
 ل مخمورهالتحليل متعدد المتغيرات لنوعية المياه الجوفية لس
 

 الباقي يسرى طو عبد                               شهاب عبد المحسن سعد اهلل

 والموارد المائيةالسدود مركز بحوث                              البيئة والسيطرة عمى التموثمركز بحوث  
 لــــــــــة الموصـــــــــامعج    

 

 6212(، 1(، العدد)62مجمد )مجمة جامعة دمشق لمعموم الهندسية، ال
 

 الملخص

ة حســن نوعيــ اآلبــارالميــاا الجوةيــة ةــم ســهل مخمــور ولتصــنيا  نوعيــةواص خــمــا بــين عالقــا  اليهــدا البحــث التحــر  عــن 
ةـم سـهل مخمـور منطقـة الدراسـة ث تتم ـل  6م 6022بئرا  سطحيا  موزعة عمـى مسـاحة   62عميقا  و ا  بئر  53، تم انتخان مياهها

pH,Ca2+,Mg2+,Na+,B+, K+,Cl-,So4العوامـــل المحـــددة لنوعيـــة الميـــاا الجوةيـــة 
2-,CO3

2-,HCO3
-,NO3

 مص، اســــتخ-
نســبة  % مــن 32أك ــر مــن  األولالعامـل  شــكلالعميقــة و  لآلبــارالميــاا الجوةيـة عوامــل نوعيــة مـن ةقــط ن العــاممم عــاممي لالتحميـ

الميـاا بصـورة معنويـة وبينـ  التغـاير ةـم نوعيـة  األولعمـى العامـل والسـالبة ث حممـ  اييونـا  الموجبـة التغاير ةم نوعيـة الميـاا 
 ثاآلبـار ال ـحمةوالتوزيع غيـر المتجـانس لمنشـاطا  الزراعيـة وكـألي تـي ير ميـاا الى ـال  عمـى منطقة الجيولوجية ل تبعا  الجوةية 

% مــن التغــاير  32أك ــر مــن  األولبالنســبة لآلبــار ال ــحمة ةقــد اســتخمص التحميــل العــاممم  ال ــة عوامــل ث شــكل العامــل  أمــا
وتم مـــ  هـــأا المتغيـــرا  بالدالـــة  األولوعيـــة الميـــاا الجوةيـــة عمـــى العامـــل حممـــ  ســـتة مـــن متغيـــرا  ن، لنوعيـــة الميـــاا الجوةيـــة 

اييونـا  السـالبة والمتم مـة بـالكمور والكبريتـا   إلىوالمغنيسيوم والبورون إ اةة  م ية واييونا  الموجبة متم مة بالصوديوماالح
بئــرين احتويــا عمــى أعمـــى  األول ـــمن العنقــود % ،ت32 ــالث مجــاميع وبتشــاب   إلــىالعميقـــة  اآلبــارقســم التحميــل العنقــود    ث

 الموجبــةأوطــي التراكيــز لاليونــا  بينمــا العنقــود ال ــانم احتــوا عمــى  مانيــة  بــار ت ــمن  ، الســالبة الموجبــة و التراكيــز لاليونــا  
ل ـحمة ةـتم الحصـول عمـى ا بالنسـبة لآلبـاروال انم ث أما  األولالعنقود ال الث التراكيز المتوسطة بين العنقودين أظهر السالبة ، و 

 بــار أا  النوعيــة الرديئــة والعنقــود ال ــانم التراكيــز الواطئــة ث أظهــر  0 األول% ، ت ــمن العنقــود 3ث50 ال ــة عناقيــد وبتشــاب  
يكـون مىيـد جـدا  لمىالحـين أو مسـتخدمم الميـاا  أنالبحث أن النتائج التم تم الحصول عميها من التحميـل متعـدد المتغيـرا  يمكـن 

   ية ةم هأا المنطقة ثالجوة


