطقالة 

 ة عن الييدة التامة للمياه الجوفية / فءع نينوى . الدراس

 

 ( خارمة موحورءافية تبين موا ع اةحار فض منطقة الدراسة2شكل   

 ( يبين الدوا  الييدروييميا ية حوئدا ملغم/لاء ونمبة ال ط  للنماج  الما ية ودعماق اةحار فض منطقة الدراسة 1ردو   

 Ca
++

 Mg
++

 Na
+

 K
+

 Cl
-

 SO4
--

 

HCO3
-
 

+ 

CO3
--

 

NO3
-

 pH 

EC 

مايكءومو

 ز/سم

TDS TH E % A % SAR 

Depth 

of the 

Well 

(m) 

W1 36 32.59 18.92 1.05 17.97 75.71 224 2.66 7.9 617 560 224 4.22 95.8 0.55 190 
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Ca
++       

ا س الييدرورينض    pHايو    الكالميو                                        
 

Mg
++

 الاوشيلية الكيءحا ية    ECايو  المغنيميو                                            

Na
+  

 المواد ال لبة المذاحة    TDSايو  ال وديو                                           

K
+    

 التمءا   TH                                        ايو  البوتاسيو      

Cl
-    

 النمبة المدوية لل ط          %Eايو  الكلورايد                                         

SO4
--

 د ة الالليل    %Aايو  الكبءيااو                                            

  HCO3
-

 نمبة اما اص ال وديو      SARايو  البيكارحوناو                                 

CO3
--

 رمئ البدء            Wايو  الكارحوناو                                      
 -

NO3   ايو  الناءاو 

[ ئيث د  الالء م 15ةيو  الييدرورين فض الماا ] الاءييئ المؤثء  دالة قو : pH الرقم الهيدروجيني -2

الييدرورينض يتبء عن ناام وفاعلية ايو  الييدرورين فض الماا جج يايء الالو القيمالة التدديالة للورالارتيم 

لنمالاج     pH[   ئيالث تءاوئالت  اليم  10 [10مقلوب تءييئ ايو  الييدرورين حالمو  لكل لاء لألسالاس

 ( .7.97( وحمتد   (7.6-8.5مياه اةحار فض منطقة الدراسة ماحين 

W2 67.2 27.75 22.33 0.46 23.3 89.57 280 2.14 7.8 745 670 282 3.92 96.1 0.58 180 

W3 57.6 61.28 10.09 0.61 12.98 40 380 2.64 7.6 744 700 396 5.68 94.3 0.22 180 

W4 36 40.85 15.78 0.49 14.8 39.29 280 2.79 7.8 619 600 258 0.17 99.8 0.43 130 

W5 50.4 54.47 13.81 0.73 12.98 32.43 360 4.08 8 736 680 350 4.03 95.97 0.32 140 

W6 72 43.31 10.45 0.69 15 50 320 6.17 7.8 725 650 358 5.61 94.4 0.24 150 

W7 45.6 22.88 7.8 0.8 11.98 47 171 1.25 8.2 435 400 208 4.39 95.6 0.24 200 

W8 64.8 52.54 8.34 0.65 10.82 45.86 350 6.26 7.9 738 620 378 5.45 94.6 0.19 101 

W9 40.8 67.59 8.07 0.55 11.91 68.14 324 7.23 7.8 751 680 380 5.08 94.9 0.18 160 

W10 60 52.53 6.73 0.59 10.05 45.5 336 4.54 7.8 690 580 366 5.61 94.4 0.15 165 

W11 50.4 30.66 2.11 0.48 6.99 46.57 208 2.21 8 425 400 252 5.23 94.8 0.06 207 

W12 55.2 9.27 2.2 0.25 3.99 35.86 148 0.2 8.5 460 420 176 4.78 95.2 0.08 200 

W13 48 38.43 3.0 2.55 5 65.14 224 2.99 8.1 543 470 278 4.92 95.1 0.08 200 

W14 40.8 34.54 13.45 0.71 15.31 81.57 224 2.3 8.2 600 530 244 3.09 96.9 0.38 200 

W15 110.4 68.12 12.06 0.6 16.97 55.7 536 1.29 7.9 900 860 556 5.43 94.6 0.22 200 

W16 76.8 57.41 8.83 0.41 12.22 59.4 388 5.06 8.1 800 730 428 5.42 94.6 0.18 172 

W17 62.4 48.41 9.6 0.61 12.33 66.86 304 7.47 8 778 760 394 4.8 95.2 0.22 180 

W18 79.2 58.87 7.22 0.41 9.01 85.29 360 5 7.9 820 760 440 6.43 93.6 0.15 160 

W19 62.4 60.56 12.11 0.68 15.37 80.86 336 5.46 7.9 755 720 405 5.69 94.31 0.26 150 

W20 29 18 4 0.1 4 13 156 3 8.2 278 148 146.5 1.81 98.19 0.14 175 
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  𝑝𝐻 = 𝑙𝑜𝑔10  
1

[ 𝐻+]
=  −𝑙𝑜𝑔 10[ 𝐻+]                                       

تتءا ح نيا  احلية وائد سنايماء مكتب :  Electrical Conductivity (EC)التوصيلية الكهربائية  - 3

وقض تقاس حوئدا مايكءوموز علو المنايماء للمياه  ℃25من الماا علو توشيل تيار ييءحا ض عند دررة اللءارا 

[ . ج  زيادا  يم الاوشيلية الكيءحا ية تئداد حئيادا يمية المواد ال لبة 16التذحة وجل  ةن يا  توشيليا الكيءحا ض ]

المذاحة ئيث تئداد  يم الاوشيلية الكيءحا ية حاتجاه رنوب منطقة الدراسة . تءاوئت  يم الاوشيلية الكيءحا ية فض نماج  

 ( مايكءوموز/سم .657.95مايكءوموز/سم وحمتد    (278-900)مياه ا حار حين 

                                                          Chemical Properties of Groundwaterات الكيميائية للمياه الجوفية  الصف

Caايو  الكالسيوم  -1
+2

يتد ايو  الكالميو  ائد دقم اةيوناو شيوعا فض المياه الجوفية عندما تكو  المياه  : 

ذا يؤدي الو جوحا  عدد من متاد  الكالمايت , اةرويونايت , فض ئالة تماس مع ال  ور الءسوحية في

الدلومايت , اةنيايدرايت والجبس ئيث يتابء الم در الء يمض  يو  الكالميو  وا  ورود الكالميو  

[ . تءاوئت  يم ايو  الكالميو  فض منطقة الدراسة [16والمغنميو  فض الماا يؤدي الو تكوين ظاقءا التمءا 

ج  ورود ش ور تكوين ا نجانة والاءسباو اللدي ة  , ( ملغم/لاء57.25ملغم/لاء وحمتد    (29-110.4)حين 

جةافة الو الاجوية الكيميا ية لل  ور الكارحوناتية وتام ل قذه ال  ور فض منطقة الدراسة ح  ور مبقاو 

 . تكوين البيلسبض ئيث رتل من قذه ال  ور ح   تكو  قض الم ادر الء يمة ليذا اةيو  فض منطقة الدراسة 

Mg وم ايو  المغنيسي -2
+2

ج  جوحا  ال  ور الجيءية تناج عادا يمياو وافءا من المغنيميو   :

والمتاد  الييءومغنيمية الاض تورد فض  وديضا من المتاد  الطينية[ 16]حالةافة الو الكالميو  

 [ . تءاوئت  يم ايو  المغنيميو  فض منطقة الدراسة ماحين [17ال  ور الءملية حوشييا متاد  ثقيلة 

( ملغم/لاء . قناك تياوو فض تءييئ ايو  المغنيميو  فض منطقة 44ملغم/لاء وحمتد   (68.12-9.27)

الدراسة , وا  م در ايو  المغنيميو   د يكو  ش ور الدلومايت ئيث حإجاحة ال  ور الجيءية 

  اللاوية علو الدلومايت دناجت قذه النمب الماباينة فض تءاييئ ايو  المغنيميو  . 

Naايووووووو  الصووووووو يوم  -3
+

الم الالالالالالادر الميمالالالالالالة  يالالالالالالو  ال الالالالالالوديو  قالالالالالالو جوحالالالالالالالا   مالالالالالالن:  

( فالالالالالالالض المنالالالالالالالاما الاالالالالالالالض تاوارالالالالالالالد فييالالالالالالالا الماب الالالالالالالءاو يالالالالالالالذل  (haliteمتالالالالالالالد  اليليالالالالالالالت 

تلالالالالالءر المتالالالالالاد  الطينيالالالالالة يميالالالالالة يبيالالالالالءا مالالالالالن ايالالالالالو  ال الالالالالوديو  نايجالالالالالة الابالالالالالاد  دةيالالالالالونض 

حانللليالالالالالالالالا [ , ةتاءسالالالالالالالالب دمالالالالالالالاللح ال الالالالالالالالوديو  حمالالالالالالالاليولة حالمالالالالالالالالاا ئيالالالالالالالالث تاميالالالالالالالالئ [16

 الاديد فض
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ايو  ال وديو  فض منطقة الدراسة يئداد مع اتجاه ئءية المياه الجوفية وجل  حيتل عملياو الغمل  [ وا [18المياه  

منطقة الدراسة حين  فض ال وديو   يم ايو  الدراسة . تءاوئت رنوب منطقة تكو  من الاما  والو والجاحة والاض

 .  ( ملغم/لاء 9.85  ( ملغم/لاء وحمتد 22.33-2.11 

K ايو  البوتاسيوم  -4
+

يورد قذا التن ء ح ورا نادرا ررم توارده حكمياو وافءا فض القاءا ا رةية ئيث  :

تءييئ اليوتاسيو  فض المياه الطبيتية ا ل حك يء مقارنة حاءييئ ال وديو  وقذا حمبب اةناقالية التالية لل وديو  

[ . تءاوئت  يم ايو  [16ملية الاجوية واةساقءارية النمبية للبوتاسيو  نايجة دخوله فض تءييب المتاد  الطينية خل  ع

 ( ملغم/لاء . 0.67( ملغم/لاء وحمتد   0.1-2.55البوتاسيو  فض منطقة الدراسة حين  

ايو  البيكاربونات  -5
-

 HCO3: ج  تءييئ [16ا ساسض لقلوية المياه  تتد الكارحوناو والبيكارحوناو الم در ]

ملغم/لاء عندما تكو  فض تماس مع ال  ور الجيءية والدلوماياية  200-400المياه الجوفية ماحين  فض البيكارحوناو ايو 

( ملغم/لاء وا   يم ايو  295.45ملغم/لاء وحمتد    (148-536)[ . تءاوئت  يم ايو  البيكارحوناو ماحين [19

ث تاكل ش ور تكوين البيلسبض الم در البيكارحوناو فض منطقة الدراسة يانت عالية مقارنة مع حقية اةيوناو , ئي

 البيكارحوناو فض منطقة الدراسة  الء يمض ةيو 

Clايو  الكلورايد  -6
-

يمااز قذا اةيو  حقاحلية الذوحا  التالية ومن ال تب د  يااءك فض تياعلو الاءسيب :  

( ملغم/لاء , ج  12.15ملغم/لاء وحمتد    (3.99-23.3)تءاوئت  يم ايو  الكلورايد فض منطقة الدراسة ماحين  [ .20]

زيادا ايو  الكلورايد فض منطقة الدراسة يكو  حاتجاه ئءية المياه الجوفية وا  اةحار الملاجية لطية القوش ةياجاوز 

 ( ملغم/لاء وجل  حمبب ج  قذه اةحار تقع فض مناما تغذية للمياه الجوفية فض(7تءييئ ايو  الكلورايد فييا دي ء من 

 منطقة الدراسة . 

SO4 ايو  الكبريتات  -7
-2

من دقم م ادر قذا ا يو  فض المياه الجوفية قض ش ور الماب ءاو  :

ياةنيايدرايت والجبس   يما يناج من ديمدا متاد  البايءايت والماريمايت فض ش ور الطيل والطين 

ملغم/لاء وحمتد   (13-89.57)تءاوئت  يم ايو  الكبءيااو فض منطقة الدراسة ماحين  [ .16]

ملغم/لاء , ج  زيادا ايو  الكبءيااو يكو  مع اتجاه ئءية المياه الجوفية وتغيء تءييئ  56.19) 

الكبءيااو فض المياه  د يكو  نايجة سقوم ا مطار والجءيا  المطلض للمياه جج تلدث عملياو الغمل 

 ة الدراسة .والجاحة لل  ور الءسوحية م ل الطين والطيل فض منطق

NO3 ايو  النترات  -8
-

ايو  الناءاو من ديمدا المواد التضوية المنللة وفض ئالة دخءى  د  يااا :

 ج   يم ايو  [ .1] المكامن الجوفية الضللة مع الالوث والاض عادا ماتكو  م ائبة ياوارد حيتل م ادر

   اسا دا  ا سمدا فض المنطقة وقذا  د يتود الو عد  الناءاو فض منطقة الدراسة يانت  ليلة ردا

 . ( ملغم/لاء3.74  وحمتد  ملغم/لاء 7.47) -0.2  تءاوئت  يم ايو  الناءاو فض منطقة الدراسة ماحين
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ورود يايوناو ثنا ية الاكافؤ وارلبيا ايوناو الكالميو   تاكو  التمءا نايجة: .T.H  العسرة -9

والمغنيميو  الماواردا حك ءا فض المياه الجوفـية ئيث تاياعـل مع ال احـو  لاءسـيب حقايـا ريء جا بة 

ملغم/لاء وحمتد   (146.5– 556)[ . ئيث تءاوئت  يم التمـءا لألحار المدروسـة ماحين [17

 Todd( الذي يبين ت نيف مياه منطقة الدراسة وفا ت نيف 2لجدو   ( ملغم/لاء وحلمب ا325.98 

( تقع ةمن ئقل W14-W13-W12-W11-W7-W4-W2-W1-W20[ تبين د  اةحار  21]

عمء   دما حقية اةحار ف نيا تقع ةمن ئقل عمء ردا   وجل  ةرتياع تءييئ ايو  البيكارحوناو فض قذه 

 اةحار .   

 [ حالنمبة للتمءا21منطقة الدراسة وفا ت نيف ]( ت نيف مياه 2ردو   

 

 

 

 

 

 

والاض تاضمن رميع المواد  : TDS) )Total Dissolved Solidالموا  الصلبة المذابة  -10

ال لبة فض الملـلو  , الما ينة والغيء ما ينة وة تاضمن المــواد التالقة والغءوية والغازاو المذاحة 

[ . وعند مقارنة تءييئ المواد ال لبة المذاحة الكلية للمياه الجوفية فض منطقة الدراسة مع ت نيف 22]

( ال اص 3ئمب الجدو     Freshwaterع ةمن ئقل[ تبين ج  مياه دحار منطقة الدراسة تق17]

حا نيف مياه منطقة الدراسة , والمبب فض جل  يتود لقءب م ادر الاغذية من منطقة الدراسة وعد  

توارد تءسباو ل  ور الماب ءاو فض ممءاتيا . تءاوئت  يم المواد ال لبة المذاحة فض منطقة الدراسة 

 ( ملغم/لاء . 596.9( ملغم/لاء وحمتد   148-860ماحين  

 

 

 

 

 التمءا   mg/L as  CaCO3 نوعية المياه

 75 – 0 يمء

 150 – 75 ماوسط

 300 – 150 عمء

 > 300 عمء ردا
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 [ حالنمبة للمواد ال لبة المذاحة17( يبين ت نيف مياه منطقة الدراسة وفا ت نيف ]3ردو   

TDS mg/L Water class 

1000> Fresh water 

1000  -  3000 Slightly saline 

3000  - 10000 Moderately saline 

10000 -  35000 Very saline 

35000< Brine 

 

        Water Classification تصنيف المياه

يتد قذا الا نيف وسيلة ريدا لظيار التل ة حين  : Scholler Classificationتصنيف شولير  1

تءاييئ اةيوناو الموربة والمالبة الء يمة لنماج  مياه اةحار وجل  حواسطة م طط شبه لورارتمض , جج 

  يمة علو الملور المينض حممافاو ماماوية ووفا الاءتيب ا تض :تمقط اةيوناو الموربة والمالبة الء

, Mg
+2

 , Na
+
 + K

+
 , Cl ̄ , SO4

-2
 , HCO3 ̄ ² Ca

+
وتم ل تءاييئ قذه اةيوناو علو الملور  

ال ادي , وحاساتما  قذا الا نيف علو نماج  مياه اةحار فض منطقة الدراسة تبين ورود مجموعة 

حيكارحوناو  –وقض مجموعة البيكارحوناو وتضم عا لاين , عا لة المغنيميو   وائدا مميئا ليذه النماج 

 ( .3حيكارحوناو   يما فض الاكل  –وعا لة الكالميو  

1-  

 

 من مياه دحار منطقة الدراسة  W2والبدء  W1( ت نيف شوليء للبدء 3شكل  

تتد مءيقة حايبء من دي ء الطءق اسا داما فض  :Classification   piperتصنيف بايبر  -2

[ والذي يتامد علو مءيقة الامقيط ال لثض فض تم يل ناا ج الالليل 23الا نيف الييدروييميا ض للمياه ]

C
o
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n
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o
n

 (
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m
) 

Ions 
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W2 W1 
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الكيميا ض لليوناو الموربة والمالبة علو م ل ين ي  ص الم لث ا يمن للنيوناو والم لث ا يمء 

ينض يما د  لعادا تمقيط النمب المدوية لاءييئ اةيوناو الموربة والمالبة للكايوناو , وحينيما شكل مت

( ئيث تبين ج  4والذي يماتمل لام يل الاءييب الكيميا ض للتينة الاض تم تمقيطيا , يما فض الاكل  

قض المغنيميو   نماج  المياه الجوفية قض من نوع البيكارحوناو واةيوناو الموربة الما دا فييا

 والكالميو  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار فض منطقة الدراسة( الام يل ال لثض لناا ج الالليل الكيميا ض لنماج  مياه اةح4شكل  

قو ائد دنواع الام يل البيانض للالاليل الكيميا ية وجل   :Stiff Classification تصنيف ستيف  -3

ئيث تم تمقيط  , الء يمة لنماج  مياه اةحارلظيار التل ة حين تءاييئ اةيوناو الموربة والمالبة 

الم طط واةنيوناو علو الجية اليمنو من الم طط , وحاساتما  قذا  من علو الجية اليمءى الكايوناو

قو الما د  البيكارحوناو ايو  حا  ( تبين5الا نيف علو نماج  مياه اةحار فض منطقة الدراسة شكل  

 لكايوناو ئيث يا  ايو  المغنيميو  والكالميو  قما الما دين .حالنمبة لاءاييئ اةنيوناو ومن ا

 

 

 

 

 

 

 

W1 W2 
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 من مياه دحار منطقة الدراسة  W2والبدء  W1( ت نيف سايف للبدء 5شكل  

 استخدامات المياه الجوفية 

تكو  خالية من ج  المياه المماتملة للسايلك الباءي يجب د   : اإلنسا  لشرب الجوفية المياه صالحية -1

دي يجب د  تـكو   . المواد التضوية والاءاييئ الكيميا ية اليتلية الاض  د تكو  ةارا علو شلة النما 

تم تلديد  , [22]وجل  حغياب التكورا واللـو  دو دي مـتم دو را لـة ريء مقـبولة  المـياه ممامارة للاـءب

 يما موةح حالجدو  [[24 ن  بل منظمة ال لة التالميةشلئية المياه الجوفية للاءب وجل  حتد مقارنايا م

ئيث يءتيع  (15)ر م  ئيث تبين ج  رميع ا حار فض منطقة الدراسة شاللة للساتما  الباءي   عدا البدء (4 

يءتيع  W18-W16-W15-W5-W3)  فيه تءييئ ايو  الكالميو   ليل عن اللدود الممموح حيا, وا حار

 .فييا تءييئ ايو  البيكارحوناو  ليل عن اللدود الممموح حيا من  بل منظمة ال لة التالمية 

  [24] ( ومقارنايا مع مواشياو ppmالدراسة  ( تءاييئ المياه الجوفية فض منطقة 4ردو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياو ف مدى مل مة المياه الجوفية  رءا  الءي علو  صالحية المياه الجوفية ألغراض الري : -2

ت ثيءاو المكوناو المتدنية للماا , للنباو والاءحة متا . ئيث ورود ا ملح يؤثء علو الاءحة ويمبب 

تغييءا فض حنية الاءحة والنياجية والايوية مما يؤثء علو نمو النباو ح ورا ريء مباشءا . وانه ةيمكن 

د النوعية لاءاييئ ا ملح الممموح حيا لمياه الـــءي حمبب اةخالفاو الواستة فض تلديد نوعية اللدو

 الحدود المسموح بها من قبل

(WHO, 2006) 
 المركبات مديات تراكيز مياه منطقة الدراسة

6.5-9.5 8.5 - 7.6 pH 

1000 860 - 148 TDS (ppm) 

500 556 – 146.5 T.H. (ppm) 

75 110.4 - 29 Ca
++

(ppm) 

100 68.12 - 9.27 Mg
++

(ppm) 

250 22.33 – 2.11 Na
+
(ppm) 

12 2.55 – 0.1 K
+
(ppm) 

250 23.3 – 3.99 Cl
-
(ppm) 

250 89.57 – 13 SO4
-2

 (ppm) 

125-350 536 – 148 HCO3
-
(ppm) 

50 7.47 – 0.2 NO3
-
(ppm) 
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[ . وقناك عدد من التوامل الاض تؤخذ حنظء اةعابار لاقييم شلئية [25تلمل الملوئة لنباتاو م الية 

مياه المياه الجوفية  رءا  الءي , مبيتة وتءييب الاءحة , موحورءافية ا ر  , مو ع مماوى ال

الجوفية , يمية المياه الجوفية المما دمة ومءيقة تجييئقا , نوع الملاشيل الئراعية ومناخ المنطقة 

 [ . ومن الماغيءاو الاض تتامد علييا دنظمة ت نيف المياه قض :23]

: من اةساتماةو المميئا للمياه Ratio (SAR)   Sodium Adsorptionنمبة اما اص ال وديو 

الجوفية قض الئراعة , لذل  يجب اةقاما  حلارة النباو فيما ياتلا حنوعية المياه . ج  متءفة تءييئ 

ال وديو  يتابء من ا مور الميمة الوارب متءفايا فض مياه الءي ئيث زيادا تءييئه يمبب زيادا فض 

pH  ذ يلل ايو  ال وديو  ملل ايو  الكالميو  المءتبط للاءحة ويجتليا جاو خ ا ص  لوية وعند

[ . ج  تباد  ال وديو  مع يل من الكالميو  والمغنيميو  يؤدي الو تاات رئيداو 26حغءوياو الاءحة ]

الاءحة وحالاالض ت بح الاءحة شلبة ومضغومة عندما تكو  فض اللالة الجافة وت بح ريء نياجا وحيذا 

يام جةافة الجبس  SARلو يمية وافءا من المياه . ولاقليل من نمبة ف   رذور النباتاو ةتل ل ع

CaSO4.2H2O  الو الاءحة لاجييئقا يم در للكالميو  . ويمكن اسا ءا  نمبة دمائاز ال وديو  من

 المتادلة الاالية :                                                                            

 /2MgCar

rNa
SAR


 

 جج ا  : 

SAR النمبة المدوية ةيو  ال وديو : 

rNa   مجموع ايوناو ال وديو  حوئدا :epm) 

 r(Ca+Mg)  مجموع ايوناو الكالميو  والمغنيميو  حوئدا :epm   ) 

( 5[ ئمب الجدو   11 حار منطقة الدراسة مع اللدود المقاءئة عن ] SARوعند مقارنة  يم 

( وحمتد  0.58-0.06حين   SARتبين ج  نوعية المياه مماازا  رءا  الءي ئيث تاءاوح  يم 

( . ا  الاءحة الطينية الاض تلاوي علو ال وديو  ليا حنية رديدة   وتميل الو ا  تكو  ُملكمة   0.24 

فيض رالبا تا ءا ولئرة وريء مابلورا   دما الاءحة الطينية الاض تلاوي علو الكالميو  والمغنيميو  

ينميج تءحة خان وتكو  جاو حنية ريدا   وم ل قذه الاءب تكو  قاة ودي ء نياجية عن الاءب الطينية 

الماااة   وحيذا ف   المياه المماتملة للءي يجب د  ةتلاوي علو يمياو عالية من ال وديو   نيا 

 [ . 15سوا تؤدي الو تاات فض الطين وتدقور فض حنية الاءحة ]
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 [11عن] SAR( اللدود المقاءئة 5دو   ر

Water Type SAR 

Excellent type 10 

Good type 10 – 18 

Unsuitable type 18 – 26 

Poor type 26 

عند شتوحة توةيح وتوثيا ئاةو الييدروريولورض  : التحليل اإلحصائي للبيانات الهيدروكيميائية

تاوارد فض ال ئا  الما ض ورب د  يكو  قناك تطبيا  الموةتية والتملياو الييدروييميا ية والاض

لرءاااو ماقدمة ئيث د  اسا دا  الطءق الاوةيلية م ل م طط سايف لايميء ييميا ية المياه تكو  

لايميء موةح للتل ة   Factor analysis[ . وحيذا يام تطبيا الالليل التاملض 13ملددا حبتدين ]

ي ء سيولة والاض تجيئ حنظءا للاءييب الداخلض للماغيءاو , وجعطاا ماحين الماغيءاو وجناا  عل ة د

دقمية لمكوناو المياه الجوفية المميطءا , ويذل  لاقديء الاوزيع المكانض للملوثاو فض المنطقة . 

حالةافة جلو جل  ف   الالليل التاملض يقو  حالايميء الجيولورض للمتامل ويناج نظءا للتملية الء يمة 

 يمن فض توزيع الماغيءاو الييدروييميا ية .الاض تي

تبين من خل  الالليل التاملض ورود ثلثة عوامل ر يمة تؤثء  التحليل العاملي للعناصر الكيميائية :

ئيث  Varianceمن الاباين  %77علو تءاييئ التناشء الكيميا ية ئيث تاكل قذه التوامل دي ء من 

حينما يم ل التامل ال الث  %15.488ين والتامل ال انض من الابا %50.335يم ل التامل ا و  

 من مجموع الاباين . 11.923%

( , ويام الل حالالميالل 6مالـن مجمالوع الابالاين الجالدو    % 50.335ياالـكل قالذا التامالـل   العامول األول :

TDS ,  E.C  , TH ,  HCO3) المورالـب للتناشالء الااليالة :
-
 , Mg

+2 
, Ca

+2
ئيالث يبالدو مالن قالذا  (

TDS , E.C ,TH , HCO3)التامل انه يؤثء حاكل  وي علو تءاييئ يل من 
-
 , Mg

+2 
, Ca

+2
فض   (

( وا  قذا التامل يم ل التمءا المؤ اة والناتجالة مالن عن الءي الكالماليو  7مياه منطقة الدراسة الجدو   

 TDS ومجموع ا ملح المذاحة  E.Cوالمغنيميو  والبيكارحوناو وحالاالض زيادا الاوشيلية الكيءحا ية 

. ئيالالث تبالالين حالالا  ايونالالاو الكالمالاليو  وايونالالاو المغنيمالاليو  تالالءتبط حاالالكل ايجالالاحض و الالوي مالالع ايونالالاو 
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( , (0.892البيكارحونالالاو , جج يالالءتبط ايالالو  المغنيمالاليو  مالالع ايالالو  البيكارحونالالاو حتل الالة ارتبالالام موربالالة و ويالالة جج حلغالالت 

وقذا يؤيد حا  نوعية المياه قض من نالوع (0.774)  كارحوناو  حتل ة موربة جج حلغتوارتبام ايو  الكالميو  مع ايو  البي

مغنيمالاليو  حيكارحونالالاو , وارتبالالام ايالالو  البيكارحونالالاو مالالع التمالالءا حتل الالة  –يالمالاليو  حيكارحونالالاو , ويالمالاليو  –مغنيمالاليو 

, امالا ارتبالام ايالو  الكالماليو  مالع  (0.919), وحلال  ارتبالام ايالو  المغنيماليو  مالع التمالءا (0.964) ارتبام  ويالة جج حلغالت 

  (.8  الجدو ،  وقذا اةرتبام قو الممؤو  عن التمءا المؤ اة فض منطقة الدراسة (0.811)التمءا فقد حل  

, ويام ل حالالميل المورب للتناشء الاالية  (6من مجموع الاباين الجدو    %15.488ياكل قذا التامل  : العامل الثاني

 ,Cl
-
, Na

+
 SO4

-2
(   والاض  د ت تض عن مءيا الغمل والجاحة وحالاالض زيادا تءييئقا عند حتض اآلحار 7( الجـدو   

Cl, ونلئظ عل ة اةرتبام القوية ماحين 
-
 - Na

+
SO4وحاكل ا ل مع  

-2
, اج يءتبط ايو  ال وديو  مع ايو  الكلورايد  

توارد الملح حييدة  جة د  Na2SO4)و   NaCl)ح حييدة  وقذا ييمء توارد ا مل( (0.936حتل ة ارتبام  وية اج حلغت 

NaCl  ايبء من توارد Na2SO4وجل  لكو  عل ة ارتبام ايو  ال وديو  مع ايو  الكلورايد ايبء مقارنة حتل اه مع 

 (.  8ايو  الكبءيااو   الجدو   
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( , وينل ء ت ثيء قذا التامل علو التما 6من مجموع الاباين الجدو    %11.923ياكل قذا التامل  العامل الثالث :

(   ئيث يماقطب التما علو الطءا اةيجاحض من التامل ال الث فض ئين الناءاو علو 7والالوث حالناءاو الجدو   

 .  mتكو  حئيادا التما(  د ل  يميا  (ppm( . ونلئظ فض حتض اةحار ج  تءييئ الناءاو 8الطءا المالب الجدو   

م يوفة التوامل   ال لثة حتد الادويء 

 ردو  (7)

 Factor 1 , Factor 2 ,  Factor 3( الكلض للتوامل ال لثة  (Variance( مقدار الاباين 6ردو   

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Tota

l 

% of 

Varia

nce 

Cumulat

ive % 

Tota

l 

% of 

Varian

ce 

Cumul

ative % 

Tot

al 

% of 

Varia

nce 

Cumulative % 

 

1 
6.54

4 

50.33

5 
50.335 

6.54

4 
50.335 50.335 

5.2

35 

40.27

2 
40.272 

2 
2.01

3 

15.48

8 
65.823 

2.01

3 
15.488 65.823 

2.8

44 

21.88

0 
62.151 

3 
1.55

0 

11.92

3 
77.746 

1.55

0 
11.923 77.746 

2.0

27 

15.59

5 
77.746 

4 
1.20

5 
9.267 87.013 

      

5 .721 5.546 92.559 
      

6 .430 3.308 95.866 
      

7 .233 1.795 97.661 
      

8 .167 1.282 98.943 
      

9 .095 .733 99.677 
      

10 .031 .239 99.916 
      

11 .009 .068 99.984 
      

12 .002 .016 100.000 
      

13 .000 .000 100.000 
      

Rotated Component Matrixa 
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 للمياه الجوفية فض منطقة الدراس ( م يوفة اةرتبام للبياناو الييدروييميا ية8ردو   

   : Conclusions األستنتاجات  -1

تبين حا  نوعية المياه الجوفية فض منطقة الدراسة قض من نوع البيكارحوناو والكالميو  

ايو  البيكارحوناو قو الما د حالنمبة والمغنيميو    ومن ملئظة الا انيف المما دمة تبين ج  

لليوناو المالبة دما من نائية اةيوناو الموربة فا  ايو  المغنيميو  وايو  الكالميو  قما الما دين فض 

 -يالميو  حيكارحوناو ويالميو   -مياه منطقة الدراسة وعليه تم تمييئ نوعين للمياه وقما مغنيميو  

  
Component 

1 2 3 

Depth 
  

.891 

Ca
+2

 .859 
  

Mg
+2

 .856 
  

Na
+
 

 
.960 

 
K

+
 

   
CL

-
 

 
.942 

 
SO4

-2
 

 
.627 

 
NO3

-
 

  
-.685 

HCO3
-
 .918 

  
TH .979 

  
EC .862 

  
TDS .849 

  
pH     

 
    

pH   TDS EC TH 
     

HCO3
- 

  NO3
-   SO4

-2 Cl-     K+    Na+    Mg++        Ca++ 
       

Depth 
 

  .430   -.294   -.368    -.288    -.342   -.610   .150   -.130   .198   -.206     -.413 -       .015 
1 1   

1.000 
Depth 

  -.221   .696  .706    .811   .774   .100   .254   .267     -.121    .057    .515          1.000  Ca++ 

   -.653    .811  .838     .919    .892   .587   .254   .278    .030    .143      1.000   Mg++ 

   -.455    .456  .448    .124    .268    -.020   .451   .936     -.075    1.000    Na+ 

  .004    -.028   -.032    -.035    -.095    -.031   .243    -.092     1.000     K+ 

  -.533    .587   .573     .313    .413   .044   .536     1.000      Cl- 

  -.211    .508   .492     .290   .175    .209     1.000       SO4
-2 

  -.406    .429   .491     .446    .354     1.000        NO3
- 

  -.598    .863   .891     .964     1.000         
HCO3

- 

  -.547    .873   .896      1.000          TH 

  -.597    .982    1.000           EC 

  -.571     1.000            TDS 

   1.000             pH 
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دقالض المنطقة علو مياه منطقة الدراسة للاءب والئراعة واةسا داماو مغنيميو  حيكارحوناو , تتامد 

ئيث  (18-16-15-5-3) ا خءى ئيث ج  مياه منطقة الدراسة شاللة للسا دا  الباءي عدا اآلحار

تكو  شلئيايا ماوسطة لرءا  الاءب ةرتياع تءييئ ايو  البيكارحوناو فييا , وتم دراسة 

شلئية المياه الجوفية  رءا  الءي وتبين ح نيا جاو نوعية مماازا . وتبين من ناا ج الالليل التاملض 

ية المياه فض المنطقة , لبياناو مياه منطقة الدراسة حا  قناك ثلثة عوامل ر يمة تالكم حييدروييميا 

التامل ا و  وال انض قما عاملين مبيتيين يام ل  حنوعية المكوناو ال  ءية فض المنطقة مما ددى جلو 

زيادا فض تءاييئ حتض اةيوناو الء يمة   دما التامل ال الث فيو عامل ريء مبيتض وقو عامل الالوث 

الئراعية فض منطقة الدراسة ولكن النمب يانت  ليلة والذي ياتلا حاءييئ الناءاو والمام ل حالنااماو 

 ردا وقذا يتود الو  لة اسا دا  ا سمدا الكيمياوية فض منطقة الدراسة .
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