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 مستخلص
 
 

ضفة                         ة في شمال غرب ال ة طولكرم الواقع ة لمنطق درو آيميائي ة وهي تم عمل دراسة هيدروجيولوجي

ع في ال     ا و تق ة جغرافي ي لحوض    الغربي شمالي الغرب ا  (جزء ال درولوجيا )  تماسيح -العوج معظم . هي

 بيت لحم   –القدس  (اآلبار الجوفية تقع في الحوض العلوي والذي يتم تغذيته من التكوينات الجيولوجية             

ل– اه   ).  الخلي وث المي ى تل شرية عل شاطات الب اتج عن الن أثير الن دى الت ا لم ة تقييم ذه الدراس ل ه تمث

  .ارها من المناطق الحساسة بيئيا للتلوثالجوفية باعتب

تتلخص الدراسة الهيدروآيميائية في معرفة سمة المياه وطبيعة الصخور التي تغذي الحوض الجوفي               

شاطات       . في تلك المنطقة   ا أو بفعل الن وتهدف الدراسة إلى تحديد السبب المباشر للتلوث إن آان طبيعي

ات      /م اآلبار تتمتع بسمة قلويةوقد وجد من خالل الدراسة أن معظ   . البشرية ي القلوي ادة ف ة مع زي ترابي

ين    . وسيطرة آيونات البايكربونات   تالمس ب وقد تبين أن أصل المياه في تلك المنطقة يتحدد من خالل ال

اطق                     ي من ات األساسية ف ل المكون ي تمث دولومايت واألراجونايت الت الماء ومعادن صخور الكلس وال

  .لجوفية في تلك المنطقةالتغذية المائية لآلبار ا

م                           زمن وت د مع ال رات والكلوري ات النت ز آيون ر تراآي ذلك تمت دراسة تغي تمت دراسة حالة المياه وآ

وث            ربط التل ة ل ثمثيل اآلبار الملوثة حيزيا وربطها بعالقات حيزية من خالل نظم المعلومات الجغرافي

ة ت           ار الملوث ع ضمن              باآلثار الطبيعية والبشرية وقد وجد أن اآلب ا وتق اطق الحساسة بيئي ع ضمن المن ق

  .مناطق التجمعات السكنية والقريبة من المناطق الزراعية

ة                      تم عمل نموذج رياضي لتدفق المياه الجوفية وانتقال الملوثات في الحوض الجوفي لجزء من منطق

ا تماسيح                (الدراسة   ع شمال غرب حوض العوج ذي وال ) الجزء الغربي من حوض اإلسكندرون الواق

وث         ر حساسية للتل ة األآث وذج خالل               . يمثل المنطق اة النم ين وتمت محاآ وذج بطبقت ل النم م تمثي  10ت

نوات  رة   ) 2015-2005(س ك الفت الل تل ات خ صرف الملوث ة ت ة آيفي ة أن  . لدراس ت النتيج د آان وق

 يتم تنفيذها   الوضع قد يسوء فيما يتعلق بتلوث المياه الجوفية في تلك المنطقة ما لم يكن هناك إجراءات               

سببة                          سانية الم شاطات اإلن ار الناتجة عن الن ل من اآلث اس للتقلي من قبل صناع القرار بالتعاون مع الن

 .لتلوث المياه الجوفية في تلك المنطقة

 

 

 


