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ةالخالص  

 

تعتبر الوديان  و حيث تعاني من الطلب العالي للمياهة القلط من المناطق الشبه الجافه تعد منطق

اال أنا قدرتها على تغطية الطلب المائي  المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة،هي  واالبار

 يدة لرفع منسوب المياه بالمنطقة.لذلك من كان من الضروري البحث عن مصادر جد  ،منخفضة

  

من خالل تجميع وذلك  ه في المنطقة الضخ الصناعي للماءمن الطرق المتاحة لرفع منسوب الميا 

مياه الفيضان في الشتاء واستعمال المياه العادمة المعالجة في الصيف كمصدر لدعم موازنة المياه 

 والرواسب لوميتص المنطقة المكونة من صخور الدباالعتماد على خصائ وتم ذلك  .منطقةفي ال

                                                                                     .والصخور الجيرية المنتشرة

مليتتة حستتاب لعمتتن ختتالل تحليتت  وتجميتتع المعلومتتا  االزمتتة   الدراستتة  وتتتتلخص اليتتة العمتت  فتتي 

ستواء باستتخدام ميتاه      مة لتحديد المنطقة المناستبة لعمليتة الضتخ الصتناعي    الموازنة المائية والالز

موازنتتة الميتتاه فتتي المنطقتتة تتتم حستتابها   اء أو الميتتاه العادمتتة المعالجتتة. الفيضتتان الناتجتتة فتتي الشتتت 

                                                     .  وافض  االماكن المناسبة للضخ الصناعي تم تحديده

  وادي قتد استتعم  لحستاب الموازنتة المائيتة فتي       مقياس رطوبة التربتة فتي جتي أي أس     مودي     

، درجتتا  يتتة هطتتول االمطتتار كم جموعتتة بيانتتا  لحستتاب الموازنتتة وهتتي    القلتتط وقتتد  ادخلتتت م 

ة المخزنتة فتي   وجتد أن كميتة الميتاه الستنوي     وقد .الحراري نسبة الرطوبة وكمية االشعاع الحرارة،

بينما فتي الجتزء الشترقي متن وادي القلتط        ،ملم / سنة 99تساوي  من وادي القلط المنطقة العلوية 

                                                              ملم / سنة.  21فأن كمية المياه المخزنة تساوي 

من خالل  استعمال طريقة المائية في وادي القلط، ستعملت طرق اخرى لحساب الموازنة وقد ا   

قد و .ملم / سنة 221لمخزنة سنويا تساوي تركيز الكلور في المياه الجوفية وجد ان كمية المياه ا

          ملم/سنة 211 مان وكوتمان تساويرمعادال  زجلمخزنة من خالل  أن كمية المياه اوجد 

      

            /سنة.ملم221يساوي  في القلط  فأن المخزون المائي( 2999وفي معادلة غولدسمد  ) 
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Weighted Overlay Method  استخدمت  الصناعي حيثللضخ تحديد المناطق المناسبة ل 

قدرة  ،الجريان السطحي ،للضخ وهي  االنحدارعدة معايير لتحديد المنطقة المناسبة وتم استخدام 

اشار  النتائج االبار وعمق المياه الجوفية.  افةالصخور على الترشيح واستعمال االراضي وكث

% من المنطقة مناسبة لعملية الضخ الصناعي من خالل تجميع مياه الفيضان وذلك  92أن 

كيلو متر مربع. وأن نسبة المناطق المناسبة لعملية الضخ الصناعي بواسطة المياه  299بمساحة 

متر كيلو 229% وذلك بمساحة  11المعالجة من خالل قدرة الصخور على ترشيح المياه هي 

                                                                                                                مربع.

 

 


