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 الملخص

( بئر في مدينة سامراء من قبل دائرة المياه 21لمياه االبار الجوفية وعددها ) تم اخذ نتائج تحليالت كيميائية وفيزيائية

 الجوفية التابعة لوزارة الري.

( واالمالح الكلية الذائبه ECلوحظ ان النتائج للفحوصات الفيزيائيه ان هناك توافق ما بين قيم التوصيل الكهربائي )

(T.D.Sمن حيث الزيادة والنقصان واالنتشار. حي ) ث يزداد التوصيل الكهربائي مع زيادة الملوحه. اما قيم الرقم

( في المياه الجوفية للمنطقة المدروسه هي متعادلة الى قاعدية خفيفه وذلك بسبب احتمال تأثر المياه PHالهيدروجيني )

ه الكليه فقد ظهرت قيمها انها من الجوفيه بالمياه المغذيه لها والتي تميل للقاعديه بسبب اذابة الكالسيوم . اما من ناحية العسر

 ( .very hardالنوع العسره جداً )

اما بخصوص تراكيز االيونات الموجبه للبوتاسيوم)
+

K ( والصوديوم )+Na  لوحظ ان تراكيزها متفاوته في منطقة )

 الدراسه بسبب مصادرها المتنوعه والمغذية لمياه االبار. 

مثل الكلورايد )اما تراكيز االيونات الرئيسيه السالبه 

-

CL  حيث لوحظ ان تركيزه في المياه الجوفيه لمنطقة الدراسه تقع )

 يقع ضمن نطاق المناطق SO4-2ضمن الحدود الطبيعيه لمياه المناطق الجافه . اما ايون الكبريتات )

ً

( فأن تركيزه ايضا

الجافه . بينما ايون البيكاربونات  )

-

HCO3  فتركيزه يقع ضمن نطاق المياه )( الطبيعيه . اما ايون النترات-NO3  )

فتواجده ذو تراكيز مختلفه وقسم من االبار التحتوي على هذا االيون ويعد سبب تواجده بصورة رئيسيه من تلوث مياه 

 االبار من االسمدة الكيميائية النيتروجينية وكذلك من تصريف مياه الصرف الصحي الى بعض ابارالمنطقه المدروسه. 

 : االبار الجوفيه, التوصيل الكهربائي , االمالح الكليه الذائبه, الرقم الهيدروجيني,العسره.مفتاحيهالكلمات ال
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Abstract 
Results were taken for chemical and physical analysis of underground water wells and (21) 

wells in Samara city underground by Water Department in the Ministry of Irrigation. Samples 

were taken for Chemical and Physical analyses of water wells and numbers (21) wells in the 

city of Samarra by Ground water department of the ministry of Irrigation            .                     

It was observed that the results of Physical examination that there is a consensus between 

electrical conductivity and total dissolved salts in terms of increase and decrease proliferation 

values .Where the electrical conductivity increases with increasing salinity .The PH values in 

the water of studied area are neutral alkaline light .And because of the likely impact of 

ground water feeding her water .which tend to base because of Melting Calcium. In terms of 

total hardness values, it has emerged that it is very kind of brackish .As for the cat ion 

concentration of Potassium and Sodium was observed that varying concentration in the study 

area because of the divers sources of nutrients and water wells . 
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The concentrations of the major negative Ions such as Chloride, where it was observed that 

the concentration in ground water of the study area is located within the natural border of 

water dry areas .The Sulfate Ion, The focus is also within the dry areas, while Ion 

concentration of bicarbonates is located within the range of natural water. The nitrate ion is 

different concentration and a section of the wells not containing this ion is due mainly 

presence of well water pollution and Chemical fertilizer nitrogen as well as discharge of 

sewage water to some of the wells studied region .                                                                     

 Key words :ground water well, electrical, conductivity, total soluble salts, PH, Intractability  

 

 المقدمة
تعريف التلوث بأنه اي تغير غير مرغوب فيه يؤثر في توازن مكونات البيئة الطبيعية في محيطنا بشكل مباشر او غير      

( . تعتبر المياه الجوفية احدى الموارد المائية المهمة التي اعتمد عليها االنسان منذ االف السنين 1مباشر لعمل االنسان )

 من العالم خصوصاً المناطق الجافة والشبه الجافة حيث يعيش ماليين البشر في هذه المناطق . ولحد االن في بعض مناطق

يمكن تعريف المياه الجوفية بأنها ذلك الجزء من المياه المحجوزة في الخزانان الجوفي المسامي  والناتجة من تسرب 

ً او عن طريق  وتغلغل مياه  االمطار الى التربة والطبقات السفلى حيث تتدفق المياه الجوفية  الى سطح االرض اما تلقائيا

السحب بواسطة االجهزة لقد ازداد الطلب في االونة االخيرة على المياه وذلك الستخدامها في شتى المجاالت وبعد ازدياد 

االخيرة في ( لقد ازداد الطلب على المياه في االونة 2عدد سكان االرض وتقدم التكنلوجيا والصناعات بشكل كبير جداً )

ً المياه الجوفية وذلك السباب عديد منها انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات ونقص حاد في سقوط  العراق خصوصا

االمطار في العقود الماضية  حيث ازدادت اهمية المياه الجوفية في العراق كمصدر مالئم لدى المساحات الصغيرة وذلك 

االستثنائية التي مر بها البلد من حصار شامل وتدمير البنى التحتية  الغراض الشرب وسقي المزروعات بسبب الظروف

وتدمير منظومات الكهرباء  والصرف الصحي ومياه الشرب . وكذلك الكميات الكبيرة من مخلفات المصانع التي تسربت 

ستخداماته المختلفة بشكل يومي الى المياه السطحية والجوفية مع تردي الظروف المناخية .ان اهمية المياه تكمن في ا

 (3الغراض الشرب والزراعة والصناعة واستخدامات منزلية مختلفة )

 

 هدف البحث:  

تهدف هذه الدراسة الى معرفة الخواص الفيزياوية والكيمياوية لمياه بعض االبار الجوفية من مدينة سامراء ومدى تلوثها  

 غراض مختلفة بالمواد الملوثة المختلفة وتأثيراتها على استخدامها ال

 

 حدود منطقة الدراسة 

( كم شمال غرب بغداد وعلى جانبي نهر دجلة . حيث تحيط بالمدينة االراضي 121ان مدينة سامراء تقع على مسافة )

الزراعية  والحقول من كافة االتجاهات وتمتاز بكثرة القرى والمزارع وهي ذات نشاط زراعي كبير . اما من ناحية الجانب 

 ( .2ن الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية تعد من اكبر االنشطة الصناعية في المنطقة )الصناعي فا

 

 : جويولوجية منطقة الدراسة

تتميز منطقة الدراسة بوضع جيولوجي وطبوغرافي بسيط غير متموج)مستوي ( مع وجود بعض التموجات البسيطة 

الدراسة هي من الشمال الى الجنوب . ووجد ان في منطقة شرق نهر دجلة يكون والمتباعدة  حيث ان الميل العام لمنطقة 

الميل للمنطقة باتجاه النهر وباتجاه مملحة الشاري . اما منطقة غرب نهر دجلة يكون اتجاه الميل العام للمنطقة من الشمال 

دجلة وبحيرة الثرثار على التوالي  الى الجنوب مع بعض االنحرافات نحو الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وباتجاه نهر

(4 .) 

ان الوضع الجويولوجي والتركيبي وتأثير عوامل التعرية والتجوية لها ارتباط وتأثيراً واضحاً على جيورفولوجية المنطقة  

حيث ان الظواهر الجيومورفولوجيه للمنطقة تمتاز بقلة وجود وديان وهي ذات انظمة متوازية لتركيب سامراء وكذلك 

ود ظواهر المنحدرات والتهدم الكتلي المرافق لهذه المنحدرات  اضافة الى وجود الكثبان والصفائح الرملية التي تقع وج

 ( م كما تم وصف منطقة الدراسة بانها ذات نظام هيدرو 5شرق مملحة الشاري  والتي يصل ارتفاع الكثبان الرملية الى )
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نطقة كونها تمثل انتهاء امتداد التكاوين الجويولوجية المختلفة في هذه المنطقة لوجي معقد بسبب طبيعة الترسبات في هذه الم

 (.2وهي تمثل حافة حوض ترسيبي سببه بذلك حدوث تغاير في الترسبات افقياً وعمودياً .)

 

 العمل الحقلي :

ينة سامراء من قبل دائرة المياه تم اخذ نتائج التحليالت الفيزيائية والكيميائية لمياه بعض االبار الجوفية الموجودة في مد

اي فترة ازدياد كمية  2113( بئر.حيث تم اخذ نماذج في الشهر الثالث من عام 21الجوفية التابعة لوزارة الري وعددها )

 المياه . اما الفترة الثانية الخذ نماذج المياه في الشهر العاشر لم تؤخذ بسبب الوضع االمني المتردي في المدينة. 

 ( االرتفاع وعمق االبار و منسوب الماء المستقر ومنسوب الماء المتحرك واالنتاجية1حظ من الجدول رقم )حيث نال

( يوضح موقع ابار 1( يوضح الخواص الفيزياوية والكيمياوية لنماذج مياه االبار في منطقة الدراسة الشكل )1والجدول )

 المياه الجوفية في منطقة الدراسة.

 

 الفيزياوية والكيمياوية لنماذج مياه االبار في منطقة الدراسة( الخواص 1الجدول )
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( : موقع ابار المياه الجوفية في منطقة الدراسه.1الشكل )  
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 . 2112( : مدى ومعدل القيم الهايدروكيميائية لنماذج مياه االبار في منطقة الدراسة للعام   2جدول ) 

 

 
Average Min-  Max subject 

2221 591 -  6700 E-C 

(µ Mhose/cm) 

7.7 7.7    -   2.2 PH 

2212 649  -  2221 T.D.S. (ppm) 

   epm% epm ppm  

Epm

% 

Epm Ppm Max Min Max Min Max Min 

1.11 1.22 12.1 2.2 1.2 2 1.12 111 2 K+ 

22.1 12.7 211 21.2 21.1 22 2.2 112 122 Na+ 

22.2 11.2 122 22.1 21.2 11.2 2.2 222 22 +2Mg 

22.7 12 222 27 27.7 12.7 2 272 11 +2Ca 

 21.2  11.2 11.2 Sum 

21.7 12.7 212.1 22.2 12.2 22 2.2 222 211 Cl- 

21.2 1.2 127.2 21.2 27.1 12.1 2.1 1221 221 2-SO 

11.1 2.2 272 12.2 1.1 2.1 1.1 212 22.2 HCO3- 

 22.1  22 1.2 Sum 
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 : T.D.Sاالمالح الكلية الذائبة  -2

( لوحظ 2( ملغم / لتر . كما في جدول )946-2881بينت نتائج فحص التوصيلية الكهربائية ان مدى قيمها يتراوح بين )

تمثل معامل مستوى العالقة بين    Bمن حيث الزيادة والنقصان واالنتشار.فاذا كانت    T.D.Sو  ECوجود توافق بين قيم 

EC    وT.D.S         فأنB=T.D.S/EC  

minB=946/561=1.15 

mixB=3881/9011=1.50 

averB=1846/4401=1.41 

 . T.D.S( يقل كلما ازدادت قيمة  Bومنها يتبين ان قيمة معامل مستوى العالقة )

  T.D.Sو  ECالعالقة بين 

ية الكهربائية لنماذج المياه الجوفية حيث يمكن تعيين مجموعة االمالح المذابة بصورة سريعة عن طريق قياس التوصيل

 ( .9تزداد التوصيلية مع زيادة الملوحة )

تسلك سلوك مشابه لالمالح الذائبة الكلية مما يعكس الترابط القوي بين هاتين  ECيالحظ من منطقة الدراسة ان قيم 

 الخاصيتين مما اتاح رسم عالقة خطية بينهما .

 

 
 ح الذائبة الكلية والتوصيلية الكهربائيةالعالقة بين األمال )2(شكل 

 

  Phالرقم الهيدروجيني 

يعبر الرقم الهيدروجيني عن نشاط وفعالية ايون الهيدروجين في المياه حيث يشير الى القيمة العددية للورغاريتم مقلوب 

 ( .0( )11تركيز ايون الهيدروجين بالمول / لتر لالساس )
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( .اظهرت نتائج فحص الرقم الهيدروجيني ان  0.1-8.2للمياه الجوفية في منطقة الدراسة ) تراوحت قيم الرقم الهيدروجيني

المياه الجوفية في منطقة الدراسة هي متعادلة الى قاعدية خفيفة وذلك بسبب احتمال تأثير المياه الجوفية بالمياه المغذية لها 

و معلوم ان االيونات الموجبة تعطي ميوالً قاعدياً على عكس والتي تميل الى القاعدية حيث اذابة ايون الكالسيوم . كما ه

 اليونات السالبة التي تعطي ميالً حامضياً ومتعادالً الى حامضياً.

 العسرة الكلية:

تعزى العسرة في المياه الى وجود امالح الكالسيوم والمغنيسيوم بشكل بيكاربونات وكبريتات وكلوريدات  وتقسم الى 

 نوعين: 

: وتسمى العسرة الكاربونايتية والناتجة من اتحاد الكالسيوم والمغنيسيوم مع البيكاربونات والقليل من  المؤقته العسرة -1

 الكاربونات , وتزول هذه العسرة بالغليان حيث تتفكك البيكاربونات وتترسب كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم. 

ية وتنتج من اتحاد ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم مع ايونات الكبريتات : وتسمى العسرة غير البيكاربونايت العسرة الدائمه-2

 والكلوريدات وال يمكن ازالتها بالغليان ولكن يمكن ازالتها بطريقة التبادل االيوني . 

 (.9تحسب العسرة الكلية من تراكيز ايوني الكالسيوم والمغنيسيوم بوحدات جزء من المليون بالمعادلة )

T.H=2.497Ca + 4.11 mg 

T.H=2.497*4653 + 4.11*2589.4 

T.H=21.908.2 

 x( وضرب الناتج epmكذلك يمكن حسابها من جمع تراكيز ايوني الكالسيوم والمغنيسيوم بوحدات المكافئ من المليون )

 ( 8)51بالقيمة 

T.H(=rCa+rMg * )51 

T.H(=265.36  +215.1*)51=25.524.5epm 

 منطقة الدراسة اعتماداً على قيم العسرة الكلية .ويمكن تصنيف المياه الجوفية في 

 

 ( 1( تصنيف المياه اعتماداً على قيم العسرة الكلية ) 2جدول) 

 

Water class Total Hardness 

AS  Caco3(ppm) 

Soft 1-05 

Moderately hard 05-151 

Hard 151-311 

Very hard 311    < 

 ( .very hardمن نوع العسره جداً) ( وجد ان المياه 3وبالمقارنة مع جدول) 

 

 تراكيز االيونات الرئيسية الموجبة

يكون تواجد تراكيز االيونات الرئيسية الموجبة في المياه الجوفية على نوعين هما ايونات العناصر القلوية والتي تشمل 

كالسيوم والمغنيسيوم . حيث تتأثر ايوني البوتاسيوم والصوديوم وايونات العناصر القلوية الترابية والتي تشمل ايوني ال

تراكيز هذه االيونات بالسحنات الرسوبية لخزانات االبار الجوفية والتبادل االيوني بينهما اضافة الى تأثير مقطع التربه 

 والنطاق غير المشبع .

 :  ايونات البوتاسيوم والصوديوم

تكتسب المياه الطبيعية تراكيز مختلفة من ايوني البوتاسيوم والصوديوم نتيجة تفاعلهما مع المعادن الطينية اضافة الى نتائج 

تعرية الصخور النارية وخاصةً التي تحتوي الفلسبار بها وانتقالها الى النظام المائي كما وتؤدي عمليات التبادل االيوني 

 ايون الصوديوم .  دوراً مهماً في زيادة تراكيز

 ( بان التواجد الطبيعي للبوتاسيوم والصوديوم هو كما يأتي.6والجل المقارنة ذكر )
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 ( .1( تراكيز ايوني الصوديوم والبوتاسيوم استناداً ل )2جدول )

 

 
 ( epmالتركيز) المصدر االيون

K+ المياه الطبيعية  

 مياه البحر

 0.51 اقل من

 1.65بحدود 

Na+ لطبيعيةالمياه ا  

 مياه البحر

 8.7 اكبر من

 408.3بحدود 

 

 (. 2تحتوي المياه الجوفية لالبار في منطقة الدراسة على تراكيز متفاوتة من هذين االيونين كما في جدول     ) 

 ( . 1.44epm( فيما بلغ  المعدل   ) 3epm-1.15تعكس النتائج المستحصلة ان قيم ايون البوتاسيوم تكون متفاوتة ما بين )

 اما بالنسبة لتركيز ايون الصوديوم فأن القيم المستحصلة هي متفاوتة ايضاً كما في جدول 

 ( .epm 15.0(  بلغ المعدل )28epm-5.59( حيث بلغ الحد االدنى واالعلى  لتراكيز هذا االيون )2) 

وقسم من التراكيز اكثر مما موجود  مما تقدم يتضح ان تراكيز هذه االيونين في المياه الجوفية لمنطقة الدراسة متفاوتة

( ويعود السبب الى ان مصدرهما في هذه المياه هي احتواء الرسوبيات لالبار على تراكيز من هذين   2ضمن جدول )  

االيونين . بالنسبة اليون البوتاسيوم ان اهم مصادره هو تجوية معادن الفلسبار والبايونايت وترسبات المتبخرات الموجودة 

ً بعد ذوبانها بالمياه . وكذلك يرجع تواجد تركيز البوتاسيوم الى حدوث عملية غسل االمالح في منط قة الدراسة خصوصا

leaching  من الترب والتكاوين الجيولوجية الموجودة في المنطقة عند ارتفاع منسوب المياه او غزارة االمطار . كذلك ان

الكيمياوية التي تستخدم في الزراعة حيث يزود هذا العنصر بالمياه هذا العنصر يدخل كعنصر اساسي في صناعة االسمدة 

 ( .11الجوفية )

اما عنصر الصوديوم هو اكثر الفلزات القلوية انتشاراً في الطبيعة . حيث يتميز  الصوديوم على الرسوبيات الناعمة في 

ة الى استخدام االسمدة الكيمياوية في الزراعة ( . وتعزى زيادة الصوديوم في مياه المنطقة المدروس8حاالت التبخر الشديد )

( . وكذلك قد تعود الزيادة ايضا الى غسل لالمالح من الترب والتكاري 11حيث تحتوي على تراكيز من هذا العنصر )

( التي تتوغل الى داخل مياه ابار منطقة 11الجيولوجية في منطقة الدراسة بفعل مياه االمطار ومياه الري في زراعة)

 راسة .الد

 :   تراكيز االيونات الرئيسية السالبة

 وتشمل دراسة ايونات الكلورايد والكبريتات  والكاربونات  والبيكاربونات .

    -CLايون الكلورايد

من تراكيز هذا  %55( حيث اشار الى ان 4ان اهم مصادر ايون الكلورايد موجودة في المياه الطبيعية هي االمطار في )

هي اعادة دورات االنتقال من االمطار . كذلك بينت الدراسات  ان  %45تعرية الصخور وان هناك  االيون هي نتيجة

وجود تراكيز عالية لهذا االيون في المياه الجوفية داللة على وجود امالح هذا االيون في االحواض الرسوبية نتيجة 

 ( . 12بيعية وجد في مياه البحار والمحيطات )الدورات الرسوبية ذات االصل البحري لها واعلى تركيز في المياه الط

 

 ( .1( يمثل التواجد الطبيعي اليون الكلورايد حسب)  2جدول )  

 

 
 epmالتركيز نوع المياه

 1.85اقل من  المياه الطبيعية 

 28.2اقل من  مياه المناطق الجافة 

 534 مياه البحر 

 

( فيما بلغ الحد االدنى epm 23.1البار الجوفية في منطقة الدراسة )بلغ الحد االعلى لتركيز ايون الكلورايد في مياه ا

(5.8epm( وبمعدل )14.0 epm كما موضح في ) 

djps_diyala@hotmail.com
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 ( حيث يتضح ان تركيزه يقع ضمن الحدود الطبيعية لمياه المناطق الجافة .    2جدول ) 

مدروسة الى وجود مملحة شاري والتي يعود سبب عدم وجود نظام معين لتوزيع تراكيز هذا العنصر في مياه المنطقة ال

( وتأثيرها على االبار القريبة منها  وما يطرحه االنسان من الكلورايد 13تمتاز بتراكيز عالية من ملح كلوريد الصوديوم )

في فضالت الصرف الصحي خصوصا ان مدينة سامراء ال توجد بها شبكة مجاري لتجميع المياه الثقيلة ومعالجتها . حيث 

السكان احواض التعفن  والتي تحدث منها تسرب من مياه البالوعات الى مياه جوفية وبالتالي يؤدي الى زيادة  يستخدم

 تراكيز ايون الكلورايد فيها وباتجاه جريان المياه الجوفية وحركتها.

 So4 -2أيون الكبريتات

يتات مثل صخور المتبخرات  واالنهايدرايت يتواجد ايون الكبريتات في المياه الطبيعية نتيجة لوجود مصدر لرواسب الكبر

 ( .14)كبريتات الكالسيوم ( كما ينتج من اكسدة معادن البايرايت والماركزايت في صخورالطفل  والطين )

 

 ( .1( يمثل التواجد الطبيعي اليون الكبريتات في المياه استناداً الى )  1الجدول ) 

 

 
 epmالتركيز  نوع الماء

  4.19 اقل من المياه الطبيعية 

 21.83اقل من  مياه المناطق الجافة 

 55 مياه البحر

   

( فيما بلغ الحد  epm 9.8( وبمعدل )epm  12.6( ان الحد االعلى لتركيز ايون الكبريتات ) 2يتضح من الجدول )  

لمناطق الجافة . ويعود ( مما يعني ان تركيز هذا االيون في مياه منطقة الدراسة هو ضمن نطاق مياه اepm 2.9االدنى )

سبب تواجد هذا االيون في مياه االبار المدروسة هو ان هذا االيون يتكون من عدة مصادر اهمها اكسدة خامات الكبريتات 

وانحالل المتبخرات من معادن  واالنهايدرايت عن طريق اذابة في فترة االمطار التي تترشح خالل طبقات التربة في باطن 

خر يعود الى ان مصدر هذا االيون عن طريق الفعاليات البشرية الناتجة من النشاطات الزراعية مثل االرض والسبب اال

 االسمدة والمبيدات .

 

   -Hco3ايون البيكاربونات 

يكون مصدر هذا االيون في االساس مصدره قارياً واالكثر احتمالية من تفاعل االمطار بوجود غاز ثاني اوكسيد الكاربون 

ن ان تكون الصخور الجيرية مصدرمهم في تزويد المياه بهذا االيون عند ذوبانها بتغير الظروف ودرجات ( . ويمك9)

 الحرارة والقاعدية .

 

 ( . 1( يمثل التواجد الطبيعي اليون البيكاربونات في المياه استناداً الى )  7جدول ) 

 

 

  epm التركيز نوع المياه

 13.1اقل من  المياه الطبيعية 

 2.3 البحر  مياه

 

( فيما بلغ الحد  epm 8.1(  ان الحد االعلى لتركيز هذا االيون في مياه ابار منطقة الدراسة هو )    2يتضح من الجدول ) 

( . ان تركيز هذا االيون في مياه المنطقة المدروسة تقع ضمن نطاق المياه  epm 4.4( وبمعدل ) epm 1.6االدنى  )   

في ذلك الى وجود صخور الحجر الجيري الذي يعد مصدر مهم لهذا االيون في المياه وكذلك فأن  الطبيعية . ويعود السبب

حتى تكون  co2الفعاليات الحياتية وتذبذب درجات الحرارة واختالف شدة االضاءة ) التعرض الشمسي ( تزيد من كمية 

 ( .4في ) Hco3زيادة تركيز في اعلى مستوى لها من الفعالية سببه  Diatamوالدايتوم   Algaeاالشنات 
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 -No3ايون النترات 

( .نتيجة تراكم في الجزء غير المشبع من 4يعد هذا االيون احد اهم مركبات النيتروجين الموجودة في المياه الجوفية في )

. وان اعادة الخزان المائي واستفادة جذور النباتات منه من خالل البكتريا الال هوائية باالضافة الى االسمدة المستخدمة 

 ( وان المنطقة غير 4التغلغل الى منطقة الجذور لحين الوصول الى الخزان المائي تحتاج الى فترة زمنية غير طويلة في )

 

المشبعة تؤدي دوراً مهماً في امداد اشكال النيتروجين الى المياه الجوفية  وخاصةً المناطق ذات المسامية العالية والدورات 

 والري المستمر . الزراعية المتكررة

( ومن جدول )     ( يتضح ان الحد االعلى لتركيز ppm(  )12 11.1- 1.1يتراوح تركيز هذا اليون في المياه الجوفية )

(  علماً ان ppm 8.83( والمعدل )  ppm 2( فيما كان الحد االدنى )  ppm 40.5هذا االيون في مياه االبار المدروسة )

. ان مصدر ايون النترات يعود الى استخدام االسمدة  - No3الدراسة ال تحتوي على ايون  هناك بعض االبار في منطقة

الكيمياوية  النيتروجينية في الزراعة ومن فعل التأكسد واالختزال للنيتروجين المتواجد في التربة . ويؤشر تركيز النترات 

ي المياه الجوفية يعود الى تصريف مياه الصرف على وجود تلوث حاصل في المياه الجوفية الن احدى مصادر النترات ف
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