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 انخالصة

فللٔ يللال فلةلل ٓ  تّفلغْ٘ٗللت هلي فلٌتع٘للت فلة في٘لت فللٖ هغتفبللت فتفل  فتجػللتف تحوزل  هٌقةللت فل مل  هللي فلوٌلتؽا فجيللخ فح٘ض٘     

ك٘للْهخ  ه فلو ّفلخلٖ  346.6فلختفعت فلٔ ُذٍ فلٌتع٘ت ّفلخٖ حعتًٖ هي شغت فلو٘تٍ فٖ فظ  فلظ٘ف، ٗبلغ هستعت هٌقةت فلا فيلت 

 حةو يلٔ صتًبٖ فلق ٗا فلوؤلٗت ف٘ي هغتفبت فتف  ّفلٌضف فالش ف. 

، ففْ غةفل ، ُلْ  فلسللقتى ،   1,2، ُو٘ستً٘ت   1,2,3،  ف ًض٘ت   1,2يبعت يش  فئ  للا فيت ُّٖ )ففْ يو٘ش  حن فخخ٘ت     

فللٔ بفلت  هضوْيلت هلي فلولاف   ُّلٖ فلشلِتف٘ت ، فلقل٘علت ، يلبس ّ ؽل ففل   ت، ظلتُ  هضبل  فتجػلتف 1,2فل يخو٘ت ، صتز ٗلت 

م يلي هسلخْٕ يلقظ فٛ ع ّحلن  5-2ّقا ح فّعج ف٘ي  تفلضْف٘ت فٖ فلوٌقة ّفتاليخوتل يلٔ ُذٍ فٙفت  حن حغاٗا هٌسْب فلو٘تٍ

حظغ٘ظ ُلذٍ فلوٌتيل٘ن ًسلبت فللٔ هسلخْٕ يلقظ فلبغل  ّحلن  يلن خل فاؾ حْػلظ هٌتيل٘ن فلو٘لتٍ فلضْف٘لت فلزتفخلت ّفلوخغ كلت فلٖ 

 هٌقةت فلا فيت.

فلم٘ةٗتّٗلت ّفل ٘و٘تا٘لت للو٘لتٍ فلضْف٘لت لوٌقةلت فلا فيلت حلن حغاٗلا فلظلمتث  فٙفلت يللٔ فلخغتل٘ل  فل ٘و٘تا٘لت لو٘لتٍ ُلذٍ  لفتاليخوت    

( هتٗ  ّهْز/يلن للوْيلو٘ي فلضلتف ّ فل٘ي 30000-1500ّللوْيو٘ي فل ؽن ّفلضتف ّقا ح فّعج فلخْط٘ل٘ت فل ِ فتا٘ت ف٘ي )

ن فل ؽلن ّ ( صةء فتلولْ٘ى للوْي8560-770خالل فلوْين فل ؽن، ّق٘ن فلوْفل فلظلبت فلوذففت ح فّعج ف٘ي ) 1335-25000

( صةء فتلولْ٘ى خالل فلوْين فلضتف ّحن  ين خ فاؾ كٌخْ ٗت حْػظ حْزٗو فلوْفل فلظللبت فلوذففلت فلٖ هٌقةلت 1200-19000)

 فلا فيت.

 - Slightlyيللٔ رلالد حظلتً٘ف للو٘لتٍ فلضْف٘لت ّكتًلج هلي ًلْ  لّفتاليخولتحن حغاٗا ًْي٘ت فلو٘لتٍ فلضْف٘لت لوٌقةلت فلا فيلت    

Strongly Brakish water. 

 ين هضوْيت هي فلخ فاؾ فل ٌخْ ٗلت حْػلظ حْزٗلو فٛهلالط فلوذففلت فلٖ فلوٌقةلت ّخل فاؾ للخْطل٘ل٘ت فل ِ فتا٘لت فتجػلتفت فللٔ 

 ّع كت ّفحضتٍ فلو٘تٍ فلضْف٘ت فٖ فلوٌقةت. فٙفت خت ؽت حْػظ يوا 

فلوبتزل فل ا٘س٘ت ّفلم ي٘ت فلٖ هٌقةلت فلا فيلت ّهٌِلت هبلةل عللت  فتحضتٍع كت ّفحضتٍ فلو٘تٍ فلضْف٘ت فٖ هٌقةت فلا فيت كتًج     

 كم  ّفلوبتزل فلم ي٘ت فلخٖ حخم   هٌَ. –

ABSTRACT  

    The studied area ( Al-Kifill City ) is located on the main road between Babylon and Al-Najaf Al-

Ashraf governorates. The area is about ( 346.653 ) km² and the geographic coordinates is longitude ( 

32º 2732 – ״00 ׳º 11״00 ׳)  and latitude ( 44º 2944 - ״00 ׳º 20״30 ׳). 

     The hydrochemical study for Al-Kifill area is performed on ( 17 ) wells selected in different 

locations of the territory. Many of the villages within studied area  suffered from water scarcity, 

especially in the summer season cause reduction in agricultural activity . 

    The result of the study shows that groundwater level is noted between (17-19) m during dry season 

and (12.5-15) m during wet season. 
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     The chemical analysis of groundwater is made. The Electrical Conductivity (EC) is between ( 1500 

– 30000 ) μ .s/cm during dry season and between ( 1300 – 25000 ) μ .s/cm during wet season. The 

value of Total Dissolved Solids (TDS) is between ( 1200 – 19000 ) ppm during dry season and 

between ( 900 – 18000 ) ppm during wet season .   

    The regional trend of groundwater movement in the studied area is generally towards the southwest 

in the wet season and the northeast in the dry season. 

    The groundwater in the studied area is generally not potable except for some types of industries, 

animal drinking, most types of crops and for building purposes. 

 :انًقذية -1

بل  هٌقةلت ًتع٘لت فل مل  هلي فلوٌلتؽا فلوِولت هلي فلٌتع٘لت لعول  ُلذٍ فلا فيلت ع٘لذ حعخ فٛيتيلٖحعخب  شغت فلو٘تٍ ُٖ فلسلبن     

يال فلة ٓ ّفلس تى فلةتؽٌ٘ي فٖ حلك فلة ٓ. ّفوْصن ؽلن هي هضل  هغتفبت فتف  حلن فًضلتز هضوْيلت  إلٔ فتجػتفتفلة في٘ت 

ّهللي خللالل (، 1م ّفلخللٖ فيخوللاث لِللذٍ فلا فيللت)صاّل  قللن18-8 بيوتقِللتم فللٖ فلٌتع٘للت ّفلخللٖ ح فّعللج 2009يللتم  فٙفللت هللي 

اليلخخافهتث فلشل ب  فٙفلت للْع  فى فغللن يل تى حللك فلةل ٓ ٗعخولا يللٔ ه٘لتٍ  فٙفلت فلضْالث فلخٖ  ففةج يول٘تث فلغم  لِذٍ 

هٌتزلِن يلٔ فل غن هي يلن فغلبِن هي يلام طلالع٘ت  إلٔطغ٘ ة هضتّ ة  ب فػٖز فيت ققو  إلٔ فتجػتفتفلغْ٘فًتث  ّإ ّفء

 لاليخخافم فلبش ٕ. فٙفت فغلن ه٘تٍ ُذٍ 

فلٖ يلةِ٘ت فلٖ هْيلن فلظل٘ف يللٔ ه٘لتٍ فلوبلةل  بيتيلٖفلة في٘لت فل ب٘ل ة ف٘عخولاّى فشل    فٛ فػلٖ إ ّفءفهت فتلٌسبت فلٔ      

كمل  ًخ٘ضلت لضملتف فلةٌلْفث فلٌِ ٗلت فلوْصلْلة فلٖ فلوٌقةلت ّفللذٕ حخو٘لة ه٘تُلَ فولْعلت يتل٘لت  –فل ا٘  فٖ فلوٌقةت هبلةل عللت 

 ًَ ٗعخب  فلخظ ٗف فل ا٘  للو٘تٍ فلزة٘لت لواٌٗت فلغلت.ف إلٔ فتجػتفت

 انًٕقغ: -2

( ع٘لذ حوزل  فلضلةء فلشل قٖ هلي هٌقةلت 1حوز  هٌقةت فلا فيلت فلضلةء فلضٌلْفٖ هلي هغتفبلت فتفل  فلٖ ّيلؾ فلعل فم )شل    قلن

ت ف فٌتع٘لت فل مل  ّحوزل  ّحةو فلوٌقةت يلٔ صتًبٖ فلق ٗا فلذٕ ٗ فؾ هغتفبلت فتفل  فوغتفبلت فلٌضلف فالشل ف هل فّٛيؾفلم فث 

 ز في٘ت حعخوا يلٔ ه٘تٍ فلم فث ّفلةٌْفث فلوخم يت. ب فػٖفلوٌقةت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كاظم وعلي                                                           (2010) , 154-139(: 3) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

141 
ISSN 2072-3875 

 ( يٕضح احذاثيبت ٔاػًبق اثبر انذراسة1جذٔل رقى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Well name Depth m North East 

1 Hor Alsltan 10 32˚17'55" 44˚23'50" 

2 Rustumaia 10.5 32˚18'08" 44˚22'55" 

3 Abu Ghazal 9 32˚19'34" 44˚20'50" 

4 Dhahir mjbl 12 32˚16'23" 44˚23'58" 

5 Humaisanya-1 18 32˚21'47" 44˚20'49" 

6 Humaisanya-2 14 32˚19'56" 44˚23'47" 

7 Rarnjia-1 12 32˚22'14" 44˚21'47" 

8 Rarnjia-2 10 32˚20'11" 44˚23'45" 

     

9 Rarnjia-3 10 32˚20'48" 44˚22'41" 

10 Jazria-1 16 32˚26'35" 44˚25'39" 

11 Jazria-2 11 32˚14'32" 44˚24'50" 

12 Abu Sumaij-1 17 32˚14'38" 44˚29'09" 

13 Abu Sumaij-2 8 32˚10'14" 44˚26'26" 

14 Tarabls primary S. 12 32˚15'02" 44˚25'41" 

15 saba Aalama P. S. 12 32˚15'03" 44˚25'42" 

16 Alshahabia P.S. 12 32˚12'12" 44˚22'18" 

17 Altaliaa P.S. 12 32˚17'15" 44˚27'28" 

 ( خبرطة يٕقؼيّ نًُطقة انذراسة1شكم رقى )
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 ة:يُطقة انذراس طجٕغزافية -3

يلن ل ل  ك٘للْ هخل  كولت حْصلا فًغلاف فث رتًْٗلت  18حةو هٌقةت فلا فيت ػوي فلسِ  فل يْفٖ ٗبللغ فالًغلاف  فلعلتم علْفلٖ        

فلوٌقةلت حغلْٕ  إىفلشل ق٘ت فلضٌْف٘لت ّفلتلع   كولت  فٛصلةفءهي فلضِتث فلشلوتل٘ت ّفلغ ف٘لت فتحضلتٍ  فٛ فػٖع٘ذ حٌغا    ٓخب

هٌسلْب فلوظلا   إللًٔسلبت  فت حمتيِتّفلخٖ حوختز   فُٛتلٖهخخلمت ّفلوغمْ ة هي قب   ّفتحضتُتثيلٔ كز٘  هي فلةٌْفث فلٌِ ٗت 

 فٖ عتلت ف حمت  فلوٌسْب فٖ فلةٌتة فل ا٘س٘ت )ًِ  فلغلت(. إال)ًِ  فلغلت( هوت ٗضع  فلو٘تٍ فِ٘ت ػئ٘لت  لإل ّفءفل ا٘سٖ 

 فٛ عم يللي يللقظ  3-2ال ٗخضللتّز ف حمتيِللت هللي  ّصللْل فل ز٘لل  هللي فلوبللتزل ّفعللغ فلللخالل ّفلو حمعللتث فلخللٖ إلللٔ تفتجػللتف 

 فلخل٘  ) (. إف فُ٘نهةتم ًبٖ هللا ّصْل فر  حت ٗخٖ فٖ فلوٌقةت ُّْ ه حمو فلب   ق ب  إلٔ فتجػتفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  خبرطة تٕضح ارتفبع اآلثبر ػٍ يستٕي سطح انجحز يقبسّ  2شكم رقى )  

 GPSثجٓبس 
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 جيٕنٕجية ٔتكتَٕية يُطقة انذراسة: -

لٌِل     Flood plain depositsفى هٌقةت فلا فيت حخوز  فخ يبتث فلعظ  فل فتيٖ فلخلٖ حخوزل  فخ يلبتث فلسلِ  فلم٘ؼلٖ       

فلم فث ّحخ ْى هي ح يبتث فلق٘ي ّفلغل ٗي ّفل هل  فلٌلتين هلو ح يلبتث هلي فلضلب  ّفٛهلالط فلٌتحضلت هلي حبخل  فلو٘لتٍ فلضْف٘لت 

(Sissakian,2000ّفلغ هعال ّصلْل فل )(  ّفلوخ يلن هلي هغللْل فلْم فجشلبت  هلي هٌقةلت قت ٗلت صتفلت حغلج 4.42ضلب )%

ُّلذٍ حوزل  ح يلبتث  Depression Fill sediments( كوت حْصلا ح يلبتث هللل فلوٌخمؼلتث 2003حسر٘  فلخبخ  فلشاٗا )هتًو، 

فتجػلتفت إللٔ فلغلل ٗي  Fine soft Sandًِل  فلمل فث برٌلتء فخلل ة فلم٘ؼلتًتث ّحخلسلف فظلْ ة يتهللت هلي ؽبةلتث فل هل  فلٌللتين 

 (.Parsons,1957ّفلق٘ي )

كوت حٌخش  فظْ ة فق  ح يبتث فالُلْف  فلضتفلت ّفلوخ ًْلت هلي فلقل٘ي ّفلغل ٗي ّهلْفل يؼلْٗت، هلي خلالل يول٘لتث فلٌوذصلت     

هللي فلقلل٘ي  فلوبتشلل ة فلو ففةللت لعول٘للتث فلغملل  ٛفللت  فلا فيللت العبٌللت إى فلخ يللبتث فلغاٗزللت ػللوي هٌقةللت فلا فيللت حوزلل  حعتقللن

 (.3ّفلغ ٗي ّفل ه  فلٌتين )ش    قن 

يوللللت ة ػللللوي ًقللللتم فلسللللِ  فل يللللْفٖ فللللٖ هٌقةللللت فل طلللل٘ف غ٘لللل   –حةللللو هٌقةللللت فلا فيللللت ػللللوي عللللةفم ح  ٗللللج        

 & Less(  فهللت ف٘وللت ٗخللض ح خًْ٘للت فلسللِ  فل يللْفٖ فةللا ّطللف )4( )شلل    قللنAlKadimi et al,1996فلوسللخة )

falcon,1952 فًَ عْع ػلخن ٗوزل  ؽ٘لت هةعل ة كب٘ل ة ًشلؾ ح خًْ٘لت ّٗول  فو عللت حضلل  هلو ّصلْل لكلتث  فلو هْػلع٘ت )

، فى ح ْى ُذف فلوة  فال ػٖ ه حبؾ فغ كلت فخلتء فلضبلتل فلخلٖ حغلاد فلٖ ه حمعلتث زفكل ّ   Local minor up liftطغ٘ ة 

فلخع ٗت ّفلخضْٗلت للوٌقةلت فلضبل٘لت هلو فيلخو ف  يول٘لج  ّفلخٖ ال حةفل هسخو ة لغا فالى، ّفى ُذف فلغْع ٗسخةب  ًْفحش يول٘ج

فلِبللْؽ ّهللي فلللااللئ  يلللٔ فلِبللْؽ فةللتء فالُللْف  ّفلوسللخٌةعتث ؽللْٗال لّى فى حٌللار  ّفال ل تًللج قللا هلئللج فخ يللبتث لصلللت 

 (.1990ّفلم فث)فلم فصٖ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (خبرطة جيٕنٕجية نًُطقة انذراسة3شكم رقى )
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 (-(AL- Kadhmi et al,1996انؼزاق انتكتَٕية(خبرطة 4كم رقى )ش
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 أْذاف انذراسة  -5  

ًخ٘ضت للعضة فلوتاٖ فلغتط  فٖ ًِ  فلم فث فلذٕ فًع   فلاّ ٍ يللٔ يضلة هلتاٖ للةٌلتة فل ا٘سل٘ت  فلوخم يلت هٌلَ فلوخوزللت فشلؾ  

ّللو٘تٍ فلسقغ٘ت فٖ هغتفبت فتف  لذف ف زث فلغتصت فلٔ فلو٘تٍ فلضْف٘ت لسلا صلةء هلي فلغلت فلذٕ ٗعخب  فلوظا  فل ا٘سٖ لال ّفء 

 فلٌةض فلغتط  فتلو٘تٍ فلسقغ٘ت لذف فسى فف ز فُافف ُذٍ فلا فيت ُٖ:

 ل فيت حْزٗو فلخْط٘لت فل ِ فتا٘ت فالهالط فلوذففت . .1

 حغاٗا ع كت ّفحضتٍ فلو٘تٍ فلضْف٘ت ػوي هٌقةت فلا فيت. .2

 لو٘تٍ فلضْف٘ت.حغاٗا ًْي٘ت ف .3

 ّهي فلٌةتؽ فيالٍ ًخو ي هي حغاٗا هٌتؽا فيخزوت  فلو٘تٍ فلضْف٘ت. .4

 طزق انؼًم: -6

 (Cuttingفالش فف ّفلوختفعت يلٔ يول٘تث عم  فالفت  ّّطف فلٌوتذس ) .1

هختفعللت يول٘للتث فغللض فالفللت  ّق٘للت  فلوٌتيلل٘ن فلزتفخللت ّفلوخغ كللت ًّوذصللت فلو٘للتٍ لغلل ع فلخغل٘لل  فلوخخبلل ٕ ّق٘للت   .2

 حظت ٗف فالفت .

 .GPSحسض٘  فعافر٘تث فالفت ّهٌتي٘بِت يي هسخْٕ يقظ فلبغ  فسيخخافم صِتز .3

 Ec meter  ّpH meter فتيلخخافم  pHق٘ت  فلخْط٘ل٘ت فل ِ فتا٘ت للٌوتذس فلوتا٘لت ّكلذلك كو٘لت فالهلالط فلوذففلت ّ  .4

فذف ( ّهل ة -لوْيلن فل ؽلن )حشل ٗي فالّلعةل٘ت ّهخخب ٗت ّ فلوْفل فلظلبت فلوذففت ّفوعال ه ح٘ي ل   فئ ه ة خلالل ف

 فٗلْل(.-خالل فلوْين فلضتف)ً٘ستى

 ArcGIS يللن خلل فاؾ هْقع٘للت ّصْ٘لْص٘للت ُّ٘ا ّصْ٘لْص٘للت ّخت ؽللت هٌتيلل٘ن لوٌقةللت فلا فيللت فسيللخخافم ف ًللتهش  .5

 .Esri( ُّْ ف ًتهش هخقْ  هي فطاف  ش كت 9.2فطاف  )

 ت فتلٌةتؽ فلوتا٘ت.حسة٘ؾ فلٌةتؽ فلوتا٘ت ّهعتلضت فلب٘تًتث فلوخعلة .6

حمسلل٘  فلخلل فاؾ فلوسخغظلللت هللي يول٘للتث فلخغل٘لل  ّفلوعتلضللت للْطللْل فلللٔ فاليللخٌختصتث ّيلللٔ ػللْاِت حللن حغاٗللا  .7

 فلخْط٘تث.

 ْيذرٔنٕجية انًُطقة -7

إى فلْفقو فلِ٘ا ّلْصٖ فٖ فلسِ  فل يْفٖ ٗس٘ق  يلِ٘ت فْفيقت ًِل ٕ لصللت ّفلمل فث. ع٘لذ فى ًِل  فلمل فث يٌلا لخْللَ      

فلسِ  فل يْفٖ ٗظبظ ًِ ف هلخْٗت ّغ٘  هٌخبن ّختطت صٌْب فلٌِاٗت ّٗ ْى هٌسْفَ فيلٔ هي ًِ  لصلت  ّلِذف حسةٔ ف فػٖ 

ّٗعخب  ًِ  فلغلت هي فُن فلةٌْفث فلوخم يت هي ًِ  فلمل فث  Buringh, 1960)    شوتل غ ب ّصٌْب فغافل هي ًِ  فلم فث )

ٗبت قب  فى ٗظ  فلغلت ّٗعخب  فلوْ ل فل ا٘سٖ للو٘تٍ فٖ فلواٌٗت. ّٗخم   هي ُذف فلٌِ  كن حة  36يٌا ياة فلٌِاٗت ّٗض ٕ هستفت 

 فل ز٘  هي فلةٌْفث ّفالًِ  فلظغ٘ ة فلوِوت هز  قٌتة فل ف ًض٘ت ّفلقِوتزٗت ّفلو  ٗت ّفلخٖ حسخخام لسةٖ فال فػٖ فلة في٘ت.

ِل  فلمل فث فُوِلت صلاّل فل مل  )قٌلتة  ا٘سل٘ت هبقٌلت صةا٘لت( ٌُّتك فل ز٘  هلي فلةٌلْفث فلٌِ ٗلت فلوخم يلت فظلْ ة هبتشل ة هلي ً

ّفلخٖ حوخا فوْفزفث ًِ  فلم فث ّفلخٖ ٗخم   هٌِت قٌْفث ياٗاة هٌِت فلس٘مْ  ّقٌتة فلغلت ، ّفل فخلت، خولت  ّ فلٌضو٘لت ، ّفلةٌلتة 

تٍ ّخظْطت فٖ فظل  فلظل٘ف.   حبللغ لشغت فلو٘فالّلٔ ّفلزتً٘ت هبقٌختى هو ف ّيِوت ّحعخب  ُذٍ فلةٌْفث عتل٘ت هِضْ ة ًخ٘ضت 

ّحن حسض٘  فيللٔ هٌسلْب لولؤخ ة يلاة فلٌِاٗلت  2كن 247200هستعت عْع فلخغذٗت لوةام ًِ  فلم فث يٌا ياة فلٌِاٗت فغاّل 

م 2858فةتفل٘ت حظ ٗف هةلاف ُت  5/1969م ف/ 32.10
3

ٗةتفللَ  24/9/1973م فخلت ٗ   23.15/رلت  ّحلن حسلض٘  فّؽلس هٌسلْب 

م27حظ ٗف 
3

 (1989ُ فلٖ،19)فلش ٕ  /رت
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 ْيذرٔجيٕنٕجية انًُطقة -8

حةو هٌقةت فلا فيت فٖ هٌقةت هت ف٘ي فلٌِ ٗي فلسملٖ )صٌْب فغلافل( ّحعخبل   ّفيلن فلعظل  فل فلتيٖ ُلٖ فلخلةفى فل ا٘سلٖ     

ُلذٍ فلخ يلبتث هلي فلغل ٗي ّفلقمل  فظلْ ة  ا٘سل٘ت ع٘لذ ح لْى  ّحخلسلفللو٘تٍ ،ّح يبتث ُذٍ فلمخ ة حعخب  ه وٌت هتا٘لت همخْعلت  

ؽبةلتث فل هلتل ّفع٘تًلت فلغظلٔ فلٌلتين فلوخللْؽ هلو فلغل ٗي  إلٔ فتجػتفتم  20عْفلٖ إلٔذفث ًمتذٗت قل٘لت. ٗظ  يوك فلو وي 

فلخٖ  لٚفت ول٘تث فلٌوذصت ( ، ّهي خالل فلوختفعت فلغةل٘ت ّهختفعت ي2003ّفلقم  ّفلخٖ حؤلف هضولِت فلو وي فلوتاٖ )فلضبْ ٕ،

ُ٘للا ّل٘ ٖ فلل٘ي فلقبةللتث  فتحظللتلّٗوخللتز ُللذف فلخللةفى  م.10-6يللوك  ؽبةللتث فلغلل ٗي حخلل فّط فلل٘ي  إىفخخ٘لل ث للا فيللت ّصللا 

فيخولتلف يللٔ ًلْ  فلخخلتفو ّيلو َ ّؽب٘علت فلخ يلبتث يلولت فى  بخ ٓفلوخخلمت فلو ًْت لَ ّحخخلف ل صت فالحظتل هي هٌقةت فلٔ 

فلوضلتّ ة ّفلخلٖ ٗو لي يلاُت علاّلف ُ٘ا ّل٘ ٘لت ػلوي هٌلتؽا  فٛ فػلٖ إللٔ٘لتٍ ٗغلاد هلي فلةٌلْفث فلٌِ ٗلت  ٌُلتك حسل ب للو

 (.Buringh, 1960فلسِ  فل يْفٖ )

 فٛع٘لتىفلسِ  فل يْفٖ حوختز فْف ة ه٘تُِت ّخةًِت فلعتلٖ ُّذٍ فلو٘تٍ ذفث ًْي٘لتث  لٗئلت فلٖ فغللن  اّيوْهت فسى هٌتؽ      

م يلي هسلخْٕ يلقظ 5-2فلو٘لتٍ فلضْف٘لت فلٖ هٌقةلت فلا فيلت فل٘ي  بيوتمع كت فلو٘تٍ فلضْف٘ت  ، ح فّعج  فتحضتٍّحةلفل فلولْعت 

 (. 6,5حضعلِت ي ػت للخلْد   )ش    قن    بيوتمُّٖ  فٛ ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتجبِ حزكة ٔتصزيف انًيبِ انجٕفية في يُطقة انذراسة -9                  

خظْطلت فلمل فث ّشلؾ فلغللت ّفلةٌلْفث فلٌِ ٗلت فلوخم يلت هٌِلت ّفلخلٖ حضل ٕ  فًِٛلت حعخب  فلو٘لتٍ فلضْف٘لت فلوخ شلغت هلي       

 ػوي فل ّفين فلوم  ت فلوظا  فلوِن لخغذٗت فلو٘تٍ فلضْف٘ت.

للخغذٗلت ع٘لذ حخ شلظ لبلتؽي فال ع يلي ؽ ٗلا هسلتهتث فل ّفيلن ُّلذٍ فلغتللت  فٛخل فخعخب  فلوظلا  فلوِلن  فٛهقت ه٘تٍ  بهت

حظبظ فذف كتًج شاة فلوق  فكز  هي يعت فلخ ش٘ظ للخ فت فعاُت فلو٘تٍ فلستققت يلٔ فلسلقظ حخغلْل فللٔ ص ٗلتى يلقغٖ فّ صلةء 

 

 ( خبرطة كُتٕرية تجيٍ انًستٕي أالستقزاري نهًيبِ انجٕفية5شكم رقى ) 

 انذراسة )انًٕسى انزطت( في يُطقة

 

 

 

 

( خبرطة كُتٕرية تجيٍ انًستٕي أالستقزاري نهًيبِ انجٕفية 6شكم رقى )                      

 (انجبففي يُطقة انذراسة )انًٕسى 
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لخغذٗلت فلو٘لتٍ  فٛيتيلٖفلوظلا   هٌَ ٗخغلْل فللٔ حبخل  ًّلخظ ّحعلْل هل ة فخل ٓ للضلْ ّيل٘لَ فلسى فلضلةء فللافخ  فللٔ فلخ فلت ُلْ

 (.Murad et al,2007فلضْف٘ت )

ع كللت فلو٘للتٍ فلضْف٘للت حعخوللا يلللٔ ًمتذٗللت فلظللخْ  ّفل ّفيللن فلخللٖ ح للْى فخوللت  هللو فلو٘للتٍ فلضْف٘للت ّكللذلك فالًغللاف        

فٖ ّخظْطلت هٌقةلت ( ّيوْهلت فلسى ع كلت فلو٘لتٍ فلضْف٘لت فلٖ فلسلِ  فل يلTodd,1980ْفلِ٘ا ّل٘ ٖ للقبةلت فلغتهللت للولتء )

 فلا فيت هعةاة ّفلسبن يام حضتً  فل يْف٘تث ّح ْى ع كت فلو٘تٍ فلضْف٘ت كتلختلٖ:

ع كت فلو٘تٍ فلوخغلغلت فٖ فلعوا يي ؽ ٗا فلوستهتث ُّلٖ ع كلت يوْلٗلت ًغلْ فاليلم  حغلاد فلٖ هٌلتؽا فلخغذٗلت ّفلخلٖ حوزل  

ع٘لذ فى فلضِلت فل٘سل ٓ للمل فث حعخبل   2002عسلي ّفل ب٘سلٖ  فلؼمت فل٘س ٓ لٌِ  فلم فث ّفلؼمت فل٘ؤٌ لشؾ فلغللت كولت ذكل 

 هغذٗت للو٘تٍ فلضْف٘ت فهت فلضِت فل٘ؤٌ فِٖ حوز  حظ ٗف للو٘تٍ فلضْف٘ت.

هٌقةلت فلا فيلت  ٙفلت  باليلخة ف ٕفهت ف٘وت ٗخض ع كت فلو٘تٍ فلضْف٘ت فٖ هٌقةت فلا فيت حن فيخولتل فلة٘تيلتث فلغةل٘لت للوٌسلْب 

ّفلٖ ُلذٍ فلمخلل ة حشلظ فِ٘لت فلو٘للتٍ فلٖ فلةٌلْفث فلٌِ ٗللت  2009فلخلٖ حولج فللٖ شلِ ٕ عةٗل فى  ّحوللْز خلالل يول٘لتث فلمغللض ّ

 فلوٌخش ة فٖ فلوٌقةت ّفذلك ٗة  حسر٘ ُت،

ّػغج فَ٘ فحضِتث فلض ٗتى للو٘تٍ فلضْف٘ت ّفلخٖ فٌ٘ج فى فحضتٍ فلغ كت للو٘تٍ فلضْف٘ت   GISّحن  ين خ فاؾ فسيخخافم حةٌ٘ت 

 ( 8، 7ُٖ فتحضتٍ فلوبتزل فل ا٘ست ّفلم ي٘ت فٖ فلوٌقةت ّهٌِت هبةل علت كم  كوت فٖ فلش    قن )  فٖ هٌقةت فلا فيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًجحث انثبَي

 ْيذرٔكيًيبئية انًيبِ انجٕفية

كب٘ ة فٖ حةْٗن فلوْف ل فلوتا٘ت فٖ بٕ هٌقةت فذ ٗعا عظ٘لت للضِلا  فُو٘ت فى ل فيت فلخ ك٘ن فل ٘و٘تاٖ للو٘تٍ فلضْف٘ت ٗعا ذٕ     

ّفلعو  فلضْ٘لْصٖ، ّفى حغ٘٘  ذلك ُْ ًختس لعول٘تث ف٘ةٗتّٗت ّك٘و٘تا٘ت هعةاة حةْل فلٔ حغ٘٘ل  فلٖ كو٘لت فالهلالط فلوذففلت ّفال  

لّ  حغْٗ ٗلت كب٘ل ف ل ٘و٘تا٘لت فلو٘لتٍ ّح ك٘لة فلعٌتطل  ّخظْطلت فلٌلتل ة  فجًستىص فخ ٓ ّحلعن فعتل٘تث فلِ٘ا ّصٌٖ٘ ّخْف

(Montgomey,1997  يٌاُت حباب هش لت فلخلْد ّفلخ ك٘ن فل ٘و٘لتاٖ للو٘لتٍ ٗخخللف فلسخخالف فلخ يلبتث ّفلظلخْ  فلخلٖ حول )

 خاللِت فلو٘تٍ.

 (اتجبِ انجزيبٌ خالل انًٕسى انجبف8شكم رقى ) (اتجبِ انجزيبٌ خالل انًٕسى انزطت7شكم رقى )
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فل٘ي فلو٘لتٍ ّفلظلخْ   بالٗلًْٖفلٌْي٘ت فعٌا زٗتلة ي يت فلغ كت ٗةل  زهلي فلخبلتلل ي يت فلغ كت حلعن لّ  فعتل فٖ حغاٗا      

فخخالف فلخ ك٘لن فل ٘ولتاٖ هلي ه لتى فللٔ فخل  للذف فلتى  إلٔفلخٖ حو  هي خاللِت ّفذلك ٗة  فلخ ك٘ة ّفتلع    ُّذف ٗؤلٕ فاّ ٍ 

لوع فت فلخغ٘   سفخذ فلٌوتذّّقج  بهتكيبَ حغاٗا هسظ ُ٘ا ّصْ٘لْصٖ فّلٖ ٗخن فوْص إص فءفلا فيتث فلِ٘ا ّك٘و٘تا٘ت حسخايٖ 

فلغتط  فٖ ًْي٘ت فلو٘تٍ ف٘ي فلوْين فل ؽن ّفلوْين فلضتف. ّفٖ ُذٍ فلضةء هي فلبغذ ي٘خن فيخع فع فعلغ ّفُلن فلظلمتث 

 فلم٘ةٗتّٗت ّفل ٘وتا٘ت للو٘تٍ فلضْف٘ت فٖ هٌقةت فلا فيت :

 :انصفبت ٔانتحبنيم انفيشيبٔيةأٔال

 ٔانطؼى انهٌٕ ٔانزائحة .1

هظا  ُذٍ فلظمت ُْ زٗتلة فلوغخْٓ فلوعاًٖ ّفلعؼلْٕ ّغ٘ل  فلعؼلْٕ ّفلغل ّٕ ّفلعْفللا ُّلٖ فشلت ة فّل٘لت فللٔ      

فلا فيت كتًج ياٗوت فللْى ّفل فاغت فهت فتلٌسلبت فللٔ فلقعلن فسغللن فالفلت   آفت خق  فلخلْد   ّفظْ  يتهت فسى صو٘و ه٘تٍ 

ّفئل  ها يللت  2-ُّو٘سلتً٘ت  قللن 1-كلتى ذٕ ؽعللن هلتلظ كوللت فلٖ فئلل   ف ًض٘لت  قللن  فٙخلل كتًلج ذفث ؽعلن هةبللْل ّفلةسلن 

 فلشِتف٘ت.

  pHاالص انٓيذرٔجيُي  .2

PH= - log [H ٗوزل  فال  فلِ٘لا ّصٌٖ٘ فعتل٘لت فٗلْى فلِ٘لا ّص٘ي فلٖ فلولتء ّٗ خلن فتلظل٘غت فلختل٘لت
+
ّٗعل ف كلذلك   [

ولْال ٕ الٗلْى فلِ٘لا ّص٘ي، ّفى عسلتب ق٘وخلَ هلي فالهلْ  فلوِولت  عسن فلوعتللت فلستفةت فًَ فللْغت حن فلسلتلن للخ ك٘لة فل

( ّفُلن فلعْفهل  Ahipathy and Puttaiah,2006فٖ فلخمتيالث فلوغالة لٌْي٘لت فلو٘لتٍ ّف٘لتى يلو٘خِت للغ٘لْفى ّفلٌبلتث ) 

صٌٖ٘ الفت  فلا فيلت فةلا فلوؤر ة يلٔ فال  فلِ٘ا ّصٌٖ٘ ُٖ ل صت فلغ ف ة ّكز ة فلٌبتحتث، فهت فتلٌسبت لة٘وت فال  فلِ٘ا ّ

 (ُّٖ طمت قتياٗت فلخمتي  .    8.7 -7.4ح فّط ف٘ي )    

 Ecانتٕصيهية انكٓزثبئية:   .3

يلن 1ُّٖ قتفل٘ت فلوتلة الٗظتل فلخ٘ت  فل ِ فلتاٖ ّحعل ف فلخْطل٘ل٘ت فل ِ فتا٘لت فلٌْي٘لت ُلٖ قتفل٘لت حْطل٘  )
3

( هلي يولْل 

ين 1ين( ّهستعت هةقعَ ) 1فلوتء ؽْلَ )
2

ّحةت  فلخْط٘ل٘ت فْعافث  ˚م 25فل ِ فتاٖ يٌا ل صت ع ف ة هةاف ُت  ( للخ٘ت 

S/cm  ٍ  ٍμ  فى فلخ٘ت  ٌٗخة  فٖ فلوتء يي ؽ ٗا فالًْٗتث فلذفابلت فتلولتء فلقب٘علٖ هْطل  ص٘لا ّفى ،Ec  حل حبؾ ؽ لٗلت هلو

ل صلت فلغل ف ة ل صلت ( ع٘ذ فى زٗتلة Boyed,2000ح فك٘ة فالًْٗتث ّحعخوا يلٔ ل صت ع ف ة فلو٘تٍ ًّْي٘ت فالًْٗتث )

 % فذ فًِت حةٗا هي ي يت حسٗي فالهالط فٖ فلو٘تٍ.2هئْٗت ّفعاة ٗسبن زٗتلة فٖ فلخْط٘ل٘ت هةاف ُت 

ٍ  S/cm ( 30000-1500فهت فتلٌسبت لوٌقةلت فلا فيلت فةلا ح فّعلج فلخْطل٘ل٘ت فل ِ فتا٘لت لالفلت  فل٘ي )     ٍμ   خلالل فخل ة

ٍ  S/cm (25000 -1335فلٌوذصللت )فلوْيللن فلضللتف( ّ )  ٍμ    (   ْٗػللغتى حْزٗلللو  11,10للوْيللن فل ؽلللن ّفلشلل )

 فلخْط٘ل٘ت فل ِ فتا٘ت فٖ هٌقةت فلا فيت.

 

  Total Dissolved Solids (TDS)انًٕاد انصهجة انًذاثة  .4

ُّللٖ حوزلل  هضوللْ  فالهللالط فلظلللبت غ٘ فلعؼللْٗت فلوٌغلللت فللٖ فلو٘للتٍ يللاف فلعتلةللت ّفلغ ّٗللت ّفلغللتزفث فلذفابللت ّح فك٘ةُللت 

هلل  هللي فلو٘للتٍ ّحْػللو فللٖ ّيللتء  100لُت فلبٌ٘للت فلضْ٘لْص٘للت ّفخللخالف قتفل٘للت فلللذّفتى للوعللتلى، ّحغسللن يللتلة فسخللذ حغللا

( ّهللي فلل م فلللْزى قبلل  ّفعللا فلخضم٘للف ٗللخن عسللتب ّزى فلولللظ ّٗعبلل  يٌللَ فْعللافث )غن/لخلل (. ˚م110ّٗضمللف فا صللت )

ّختطلت يٌلاهت ح لْى فلولْفل فلعؼلْٗت هؤكسلاة  mg/Lفّ    ppmّفلخع ٗف فالكز  حافّال لالهالط فلوٌغلت فلٖ فلو٘لتٍ  ُلْ 

 (.1987ّفل ت فًْتث هغْلت فلٔ فكتي٘ا ّفعالل فل لْ  هغ  فلْ٘ل ّفلب ّم )فغت ،
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 18484-896(هلغللن /لخ للوْيللن فلضللتف ّ فلل٘ي ) 19000 -1200الفللت  هٌقةللت فلا فيللت فلل٘ي )  TDSح فّعللج قلل٘ن      

كولت فلٖ ( Altoiviski,1962( ّقا حوج هةت ًلت فلٌخلتاش هلو حظلتً٘ف )13ّ 12) (هلغن/لخ  للوْين فل ؽن  كوت فٖ فلش  

 2-( ًّالع  فى فعغ فالفلت  هزل  ُو٘سلتً٘ت Slightly- Strongly brakish waterّكتًج ًْي٘ت فلو٘تٍ ) 2فلضاّل  قن 

ٗف ع٘لذ فًِلت حول  يبل  يتل٘لت ًخ٘ضلت ق فِلت هلي فلوبلتزل ّفلخلٖ حوزل  هٌلتؽا فلخظل    TDSح لْى قل٘ن  1-ّفل ف ًض٘ت  قن 

ح يبتث ًتيوت هولت ٗخل٘ظ فخل ة فؽلْل للخبلتلل فالٗلًْٖ فتالػلتفت فللٔ فيلخعوتل ه٘لتٍ ُلذٍ فلوبلتزل لل ٕ ُلذٍ فال فػلٖ ّفلخلٖ 

 فاّ ُت حخغل  فلٔ فتؽي فال ع ّطْال فلٔ فلو٘تٍ فلضْف٘ت ٗؼتف لِت حسر٘  يول٘تث فلخبخ .

 PPm( هةا ة فـ TDS( حظٌ٘ف ه٘تٍ هٌقةت فلا فيت عسن )2صاّل  قن )

Klimentove,1983 Todd,1980 Altoviski,1962 Water Clss 

200 - - Super 

200-1000 0-1000 0-1000 Fresh 

1000-3000 - 1000-3000 Slightly 

- 1000-10000 - Brakish 

3000-10000 - 3000-10000 Strongly brakish 

10000-35000 10000-100000 10000-100000 Saline 

>35000 >100000 >100000 Brine 

 

ّفتاليخوتل يلٔ فلوعلْهتث فلوسخغظلت هي فلخغتل٘  فل ٘و٘تّٗت للٌوتذس فلوتا٘ت ّللوْيو٘ي فلضتف ّفل ؽن حن حغاٗلا فلعالقلت فل٘ي 

ّفلخٖ حن  يوِت فش   هخقؾ ف٘تًٖ ّفلذٕ ف٘ي فلعالقت فلق لٗت ع٘ذ حةلفل فلخْطل٘ل٘ت فل ِ فتا٘لت  TDSفلخْط٘ل٘ت فل ِ فتا٘ت ّ 

 0.92فةٗتلة ح فك٘ة فالهالط فلذفابت ّهوت ٗش٘  يلٔ فلعالقت فلق لٗت ُْ فقخ فب هعته  فال حبتؽ هلي فلْفعلا ع٘لذ فى ق٘وخلَ فل٘ي 

فلخعل ف يللٔ فعلاُوت فاالللت فالخل ٓ فعلا فلغظلْل يللٔ هعتهل   فتجه لتىللوْين فل ؽن ع٘لذ ٗظلبظ  0.96للوْين فلضتف ّ 

  ٗوز  فلخؾ فلوسخة٘ن فٖ فلوعتللت ( فلذKٕفلخغْٗ  )

EckTDS  

 .9,10للوْين فل ؽن ّكوت فٖ فلش ل٘٘ي  0.68للوْين فلضتف ّ 0.72ّكتًج هعته  فلخغْٗ  فٖ هٌقةت فلا فيت ُْ 
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 ف٘ي فلخْط٘ل٘ت فل ِ فتا٘ت ّفلوْفل فلظلبت فلوذففت للوْين فلضتف( ْٗػظ فلعالقت 9ش    قن )

 ( ْٗػظ فلعالقت ف٘ي فلخْط٘ل٘ت فل ِ فتا٘ت ّفلوْفل فلظلبت فلوذففت للوْين فل ؽن10ش    قن )
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 ثبَيب: انصفبت انكيًيبئية

 االيَٕبت انزئيسية ٔتشًم -1   

 االيَٕبت انًٕججة -أ    

Caانكبنسيٕو ) -1    
+2

) 

فالغلن فلوعتلى غ٘  فلس٘ل٘ تح٘ت هزل  فلضلب  ّفل تلسلتٗج ّفللاّلْهتٗج فّ فعلغ  فى هظا  فل تلسْ٘م فٖ فلو٘تٍ فلضْف٘ت ُْ يلٔ

( كوت ّحعخا يول٘تث فلالوخَ هظا ف فخل  لِلذف Hem,1989فلوعتلى فلس٘ل٘ تح٘ت هز  فاللبتٗج ّفالهم٘بْل ّفلبتٗ ّكس٘ي ّغ٘ ُت )

 & Batramلت يللي فلعسلل ة فلوؤقخللت للو٘للتٍ)فالٗللْى ّفلللذٕ ٗخغللا هللو فلب ت فًْللتث ف ت فًْللتث فلظللْلْٗم ّفلخللٖ حعخبلل  فلوسللؤ

Balance,1996(ّقللا ح فّعللج قلل٘ن فٗللْى فل تلسللْ٘م فللٖ ففللت  فلا فيللت خللالل فلوْيللن فلضللتف فلل٘ي )هلغن/لخلل  1804 – 100.2)

( هلغن/لخلل  ّٗعللا فذففللت فلضلب  ُللْ فلسللبن فل ا٘سللٖ لةٗلتلة ح ك٘للةٍ خللالل فلوْيللن   1705.4-84ّخلالل فلوْيللن فل ؽللن فل٘ي ) 

للال٘  ُلْ زٗلتلة ًسلبت فل ب ٗخلتث فهلت فلةٗلتلة خلالل فلوْيلن فلضلتف فخعلةٓ فللٔ فلخبلتلل فالٗلًْٖ هلو فلخ يلبتث فلقٌ٘٘لت فل ؽن ّف

 ّفلغ ٌٗ٘ت.

 

 

 

( خبرطة كُتٕرية تًثم تٕسيغ انتٕصيهية 12شكم رقى )

 انكٓزثبئية نًُطقة انذراسة نهًٕسى انجبف

( خبرطة كُتٕرية تًثم تٕسيغ انتٕصيهية انكٓزثبئية  13شكم رقى )

 نًُطقة انذراسة نهًٕسى انزطت
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Kانجٕتبسيٕو ) -2
+

) 

ٗعخب  ُذف فلعٌظ  هي فلعٌتط  فلٌتل ة فلخْفصا يلٔ فل غن هلي فى ًسلبخَ حملْم ًسلبت فلظلْلْٗم فلٖ ه ًْلتث فلةشل ة فال ػل٘ت   

لسللِْلت فالهخللةفز فرٌللتء يول٘للتث فلخضْٗللت فلغتطلللت للوعللتلى فلقٌ٘٘للت ع٘للذ ٗو للي فهخللةفزٍ هللي قبلل  هعللاى فالالٗللج ّٗللاخ  ػللوي 

زفلخلَ فْفيللقت يول٘لتث فلخبلتلل فالٗللًْٖ هولت ٗلؤلٕ فللٔ فيللخٌةففَ هلي فلو٘لتٍ فظللْ ة فلوشلبك فلبللْ ٕ ّفلٖ ُللذٍ فلغتللت ٗظلعن ف

 (.Hem,1989هسخو ة.)

( هلغن/لخل  فهلت خلالل فلمخل ة فل ؽبلت فخ فّعلج 50-5ح فّعج ق٘ن فْٗى فلبْحتيْ٘م فٖ ففت  فلا فيت خالل فلوْين فلضتف ف٘ي )   

 ٘ة ٗعةٓ لخسر٘  يول٘تث فلة فيت.( هلغن /لخ  فلشذّذ فٖ ق٘ن فلخ فك   1018-0.8ف٘ي) 

Naانصٕديٕو ) -3
+

) 

حخو٘ة فهالط فلظْلْٗم فتلخغل  فلشاٗا فٖ فلو٘تٍ ّطعْفت فلخ ي٘ن فتلو٘تٍ ّٗو ي فزفلت حسر٘  فلظْلْٗم فعول٘لت فلخبلتلل فالٗلًْٖ   

(، ّٗعخبلل  فٗللْى Hem,1989هللو فلوعللتلى فلقٌ٘٘للت فلخللٖ ح للْى هخ فطللت فمللٖ عتلخِللت فلوشللخخَ ال حوخللة فلظللْلْٗم فلل  فل تلسللْ٘م )

فلظْلٗن هي فكز  فالًْٗتث فلوْصبت شْ٘يت فٖ هغتل٘  فلسبخت ُّٖ فلوو٘ةة لخ يبتث فلسِ  فل يلْفٖ ّفلخلٖ حةلو ػلوٌَ هٌقةلت 

 فلٔ ه٘تٍ فالهقت . تفلا فيت ّفلذٕ حةفل ح فك٘ةٍ ًخ٘ضت حسر٘  ه٘تٍ فل ٕ فلوخ شغت فلٔ فلخ فت فتجػتف

( هلغن/لخ  ّخالل فلوْين فل ؽن 1500 -131ح فّعج ق٘ن فْٗى فلظْلْٗم ػوي هٌقةت فلا فيت ػوي فلوْين فلضتف )    

 ( هلغن /لخ  ّفلةٗتلة ػوي فلوْين فلضتف حعةٓ فلٔ حسر٘  يول٘تث فلخبخ  فتلا صت فاليت .2241-147.7ح فّعج ق٘وَ هي ) 

Mgانًغُيسيٕو ) -4
+2

) 

( خبرطة تًثم انفتزات انكُتٕرية ٔاَطقة تٕسيغ انًٕاد 13شكم رقى)

 انصهجة في يُطقة انذراسة

 )فلوْين فلضتف(

انفتزات انكُتٕرية ٔ اَطقة تٕسيغ انًٕاد انصهجة انًذاثة ( خبرطة تًثم 14شكم رقى )

 نًُطقة انذراسة )انًٕسى انزطت(
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فلعٌتط  فلوشخ كت فتلعس ة هو فل تلسْ٘م ّٗخْفصا فٖ فلقب٘علت يللٔ شل   ك فًْلتث كولت فلٖ فللاّلْهتٗج  ٗعخب  فلوغٌ٘سْ٘م هي  

( هلغن/لخل  ػللوي 1350 -63.2فلوْصلْل ف٘لَ فل تلسلْ٘م ّفلوغٌ٘سللْ٘م ّح فّعلج قل٘ن ُلذف فالٗللْى فلٖ ففلت  هٌقةلت فلا فيللت فل٘ي )

ا فلسلبن فل ا٘سلٖ لِلذف فلخملتّث فلتلة٘ن ُلْ حغلغل  ه٘لتٍ فلل ٕ (هلغن/لخ  ػوي فلوْين فل ؽن ّٗعل817-25فلوْين فلضتف ّف٘ي )

ّطْال فلٔ فلو٘تٍ فلضْف٘ت ّقا ٗ ْى ٌُتك حسر٘  لغتز رٌتاٖ فّكسا فل  فْى فلذفان حسر٘  فٖ زٗلتلة فذففلت فلوغٌ٘سلْ٘م هلي فلوعلتلى 

 فتالػتفت فلٔ حسر٘  فلخبخ  خالل فلوْين فلضتف .Collins,1975 )فلس٘ل٘ ٘ت ّفل  فًْ٘ت )

 االيَٕبت انسبنجة -ة
Clايٌٕ انكهٕريذ )  -1

-
) 

ّٗعا هي فكز  فالًْٗتث فيخة ف ف فٖ فلو٘تٍ فلضْف٘ت كْى يول٘ت فالهخةفز ّفلخبتلل حخن فش   ػع٘ف يلَ٘ ، فى هظا  فل لْ ٗا    

ُذٍ فلوغتل٘  فلٔ يول٘لتث ( ّفلوعتلى فلخٖ حعْل فلٔ  ّفين فلوخبخ فث، ّحع ع Haliteفٖ فلو٘تٍ فلضْف٘ت ٗعْل فلٔ فلِتالٗج )

( ّحخل فّط ق٘وخلَ فلٖ Bartram and Balance,1996فلخبخ  ٗؤلٕ فلٔ زٗتلة ح ك٘ة فل لْ فٗا ّكلذلك فلو٘لتٍ فلةاٗولت ّفلعو٘ةلت)

 (.20ppm( )Langmuir,1997( ّفٖ فلو٘تٍ فلضْف٘ت )ppm 7.8فلو٘تٍ فلسقغ٘ت )

فهت فٖ هتٗخض ًسبت فل لْ فٗلا فلٖ فلو٘لتٍ فلضْف٘لت  يواة فلبْحتي٘ت ٌُّتك هظتل  فخ ٓ لل لْ ٗا فُوِت فلمؼالث فلعؼْٗت ّفال

للوْين فل ؽن هوت ٗضا  فتلذك  ح ففا   pmm(  3372-159للوْين فلضتف ّ )    ppm( 4255-178لوٌقةت فلا فيت كتًج )

   كلْ ٗا فلظْلْٗم.زٗتلة ًسبت فل لْ ٗا صتء فتلخ ففا هو زٗتلة ًسبت فْٗى فلظْلْٗم فلذٕ ٗو٘  للخْفصا هعَ يلٔ ش 

SO4ايٌٕ انكجزيتبت ) -2
-2

) 

 Bartram andٗعخب  هلي فالًْٗلتث فلوخْفصلاة ّهخلْف ة فظلْ ة ّفيلعت فلٖ فلةشل ة فال ػل٘ت ّفخ فك٘لة هخخلملت ّهخمتّحلت )    

Balance,1996  ّٗو ي فى ٗ ْى هظا ٍ فلظخْ  فل يْف٘ت ُّٖ فلضب  ّفالًِتٗلا فٗج ّفلقمل  فلعؼلْٕ ّٗغخلْٕ فالخ٘ل )

( فالػلتفت فللٔ Davis & Dewiest,1966للٔ كو٘لتث كب٘ل ة هلي فل ب ٗخلتث ًخ٘ضلت فكسلاة هعلتلى فلوت كسلتٗج ّفلبتٗ فٗلج )ي

 هظتل  فخ ٓ هز  فاليواة فل ٘و٘تا٘ت ّفلوب٘افث فلخٖ حؤلٕ فلٔ زٗتلة ًسبخَ فٖ فلو٘تٍ فلضْف٘ت.

 هلغن/لخ   للوْين فلضتف  )  6800-418ح فّعج ًسبت فْٗى فل ب ٗختث فٖ هٌقةت فلا فيت هت ف٘ي )

للوْيلن فل ؽلن ّٗعلةٓ يلبن  زٗلتلة ح فك٘لة فل ب ٗخلتث فللٔ فذففلت فلضلب  فلزلتًْٕ فلوْصلْل ػلوي   (هلغن/لخل   312-7296ّ)

  يْف٘تث فلوٌقةت ّفيتلة حغلغ  ه٘تٍ فل ٕ.

HCO3ايَٕبت انجيكبرثَٕبت ) -3
-

) 

خللٖ حعقللٖ قتفل٘للت فلوغلللْل يلللٔ هعتللللت فلغللتهغ ّحعللا فلظللخْ  فى ّصللْل ُللذف فالٗللْى فللٖ فلو٘للتٍ ٗؼللمٖ طللمت فلةلْٗللت فل       

فلٔ هظتل  فخل ٓ هزل   فتجػتفت( Davis & Dewiest,1966للب٘ ت فًْتث فلذفابت فٖ فلو٘تٍ) فٛيتيٖفل  فًْ٘ت ُٖ فلوظا  

لِ٘لا ّصٌٖ٘ للوغتل٘ل  ع٘لذ حضْٗت فلوعتلى فلس٘ل٘ ٘ت ّحغل  فل ب٘ حتث، ّحخسر  ق٘ن فْٗى فلب٘ ت فًْتث ّفل ت فًْتث فعتهل  فال  ف

  8.2ٗغظل  فيلخٌةفف للب٘ ت فًْلتث فللٔ فٗلْى فل  فًْلتث فهلت يٌلاهت ٗ لْى فال  فقل  هلي  8.2يٌاهت ح ْى ق٘وت فال  فكب  هي 

 فْٗى فلب٘ ت فًْتث ّعسن فلوعتللت: إلٔفسى فغلن فل  فًْتث حسخٌةف ع٘ذ ٗؼتف لِت فْٗى فلِ٘ا ّص٘ي لخخغْل 

  33 232 HCOCOH  

 ( هلغن/لخ    1830-55للوْين فلضتف ّ )     هلغن/لخ   )1200 -60ح فّعج ًسبت فًْٗتث فلب٘ ت فًْتث فٖ ففت  فلا فيت ف٘ي ) 

هلو فًخمللتع ل صلتث فلغلل ف ة فهلت فًخمللتع   CO2للوْيلن فل ؽلن ّحعللةٓ فلةٗلتلة خللالل فلوْيلن فل ؽللن فللٔ زٗللتلة ذّفلتى  

 يلٔ ش   ك فًْتث ال حمت  ل صتث فلغ ف ة ّق٘وت فال  فلِ٘ا ّصٌٖ٘ فلوٌتيبت.فلخ ك٘ة للمخ ة فلضتفت ٗعةٓ فلٔ ح ي٘بِت 

 NO3)ايٌٕ انُتزات  ) -4
-
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 بكسلاةٗعا ُذف فالْٗى هي فلو ًْتث فلزتًْٗت ُّْ هي ه كبتث فلٌخ ّص٘ي فلوْصْلة فلٖ فلو٘لتٍ فلضْف٘لت ّٗخ لْى فلٖ فلضلْ هلي     

فلعؼلْٗت ، ّٗلةلفل ح ك٘لة فلٌخل فث فلٖ فلو٘لتٍ فلضْف٘لت فلؼلغلت قل ب هٌلتؽا  فلٌخ ّص٘ي فٖ فلِْفء هو ًتحش حمسل  ّحغلل  فلولْفل

(  25-0.3( هلغن/لخلل  للوْيللن فلضللتف ّ )  89.4 -0.1ح ف٘للت فلغ٘للْفى.   ح فّعللج قلل٘ن ُللذف فالٗللْى فللٖ هٌقةللت فلا فيللت فلل٘ي )

 للوْين فل ؽن.  هلغن/لخ 

 االستُتبجبت 

 م  يي هسخْٕ يقظ فلبغ .20-8للو٘تٍ فلضْف٘ت ّػوي فلوْيو٘ي ح فّط ف٘ي باليخة ف ٕفلوٌسْب  .1

 فلعتلو٘ت كتًج هي ًْ  فلخظٌ٘فًْي٘ت فلو٘تٍ عسن  إى .2

 brackish water. Slightly – strongly 

( ، فهللت فللٖ فلوْيللن NEفحضللتٍ فلض ٗللتى فللٖ هٌقةللت فلا فيللت كللتى هخعللال ّل للي فالحضللتٍ فلسللتاا فللٖ فلوْيللن فلضللتف ُللْ ) .3

 (.SW( ّ)NWؽن ُْ )فل 

فو٘لتٍ فلوبلتزل فلوْصلْلة فلٖ فلوٌقةلت  فٛ فػلٖحسر  فلخْط٘ل٘ت فل ِ فتا٘لت ّفتلخلتلٖ كو٘لت فلولْفل فلظللبت فلوذففلت فسلةٖ  .4

 فلوسخخاهت. فٛيواةفلٔ ًْي٘ت ّكو٘تث  تًّْي٘ت فلوغتط٘  فلوة ّيت ّفلخٖ حم ػِت ًْي٘ت فلو٘تٍ فتجػتف

 انتٕصيبت

(هلغن/لخ  للوْين فل ؽلن ّفلخلٖ حوزل  3000-900( للوْين فلضتف ّ )3000-1200ٌ٘ف )فيخزوت  فلوٌقةت ذفث فلخظ .1

 (.14,13عسن فلش ل٘ي ) فٛخؼ فللْى 

 فلغم  فٖ فلوٌتؽا فلة ٗبت هي فلةٌْفث فلٌِ ٗت فلضتفت ّفلةاٗوت فّ ذفث فلخظ ٗف غ٘  فل تفٖ. .2

خخافم فلوبلتزل لللخخلض هللي ه٘لتٍ فلظلل ف يول  عولالث حْي٘للت ّفتلخعلتّى هلو فلضِللتث ذفث فلعالقلت هللي فصل  يلام فيلل .3

 فلظغٖ ّذلك للغمتظ يلٔ فلخةٗي فلضْفٖ هي فلخلْد.

 -:انًصبدر 

 انًصبدر انؼزثية

 .397، فلِ٘ا ّلْص٘ت، كل٘ت فلعلْم، صتهعت لهشا، ص1987فغت، فتاا  يْل، 

(،ّزف ة فلظلٌتيت ّفلوعلتلى 1/250000هة٘لت )، فلخت ؽت فلِ٘ا ّصْ٘لْص٘ت، لْعت كل فالء 2003فلضبْ ٕ، عتحن خؼ٘  طتلظ،

 .32فلش كت فلعتهت للوسظ فلضْ٘لْصٖ ّفلخعاٗي،ص

، فيخخافم فلظْ  فلضْٗلت ّفلوعق٘لتث فلمؼلتا٘ت فلٖ ل فيلت ح خًْ٘لت هٌقةلت فلسلِ  فل يلْفٖ  1990فلم فصٖ ، عتزم عو٘ا هغوا ، 

صتهعللت فغللافل ،  –للعلل فم فللٖ فلوٌقةللت فلْفقعللت فلل٘ي ًِلل ٕ لصلللت ّفلملل فث ،  يللتلت هتصسللخ٘  غ٘لل  هٌشللْ ة ، كل٘للت فلعلللْم 

 . 114ص

و٘تا٘ت فلو٘تٍ فلضْف٘ت ّهعاً٘ت  يْف٘تث فلو وي فلوتاٖ فلومخْط لوٌلتؽا هخخلت ة هلي هغتفبلت ، ُ٘ا ّك٘ 2003هتًو ، صْفل كتظن ، 

 . 190فتف  ،  يتلت هتصسخ٘  غ٘  هٌشْ ة ، قسن يلْم فال ع ، كل٘ت فلعلْم ، صتهعت فغافل ، ص

ا٘للت فللٖ عللْع فلملل فث، ، فلب ًللتهش فلللْؽٌٖ لاليللخخافهتالهز  للوللْف ل فلوت2002عسللي، عسللي فعوللا، ّفل ب٘سللٖ، قظللٖ ٗتيلل٘ي، 

 فلوغْ  فل ففو، فلوغْ  فلم يٖ فلزتلذ، فلخغذٗت فلقب٘ع٘ت للو٘تٍ فلضْف٘ت فٖ فلظغ فء فلغ ف٘ت.

 

Ahipathy , M.V. and puttaih , E.T. , 2006 : Ecological characteristics of Vrishabhavathy River in 

Bangalore , India Environ Geol., 49 : P.1217-1222 . 
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