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 الخالصة

 

 ،وحيدًا على مستوى المناطق الجافةتعتبر المياه الجوفية مصدرًا رئيسيًا لمياه الشرب على مستوى العالم و

 العربية ) الجماهريةالبيئية على مياه الشرب في بعض مناطق وادي الشاطئ  تفي ظل تزايد الضغوطاو

البحث إلى دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية والتغيرات الملحوظة على نوعية هذه المياه هدف هذا الليبية( 

وتقييم األضرار الصحية طابقتها مع مواصفات منظمة الصحة العالمية ووالعناصر الثقيلة في مناطق الدراسة 

  التي تنجم عن زيادة هذه العناصر عن الحدود المسموح به.

تأثير الرت نتائج الخواص الكيميائية ذات أظه في حين أظهرت نتائج الخواص الفيزيائية ارتفاع وحدات اللون

في حين كانت كل من  الكبريتات الزنكوالكلوريد وعلى صالحية مياه الشرب تجاوز تراكيز البوتاسيوم 

الحامضية والقلوية واألمالح الذائبة الكلية والعسورة الكلية والمغنيسيوم والصوديوم ضمن المواصفات 

 من  لفي كافة مناطق الدراسة بينما تباينت تراكيز ك كيز الحديد والمنجنيزالنتائج ارتفاع تر سجلت .العالمية

أظهرت نتائج تحليل المواد الكيميائية الناتجة عن التلوث  , كمالمختلف المناطق النيكل والكروم والكادميوم

 .اطق الدراسةولم تتجاوز النترات الحدود المسموح بها في كافة من االمونياوالنيتريت  كل من ارتفاع تركيز

 ., مياه الشربالمياه الجوفية, تقييم, صالحية, تلوث,عناصر ثقيلة الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة .1

 

, وغالبًا غير متجددة فيي المناطية الجافية    تعد المياه الجوفية مصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة على مستوى العالم

إذ يمكين  أثناء انتقالها خالل الطبقات األرضيية   فيها وتعتمد على نوعية مياه المصدر ومقدار األمالح المذابة

 ( فيهيا TDSللمياه الجوفية عن طريق قياس مجموع المواد الصلبة الذائبية )  ةإيجاز وصف الطبيعة الكيميائي

إن المياه الجوفية ال تتواجد بحالة نقية بل تحتوي على مواد عالقة وأخرى ذائبة بنسيب متفاوتية تحيدد     .[4]

تبر جميع والتفاعالت التي أثرت على المياه منذ لحظه تكاثفها في الجو وحتى خروجها من باطن نوعيتها, وتع

المياه الجوفيية  , كما تحتوي للمياه الجوفية ةعن الصفات الفيزيائية والكيمائية والبيولوجي ةاألرض هي المسئول

كونات الذائبة مقارنة مع الميياه  على نسب عالية من الموعلى أنواع مختلفة من األمالح بنسب تركيز مختلفة 

ويعتبير   ,[8,4,4] ةالسطحية, وذلك بسبب تعرض المياه الجوفية للمواد القابلة للذوبان في التكاوين الجيولوجي

دخول مياه المجاري والنفايات الصناعية إلى الطبقات المائية مصدرا واضحا لتدهور نوعية الميياه الجوفيية   

 .[7] رة على الصحة العامةوتلوثها وهذا يشكل خطورة كبي

 

من أهم المشكالت المرتبطة بمياه الشرب تلك المتعلقة بتلوث المياه السطحية والجوفية بالملوثيات الكيميائيية   

حرص الباحثون في مجال علم المياه على إجراء الدراسات على المياه وأهم الملوثات التي ولذلك  ،والبيولوجية

التحيديات التيي    . ومن أهم[6] ة سواء أكانت زراعية أم صناعية أم خاصةتتعرض لها بفعل األنشطة البشري

الكامنة نتيجة التلوث  األخطارتواجه العلماء والباحثين في مجال معالجة المياه إمكانية تخليص مياه الشرب من 
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, 01, 9] ةمعالجتها خطرًا على الصحة العامحيث ال تشكل مواصفات المياه بعد الميكروبيولوجي والكيميائي ب

00]. 

 

 مهيياميين أهو العوامييل إلييى تييردي نوعييية المييياه الجوفييية وتلوثهييا   العديييد ميين  تيييدي

الميياه   ةغذيي تدر المصي ها لولألسفل لتصل إلى المياه الجوفية وتلوثها أو ص ها رشحوتسرب المياه العادمة 

على كميات وتراكيز عاليية مين   الملوثات  تحتوي هذه , اذ الجوفية وتلوثه ليقوم بدوره بتلويث المياه الجوفية

 الهيموجلوبين مع تتحد النترات أن بالذكر الجدير , ومن[0,1] الثقيلة النترات والبكتيريا والفيروسات والمعادن

مين   ًامهمي  ًاآخير ًا تعتبر النشاطات الزراعية مصدراالختناق, كما و يسبب مما معه األوكسجين اتحاد وتمنع

على نطياق واسيع    كيميائية غير عضويةالمخصبات السمدة والأتستخدم ث مصادر تلوث المياه الجوفية، حي

إن النترات في  , الطبيعية مثل روث الحيوانات لتحسين إنتاج األراضي إضافة إلى استعمال األسمدة العضوية

 , إلى المياه الجوفية من خالل رشحها مع مياه ري المزروعات هذه المخصبات واألسمدة من الممكن أن تصل

 رة والتي مين خطالمبيدات الحشرية والنباتية والتي تحتوي في األغلب على مواد سامة و ضافة إلى استخدامإ

والتيي   صيناعية المخلفات , أما ال [3,1] الممكن أن تصل من خالل الري المتكرر إلى المياه الجوفية وتلوثها

التي يتم تصيريفها إليى   وتحويلية والغذائية والتعدينية وال تشمل كافة المواد المتخلفة عن الصناعات الكيميائية

الهيدروكربونيية واألميالح    تيدي إلى تلوث الماء باألحماض والقلويات واألصباغ والمركبات المائيةالبيئات 

تتسلل إلى الطبقات الجيولوجية تحيت  قد  مياه األمطار الحمضية ومياه المجاريك كيميائيةالمواد . إن الالسامة

أكاسييد   بما جمعت من ملوثات موجودة بالهواء مثل هالمياه الجوفية فتلوثل الخازنة رضيةللقشرة األ السطحية

ضح أنها تنساب مع دور هام في تلوث المياه الجوفية اذ إت الحشرية لمبيدات, وكما تلعب االنيتروجين والكبريت

 .[0,3,1] هاتلوثموارد المائية وإلى الالزراعي  مياه الصرف
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 الرصياص  فتشيمل  والدم والعظام خاليا المخ صحة االنسان وباألخص تيثر سمومها على اما العناصر التي

 ةهاجمي مويكمن خطر الزئبق السام في , كما خاليا المختدمير التسمم بالرصاص الموت البطيء وحيث ييدي 

محطيات  ، المخلفات الصيناعية  منها خاليا المخ والجسم، ويتم تلوث المياه بعنصر الزئبق من مصادر عديدة

المياه، المخلفات والنفايات، مياه الصرف الزراعية، مصانع إنشاء السفن، المياه المستخدمة في إخيراج   تقطير

مين   وأنواع أخيرى  المجاري. وتعد الزيوت والمبيدات المستخدمة لمكافحة الفطريات المعادن، مخلفات مياه

يمكن أن في  الكيادميوم أما . [1,9] الزئبق بعنصر المائيةمن أخطر المصادر الملوثة للبيئة  الفطريات الغروية

تصريف النفايات الصناعية المحتوية عليى الكيادميوم إليى     نسجة، حينما يتماليتجمع هذا العنصر السام في أ

بالكادميوم بإحداث تغيير في تركيب الدم، ويهاجم العظام وييدي إلى قصير   ويتسبب التسمم, المائية الخزانات

 .  [9] طولها

كل من النيكل والكروم في البيئة الطبيعية بمعدالت قليلة, إال أن زيادة نسبهما في المياه الجوفية بسيبب   يتواجد

التلوث أو السبايب جيولوجية طبيعية ييدي لزيادة نسبة اإلصابة بسرطان الرئة واألنف والحنجرة, كما وييدي 

روم على درجة التأكسد إذ تحتيوي الميياه   إلى فشل في الجهاز التنفسي وإضطرابات القلب, وتعتمد حالة الك

الملوثة على الكروم السداسي السام أما الكروم الثالثي فهو هام لصحة اإلنسان والينقص منيه يييدي إليى     

 .[9,01,00] يإضطرابات القلب واإلصابة بالسكر

 

 

 موقع الدراسة .2

 

, إذ يتجه من الشرق إلى الغرب ة الشمالحالية إلقليم فزان من جهيعد وادي الشاطئ بنهاياته الطبيعية النهاية ال

- 22.21( ودائرتي عيرض ) 15-13بين خطي طول )ويقع  كم 21-15كم وبعرض  151بطول يزيد عن 
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فهيو وادي  , م  412 -282 اذ يتراوح ارتفاعه عن سيطح البحير  وهو كذلك غير محدد المنسوب  (22.33

نحدار الطبيعي له دائمًا نحيو الجنيوب حتيى    منخفض جدًا لبعض مناطق فزان كذلك إن منسوب المياه أو اال

ل زالف حيث بقايا البحيرات المحلية وأشجار النخيل على طول هذه الرمال والواقعة على شكل ايصل إلى رم

 قوس حول هذا الوادي .

 

كيذلك  و دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لمياه الشيرب بمنطقية وادي الشياطئ    يهدف هذا البحث إلى

صها الفيزيائية والكيميائيية باعتبارهيا   ئاصتأثير العوامل البيئية على خ, ودراسة العناصر الثقيلة من محتواها

لميثرات البيئية التي جريت عليهيا  دراسة ا, والمصدر الرئيسي والوحيد للشرب في هذه المناطق الصحراوية

تيم تحدييد الخيواص     .لعناصير ن تسببها زيادة أو نقصان ااألضرار الصحية التي يمكن أوالتي تيدي إلى 

 ,American Public Healthفيي الفيزيائية والعناصر الكيمائية لعينات المياه المدروسة وفقيا لميا جياء    

(1976). Standard method For Examination of Water and Waste Water.ٍ 

 

 

 النتائج والمناقشة: .3

  

والمشار إليهيا   ةتحديد الخواص الفيزيائية والكيميائي في منطقة وادي الشاطئ تم الجوفيةمن خالل دراسة مياه 

تعتمد درجة حرارة المياه إذ , دافئة نسبيًا جوفيةالياه لما درجة حرارة أنحيث أظهرت النتائج  ,(1) في الجدول

 [ أن8أوضيح ]  إذالجوفية على الموسم وكذلك على الخصائص الهيدروجيولوجية للطبقات الحاملية للميياه,   

األضيرار االقتصيادية    غير مستساغ في الشرب بل وأيضا يزيد منلطعم  ييدي ات حرارة الماءارتفاع درج

كافية  لوالعكيارة    ECe الكهربائيية  االيصاليةو  pHاألس الهيدروجيني آلبار الشرب, في حين كان كل من 
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منياطق  عض بلي الليون   وحيدة أما  أنها جيدة إلى يمكن استخدامها. على المياه تصنفوكانت جيدة المناطق 

منجنيز اليذائب وبقاييا   ونعتقد أن السبب يعود إلى احتوائها على ايون الحديد وال وحدة لون 35بلغت الدراسة 

 .[ 4,01, كما أشار إلى ذلك ]مواد عضوية

 

 (: الخواص الفيزيائية لمياه الشرب في مناطق الدراسة1جدول رقم )

 الحرارة درجة منطقة الدراسة
C

0 
 األس الهيدروجيني

pH 

 ECeاأليصالية 

 3ميكروموس/سم
 اللون

Pt/Co 

 العكارة
JTU 

 1.418 11 223 2.2 24.2 أشكدة
 --- 11 42 2.1 25.5 دبدب

 --- 11 266 8.2 23.3 قيرة السريرة
 1.41 21 42 8.2 28.5 أقار البئر الشرقي

 1.52 15 246 8.3 26.2 بئر كلية الهندسية 
 1.53 15 --- 2.3 28.8 براك المصلى

 --- 11 231 8.6 28.1 تامزاوة السريرة
 1.468 5 38 8.3 24.3 محروقة البئر الشرقي
 2.13 15 216 2.1 24.3 القرضة البئر الغربي
 1.26 11 323 2 23.6 الديسة البئر الشرقي

 2.31 41 264 2.2 25.6 تاروت القديمة
 1.58 15 115 8.2 22.2 برقن البئر الغربي 
 1.45 21 854 2.3 22.1 برقن البئر الشرقي 

 --- 5 862 2.3 24.5 الزهراء
 1.112 21 221 8.8 24.5 ونزريك الخضراء

 --- 5 522 2 25.3 المنصورة
 1.84 21 328 8.8 23.1 تمسان البئر الشرقي

WHO - 5.6 – 5.6 2322 16 6 
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الحامضية  أن أظهرت النتائج( 2) والمشار إليها في الجدوللمياه الشرب  ةالخواص الكيميائيدراسة من خالل 

ملجم/لتر( لمختلف مناطق الدراسة وان مصادر الحامضية هي البيكربونات التي تتفاعيل ميع    26-3كانت ) 

, في حين أن إرتفاع القلوية يعود إلى وجيود  الهيدروكسيد ومن المعادن الكبريتيدية الموجودة في المياه الجوفية

كما أن المياه الجوفية إحتيوت   .[8,04كما ورد في ] كربونات في الماءايونات الهيدروكسيد والكربونات والبي

وجود  بعض المواد العضوية القابلة للذوبان في المياه منهيا   وهذا يشير إلىمن المواد الذائبة على نسب قليلة 

وبمقارنة ذلك أمالح الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والكبريتات والنترات والنيتريت، 

ن أل نظيراً إرتفاع في قيمها لكافة المنياطق المدروسية, و  اتضح أن هناك  [01] الدراسات السابقةمع نتائج 

هم أهيم مصيادر   فمن أكثر العناصر انتشارا في القشرة األرضية  وأمالحهما عنصري الكالسيوم والمغنيسيوم

يساعد في تكوين العظام ويساعد في بناء األسنان حيث  عسر المياه الطبيعية ولهما أهمية خاصة لجسم اإلنسان

مقارنة بالدراسات السابقة نالحظ انخفاض ملحوظ في العسورة مع ما توصيلت إلييه   و، ويحافظ على صحتها

جد عنصر الصوديوم في المياه الجوفية نتيجة لسيهولة ذوبيان أميالح    يتوافي الوقت نفسه  نتائج هذا البحث.

ستعمال المياه التي تحتوي على كمييات كبييرة مين    إذ من الممكن أن ييدي إ [09,31] الصوديوم في المياه

بالرغم من إرتفاعة فيي   لبوتاسيوم, في حين لم اليحظ أي تأثير ل[9,01] اضطرابات في القلب إلىالصوديوم 

 بعض المناطق.

 

ر ورسوبيات القشرة في جميع الصخو هنتيجة النتشار الجافة ارتفاع تركيز عنصر الكلوريد في المناطقيشيع 

وبوتاسيوم وهيي مين    متنتشر الكلوريدات على سطح  األرض في صورة كلوريدات صوديو , حيثاألرضية

أهم عناصر المياه, ويعتمد اإلحساس بالطعم الملحي للمياه على الشق الموجب للكلوريدات,  والتركيز العيالي  

 وييدي إلى مذاق الملح ويغير طعيم المشيروبات  اليون الكلوريد غالبا ما يكون على شكل كلوريد الصوديوم 

ملجم/لتر( له قدرة كبيرة على مهاجمية أسيطح المعيادن     1111, والتركيز العالي أكثر من )[00,06,04]
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ويسبب تأكلها، وارتفاع معدل  تعاطي الكلوريد ييدي إلى اختالل في وظائف الجسم مثل ارتفاع ضغط اليدم  

الدراسية  مناطق بعض  تحتوإ .[07,33] حادة قد تيدي إلى الوفاة ت وهبوط القلب بصورةوتصلب العضال

الجبس وكبريتات الصوديوم المصيدر الرئيسيي   كميات كبيرة من خامات  نتيجة لوجود ولذلكعلى الكبريتات 

 ,باألمعياء  ررضي ختالف في طعم المياه والرتفاع تركيز الكبريتات إ حيث ييدي للكبريتات في المياه الجوفية

 ًاية االقتصادية تيثر الكبريتات على بعض الصناعات حيث تتحد الكبريتات مع الكالسيوم لتكون حشفومن الناح

 التوصيل الحراري.  يحد من  الصقًا

 

وجود خامات الحديد بيوفرة فيي هيذه المنياطق     إلى  الحديديعزى السبب لظهور ارتفاعات حادة في تركيز 

بعض الدراسات تشير إلى حدوث تسمم لألطفال فيي حالية    وبالرغم من أهمية عنصر الحديد لإلنسان إال أن

ومين   , أميا [7,4] ملجم/لتر( لمدة طويلة نسيبيا  1.51تناولهم مياه تحتوي على حديد ذائب بتركيز حوالي )

ملجم/لتر( ييدي إلى انبعاث رائحية غيير مقبولية     1الناحية االقتصادية فإن وجود الحديد بتركيز أعلى من )

وتغير اللون إلى البني الفاتح ويكون في هذه الحالة قابل للترسيب على شكل الهيدروكسيد األحمر وااللتصياق  

فيي زييادة   يعزى السبب وكما . [03,04] باألدوات المنزلية ومواسير المياه والمالبس وحتى أسنان اإلنسان

ويعتبر المنجنيز ذو أهمية كبيرة , باب جيولوجية )تجوية معادن الصخور الحاملة للمنجنيز(سألتركيز المنجنيز 

وله تأثير معاكس لجسم اإلنسان خاصة الدم وتخليق األنزيمات الخاصة بهضم السكريات ولتكوين الكولسترول 

في المياه  هجداوت أن أال بها المسموحمواصفات تجاوزت البالرغم من أن تراكيز الزنك  .[9] للنمو السرطاني

بعض الصخور الحاوية على عنصر الزنك مثل كبريتيد الزنك أو بسبب  ةنتيجة لتجويغالبا ما يكون الطبيعية 

خالية تماميا   الدراسة جميع مناطق أن نتائج البحثظهرت أ في حين آلبارلتأكل األنابيب المجلفنة المستخدمة 

 .من النحاس والرصاص
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 /لتر(مكيميائية )المواد الكيميائية الطبيعية والتي لها تأثير على صالحية مياه الشرب مليجرا( الخواص ال2جدول )

 منطقة الدراسة

ضية
حام

 ال

وية
القل

 

T
.D

.S
 

ية 
الكل

رة 
سو

الع
a
s 

C
a
C

O
3
 

C
a
 

M
g
 

N
a
 

K
 

C
l 

S
O

4
 

F
e 

M
n

 

Z
n

 

 4.28 1.38 2.83 141 135.88 21.43 35.51 16.24 024. 138 241.2 41 3 أشكدة
 1.11 1.32 1.53 313.4 162.82 13.26 44.32 21.12 032. 186 41.81 45 11 دبدب

 1.15 1.12 1.45 233 185.21 21 35.51 28.66 25.8 128 221.2 35 11 2السريرة  قيرة
 6.31 1.23 5.28 262.1 152.23 16.81 23.56 24.46 21.8 158 41.21 25 3 البئر الغربي أقار

 1.64 1.42 3.31 132.3 122.83 12.38 43.25 1.32 21.6 81.0 ..223 116 22 بئر كلية الهندسة 
 1.65 1.21 4.65 121.6 143.25 16.26 42.44 2.66 18.0 52.0 1.186 114 24 براك المصلى

 1.15 1.32 1.51 121.1 155.23 16.12 43.42 4.6 12.8 84.0 264.2 111 16 تامزاوة السريرة
 1.88 1.24 4.53 122.5 133.25 12.12 41.46 3.64 12.6 46.0 415.4 31 13 محروقة
 1.15 1.82 6.38 313.4 135.28 18.34 33.63 8.24 12.0 58.0 252.5 61 15 القرضة
 1.21 1.43 5.65 626.1 233.53 18.82 52.63 14.4 3.80 64.0 412.2 131 14 الديسة

 1.13 1.86 5.11 1111 244.52 14.23 55.16 12.26 12.0 112 338.3 41 12 تاروت القديمة
 1.11 1.81 4.21 225.6 186.21 16.32 36.48 12.38 21.6 118 111.3 25 11 برقن

 1.83 1.21 3.88 213.4 185.21 16.81 32.54 15.38 12.8 116 831.3 31 11 البئر الشرقي برقن
 1.32 1.12 1.44 524.2 226.81 6.36 54.65 3.38 26.0 64.0 866.6 135 11 الزهراء

 1.18 1.38 5.32 122.3 336.31 24.22 88.33 5.28 16.4 21.0 282.4 142 25 زريك الخضراءون
 1.36 1.28 1.43 524.2 323.44 12.21 84 4.32 33.8 112 833.2 161 15 المنصورة

 1.21 1.51 11.12 235.8 338.42 21.41 81.36 8.22 13.2 28.0 413.8 113 26 تمسان البئر الشرقي

WHO - - 1222 622 222 62 222 22 262 262 2.3 2.6 6 
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( حييث  3الناتجة عن التلوث والمشار إليها في الجدول) ةمن خالل دراسة مياه الشرب تمت تحديد المواد الكيميائي

أظهرت النتائج وجود تراكيز معنوية للفوسفات ويعتبر هذا إحدى أهم الميشرات على التلوث بمخلفات الميدن أو  

ج من النشاط الزراعي واالستخدام المكثف لألسمدة الفوسفاتية علما بأن منظمة الصيحة العالميية   المصانع أو كنات

, ونعتقد في ظل عدم وجود أي نشاط صيناعي  [0,3,1,04] أقرت بعدم وجود أي نسب للفوسفات في مياه الشرب

وكيذلك مين الممكين لميياه     أن التلوث الحاصل يعود إلى النشاط الزراعي المكثف وإستخدام األسمدة الفوسفاتية 

الصرف أن تساهم أيضا في حدوث التلوث. ومن خالل تقدير مركبات النيتروجين أظهرت الدراسة إرتفاع تراكيز 

للمياه تحت ظروف الهوائية والتركيز العيالي   ليالنيتريت واألمونيا وهذا يشير إلى حدوث حالة تعفن جزئي أو ك

تلوث ميكد من صرف صحي. إن النتائج التي تم التوصيل إليهيا فيي     للنيتريت في المياه الجوفية يعكس حدوث

خالل البحث تأكد بأن حالة التلوث بمركبات النيتروجين قد مر عليها فترة زمنية وذليك لسيبب ارتفياع تركييز     

النيتريت وهو ميشر ميكد على أن التلوث قديم، وكذلك أن التلوث الحاصل كان نتيجة رشح مياه الصرف الصحي 

الخزان الجوفي, إذ يسبب ارتفاع تركيز النيتريت في جسم اإلنسان إلى اختزال هيموجلوبين الدم إليى مركيب   إلى 

, وكذلك تحت ظروف كيميائية معينة قد تتفاعل النيتريت مع األمينات واالميدات الموجيودة فيي   [9] الميتوجلوبين

 بعض أنواعها ذات تأثير سرطاني.جسم اإلنسان وتحولها إلى مركبات النيتروزامينات التي تبين أن 

 

 متباينية أظهرت نتائج تقدير النيكل والكروم والكادميوم لمناطق الدراسة أن كافة آبار الشرب احتوت على تراكيز 

حيث تشير الدراسات أن النيكل والكروم الكادميوم على عالقة طردية وبذلك وجود عنصير ييدل عليى وجيود     

وهذا ما توصلت إليه نتائج البحث, حيث ييدي ارتفاع عنصير   [08,30,33] كما أشار إلى ذلك العناصر األخرى

الكادميوم إلى تلف الكلى وتدمير كريات الدم الحمراء وارتفاع ضغط الدم, ويرتبط ارتفاع تركيز الكادميوم بكل من 

وم نتيجية لألنابييب   الزنك والنيكل والكروم في المصادر الطبيعية بينما قد يعود السبب إلى ارتفاع تركيز الكادمي

   المجلفنة أو الصرف الصحي.
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 /لترمالمواد السامة )العناصر الثقيلة( مليجراو( المواد الكيميائية الناتجة عن التلوث 3جدول )

 الفوسفات منطقة الدراسة
PO4

--
 

 النترات
NO3

--
 

 النيترات
NO2

--
 

 االمونيا
NH3

 

النيكل 
Ni 

 الكروم
Total Cr 

 الكادميوم
 Cd 

 1.1036 1.0315 0.075 3.24 3.6 1.23 5.88 أشكدة

 nd 1.32 1.163 1.0681 1.1028 12.22 5.64 دبدب

222قيرة السريرة   5.13 2.43 nd 1.165 1.123 1.0352 1.1028 

 nd 1.46 1.166 1.0635 1.1018 1.35 8.22 أقار البئر الشرقي

 nd 3.6 1.38 1.161 1.0336 1.1038 5.31 بئر كلية الهندسية 

ك المصلىبرا  4.24 nd 3.6 1.138 1.112 1.0634 1.0242 

 1.0122 1.0265 1.131 1.124 16.22 1.641 1.28 تامزاوة السريرة

 1.1015 1.0222 1.162 1.124 18.4 1.216 1.41 محروقة البئر الشرقي

 nd 8.52 1.46 1.122 1.0323 1.1043 2.42 القرضة البئر الغربي

 1.1021 1.0631 1.135 1.38 3.26 .1.0 4.24 الديسة البئر الشرقي

 nd 15.22 1.121 1.138 1.0318 0.0023 2.43 تاروت القديمة

 nd nd 1.812 1.134 1.0326 1.1043 8.11 برقن البئر الغربي

 nd nd 1.124 1.128 1.0622 1.1016 8.13 برقن البئر الشرقي 

 1.1022 1.0382 1.123 1.24 8.52 41.82 2.85 الزهراء

ريك الخضراءونز  2.63 nd 8.52 1.24 1.125 1.0334 1.1013 

 1.1082 1.0355 1.163 1.38 3.26 31.58 4.46 المنصورة

 1.1018 1.0345 1.168 1.81 33.16 1.83 1.53 تمسان البئر الشرقي

WHO nd 56 1.2 1.6 2.22 2.26 2.223 

 

 



12 

 

ى ارتفاع معيدالت اإلصيابة بسيرطان الجهياز     تشير الدراسات إلى أن ارتفاع تركيز الكروم السداسي ييدي إل

الهضمي في حال تناول هذا العنصر عن طريق مياه الشرب, كما أن الكادميوم في مياه الشرب ميشرا خطرا على 

صحة اإلنسان إذ يتراكم في أنسجة الجهاز الهضمي والكلى والكبد والرئتين, مما قد يكون سبب لإلصابة بسيرطان   

نعتقد أن ارتفاع نسبة الكادميوم في مياه الشرب قد يعود إلى رشح ميياه الصيرف الصيحي     الكبد والكلى والرئة.

 لآلبار الجوفية بالرغم من أن هناك اعتقاد أن الصخور الجوفية تحتوي على الكادميوم بكميات كبيرة.

 

والملوثية والعناصير    لعبت التغايرات في محتوى المياه الجوفيه لمنطقة الدراسة من العناصر الكيميائية الطبيعية

النادرة الدور األساسي لتسليط الضوء على أهم المخاطر الصحية التي قد تنجم عن إستخدام هذه المياه دون معالجة 

صحيحة, حيث تشير نتائج هذا البحث إلى إرتفاع ملحوظ للعناصر الملوثة والسامة والتي نتجيت عين مصيادر    

أو بسبب التلوث الحاصل بفعيل بعيض األنشيطة     لة للخزانات المائيةطبيعية مرتبطة بالتكاوين الجيولوجية الحام

, كما أن الملوثات الصناعية قد وصلت الى الجزء السطحي من المخزون المائي الهائل التي تحظيى بيه   البشرية

ناطق مما قد يفاقم من شدة التلوث وتعميمه على م وتلويثه المنطقة, مما يهدد بالوصول إلى المخزون العميق للمياه

 .  أوسع

 

 

 االستنتاجات والتوصيات .5

 

الثقيلة لمياه ائية والفيزيائية وتقدير العناصر الخواص الكيميالنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تتبع على ضوء 

أن التكاوين الجيولوجية هي التي ساهمت بشكل  إلى الدراسةالشرب في بعض مناطق وادي الشاطئ خلصت 

المياه الجوفية, إذ ارتبطت إرتفاع تراكيز الحديد بوجود كميات ضخمة من خامات  رئيسي في تحديد خصائص
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, كما ارتبط وجود كل في مناطق أشكدة والقرضة ومحروقة الحديد في الطبقات المتاخمة لخزانات المياه الجوفية

التي يشيع وجودها في والصخر الملحي و من الكبريتات والكلوريد بذوبانية أمالح الكبريت مثل الجبس واالنهدريت

أما أالرتفاعات الحادة لمركبات النيتروجين في في كل من دبدب والزهراء والمنصورة.  غالبية كمناطق الدراسة

مناطق الدراسة فهو بشكل ميكد يعزى إلى إستخدام كميات كبيرة من االسمدة النيتروجينية في الزراعة وتسربها 

منطقة مرتفع جدا. نعتقد أن التباين في تراكيز الكروم لجوفي في الإلى آبار الشرب خاصة أن مستوى الماء ا

والكادميوم والنيكل يعود بشكل رئيسي لتلف في أغلفة اآلبار القديمة وتآكلها أو تسريب لمياه الصرف الصحي على 

تسليط الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى إحتواء صخور الخزانات الجوفية لهذه العناصر. توصي الدراسة ب

الضوء على العناصر النادرة ومصادرها والترشيد في إستخدام األسمدة في الزراعة وإتباع طرق ري جديدة على 

 غرار الري بالغمر. 
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