
 ملخص
 ناتجا خطیرا تدھورا األخیرة السنوات خالل الجزائر، غرب شمال األعلى،الواقعة الشلف منطقة في المیاه نوعیة تعرف

 عن

 .المفرط واالستغالل الزراعة في الكیماویة لألسمدة المكثف االستخدام ، المراقبة غیر الصحي الصرف میاه مصبات

 خصائصھ لتحدید الحصوي، -الرملي -الطمي من المتكون الجوفیة المیاه مكمن تشغیل آلیة تحلیل إلى الدراسة ھذه تھدف
 البیئي الجانب دراسة تمت كما .السدود میاه نوعیة تقییم كذا و الكیمیائیة النوعیة عن الناتجة تمعدنال الیة وفھم الحالیة
 .مصادره عن الكشف و المیاه تلك تلوث درجة في المتمثل

 األنیونات الكاتیونات،) التحلیل حمالت الكیمیائیة العناصر أساس على الجوفیة المیاه یدروجیوكیمیاءھ بدراسة قمنا لقد
 و 2002 السنتین خالل المائیة للموارد الوطنیة الوكالة قبل من إنجازھا یتم التي والمنخفضة العالیة المیاه في (الجافة وبقایا

 2008 عام إلى 2002 من الفترة مدى على العناصر لھذه الزمني التطور عن فضال ؛ 2008 .

 2002 لسنة الفیزیوكیمیائیة الخصائص تغیرات مراقبة و متابعة خالل من الجوفیة المیاه ھیدروكیمیاء بدراسة قمنا لقد

 2008 و .

 معالجة وقدمت. والھیدروكیمیائیة والھیدروجیولوجیة والمناخیة الجیولوجیة: وھي. الدراسات من العدید أجریت وقد
 وتفسیر

 مخططات) مختلفة وأدوات طرق باستخدام الكیمیائي البیانات Piper و Stabler ، مؤشر ،الثنائیة البیانیة التمثیالت

 (اإلحصائي-الجیو التحلیل و الخرائط رسم التشبع، مؤشرات ، األیوني التبادل

 :یلي ما المعطیات تحلیل نتائج أظھرت حیث
 وفقا نوعیات ثالثةب الجوفیة المیاه تتمیز - Piper و Stabler ، وبیكربونات الصودیوم وكلورید الكالسیوم كلورید ھي و

 لمخططات
 .الكالسیوم

 نذكر كما . (التبخر) المناخیة لعوامل ا وكذا الصخور نوعیة عن جھة من الناتجة ملوحتھا لشدة وذلك جدا ردیئة المیاه نوعیة إن -
 .(المستعملة المیاه مصبات وكذا الفالحیة النشاطات ) البشریة بعضالعوامل بوجود

 1999 ) بین الممتدة المراقبة فترة خالل ملحوظا دھورات السطحیة المیاه نوعیة بطاقات تظھر - - األربعة للسدود ( 2008
 األزوتیة العضویة، وادبالم المیاه تلوث نتیجة ھذا و ملوك وأوالد حریزة دردر، ، غریب :ھي و األعلى الشلف منطقة في الموجودة

NH 4 ، DBO5 ،DCO : التالیة بالمؤشرات عنھا عبرالم و والفوسفاتیة 
PO و NO-3 ،NO-2 ، + 4 

 المعبر و جدا عالیة ملوحة مع ، -3
.Résidu sec الجافة البقایا بمؤشر عنھا 

 .األعلى الشلف السطحیة، المیاه ملوحة، ، ھیدروكیمیائیة الجوفیة، المیاه :الكلمات مفتاح


