التعرف على نوعية ومصادر المياه للبيئات المائية في
المناطق الجيولوجية المختلفة

المشاكل البيئية كثيرة منها ما يتعلق بالتوزيع الجيولوجي لبعض المظاارر الطايةية ت وناوص مراالم الميااك ت لا
تفقا للرخوم الةاتية لها .تقد وفاجأ بمشكلة التلوث في منيقة ما نتيجة الحتواء الرخوم لمعالن معينة ت وطرب
مياااك الراارص الرااةي للمياااك الجوفيااة ت اتنهااام تبالتااالي و ياار ما موا اافا المياااك .تلائمااا ييلااق الااا المياااك
الجوفية " بالمياك اآلمنة " تلكنها ليطت كذل خا ة اند تقواها في مجال التلوث.
لذا يطتلزم مراقبة (  )Monitoringرذك المياك تمعرفة نوايتها ت شيء ما واميخهاا انااء وةركهاا تانتقالهاا ابار
الرخوم الةاتية المختلفة قبل ت ولها إلينا الا ريئة ميااك

االةة للشارب .تكماا نعلاأ ن مراالم الميااك مختلفاة

مثل اتميام ت اتنهام تالبةيرا تالجبال تاليبقا الجيولوجية التةت سيةية .لذل فأن المياك يضا وختلف م
منيقة إلا خرى ت م بيئة

خرية إلا خرى م الممك االستدالل اليها م بعض

فاوها كاآلوي:

 .1درجة الملوحة Salinity
فهناك االقة تطيدة ما بي الرخر ت التملح ( جدتل  ) 1تيمك االستدالل اليها م القيأ التالية:
مجموص اتمالح الذائبة - TDS

- Total Dissolved Solids

قابلية التو يل الكهربي Electrical Conductivity - EC

-

mg/l
μmhos/cm

 .2االتزان الكيميائي Ionic Balance
تلمعرفة بقية وفا يل لتمة الماء في الرخر تالهواء تلمعرفة مردمك البد لنا م جراء التةاليل المخبرية
لمعرفة مكونا الماء الكيميائية.
ترناك خياء شائعة وةدث اناء جراء التةاليل بطبب نقص الخبرة لدى المةلل تبالتالي وؤار رذك اتخياء الا
قيأ ت نتائج وركيزا اتيونا المختلفة في المةلول المائي .تلمعرفة جولة التةاليل الكيميائية يجب حطاب ما
يطما باالوزان الكيميائي.

طريقة تحديد درجة االتزان الكيميائي للمياه

أوال  :تحويل تركيز العناصر من  mg/lإلى -:meq/l
مامكأ مجمواة م الب المياك المعبأة اليكأ باختيام العبوا

ا اتمقام المبينة في الجدتل  Aالمرفق .كملي

الجدتل بتدتي قيأ اتنيونا تالكاويونا بوحدة  mg/lاأ استعيني بالجدتل التالي تجراء التةويل إلا meq/l
لجميع الكاويونا تاتنيونا المدتنة في الجدتل المرفق.

التحويل إلى ( ) meq/l
0.04350
0.08229
0.04990
0.02558
0.00965
التحويل إلى ( ) meq/l
0.02082
0.02821
0.01639
0.3333
0.3159
0.6238
ثانيا :إيجاد مجموع الكاتيونات -

الروليوم
الم نيطيوم
الكالطيوم
البوواسيوم
الر اص
الكبريتا
الكلوم
البيكربونا
الكربونا
الفوسفا
الكبريتيدا

العناصر الكيميائية (الكاتيونات)
Na
Mg2
Ca2
K
Pb2
العناصر الكيميائية (األنيونات)
SO4
Cl
HCO3
CO3
PO4
S2

meq/l

بعد وةويل وركيز الكاويونا إلا  meq/lوجمع جميعها تودتن في امول مجموص الكاويونا كما في المثال
التالي-:
Ca
1.23

Mg
0.91

Na
4.52

K
0.401

مجموص الكاويونا
7.06 meq/l

ثالثا  :إيجاد مجموع األنيونات meq/l -
بعد وةويل وركيز االنيونا إلا  meq/lوجمع جميعها تودتن في امول مجموص االنيونا كما في المثال التالي-:
SO4
0.21

HCO3
1.95

Cl
4.32

مجموص االنيونا
6.48 meq/l

رابعا  :تطبيق معادلة االتزان الكيميائي-:
االوزان الكيميائي = (مجموص الكاويونا ) ( -مجموص اتنيونا ) 100 
(مجموص الكاويونا ) ( +مجموص اتنيونا )
ويبيقا الا المثال الطابق :حيث كان مجموص الكاويونا =  7.06تمجموص االنيونا =  6.48يكون االوزان
الكيميائي كما يلي-:
االوزان الكيميائي = ( 4.283 % =100  0.58 = 100  ) 6.48 ( - ) 7.06

( ) 6.48 ( + ) 7.06

13.54

* فقط العينات المائية التي سوف ينحصر الناتج بين (  +5إلى  ) –5تكون متزنة كيميائيا.

خامسا :الرسم البياني (  )Finger printلمعرفة مصدر ونوع الماء -:
يمكن التعرف على مصدر الماء ونوعه عن طريق الرسم البياني للمكونات الكيميائية على ورقة رسم
لوغاريثمية بحيث أن كل عينة تمثل خط متعرج يحدد اآلتي-:
 وركيز كل يون تبالتالي نجد الخط إما في الا الشكل ت سفل الشكل حطب التركيز طبعا.


الملوحة النطبية  :ت ل بمالحظة اتيونا

ا القيأ العظما تم اأ نطتدل منها الا نوص الملح فاي

الماء .بةيث ن إ ا كانت النطبة العظماا للكلوميادا رناا يطاتدل الاا ن الميااك وعتبار قديماةإ ماا إ ا
كانااات للكبريتاااا فهاااي وعتبااار متوساااية العمااار تماااربةإ ماااا إ ا كانااات النطااابة العظماااا للكربوناااا
تالبيكربونا فهي لمياك حديثة تمردمرا طبقا


خرية جيرية ت لتلومايتية.

تاند االنتهاء م الرسأ يجب إكمال الجدتل مقأ (.)2
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