
 13- 99  والتقنية ةهندسيعلوم اللر الثاني لـــالمؤتم

 ليبيا -صبراتة    9139 أكتوبر
 

  

3 

 

بعد البيارة الدوداء ) الفونيا(  عن بئر المياه في انتذار مركبات  تأثيردراسة 
 ليبيا –التلوث البيولوجي في المياه الجوفية بمدينة العجيالت المركز

 2, د. عسخ أحسج عسار 1أ . حديغ عمى خزيخ
 ليبيا ,العجيالت . لتقشيات شؤون السياه  تحاليل السياه , السعيج العالي تقدع السعالجة وتقشيا       1

 ليبيا ,زلصغ , السعيج العالي لمعمػم والتقشية , السختبخات الصبيةقدع العمػم  2
 hsasabood@yahool.com: البخيج اإللكتخوني*

 ملخص البحث
 2018الجراسة مغ فتختيغ إحجاىسا في فرل الذتاء خالل شيخي  األول  )يشايخ( والثاني )فبخايخ( مغ سشة  أجخيت    

ـــالل شيخي الدابع )يػنيػ( والثامغ )يػليػ( مغ سشة  م وشسمت اخح عيشات مياه 2018, واألخخى في فرـــل الريف خـ
. تع إجخاء بعس التحاليل الكيسيائية مغ ضسشيا تحاليل ( بئخ مياه جػفية خاصة في مشصقة العجيالت السخكد 36لعجد )

NH4دالئل التمػث بسياه الرخف الرحي ) 
+  ,NO2

-  ,NO3
مع عسل تحميل إحرائي باستخجام بخنامج (  -

(SPSS V 24)  بعج البيارت الدػداء) الفػنيا( عغ آبار السياه في انتذار دالئل التمػث البيػلػجي  تأثيخلمتعخف عمى
، وأشارت نتائج التحاليل الكيسائية إلى ان السياه الجػفية في مشصقة الجراسة تعاني مغ تمػث مدتسخ في السياه الجػفية 

, بيشسا أشارت التحاليل اإلحرائية إلى ان نيا( ىل السشصقة لمبيارات الدػداء )الفػ أ بسياه السجاري الشاتج عغ استخجام 
ىشاك عالقة عكدية بيغ البعج بيغ مػقع بئخ السياه ومػقع البيارة الدػداء الخاصة و مخكبات  التمػث البيػلػجي )أمػنيا 

العالقة . نتخيت , نتخات ( , حيث يقل تخكيد مخكبات التمػث البيػلػجي بديادة السدافة والعكذ صحيح , وقػة شجة ىحه 
 ( تتخاوح بيغ قػية وجيجة ججا شتاًء وبيغ جيجة وقػية صيفًا.rوالستسثمة بسعامل االرتباط )

 (, معامل االرتباط )بيخسػن  اإلحرائيالدػداء, التحاليل الكيسيائية , التحميل  األباربار , آلمياه ا -الكلمات المفتاحية:

 

 . المقدمة1
مغ الصخق الذائعة االستخجام في عسمية جسع السخمفات  (Septic Tanks)التخسيخ  أوتعتبخ وحجات التحميل     

 إالتعتبخ مغ الصخق البجائية والبديصة  إنيا, وعمى الخغع مغ  [1]الدائمة والتخمز مشيا في القخى والسباني السشعدلة 
مميػن  50الزالت تدتخجم في جسيع بمجان العالع لديػلة تذغيميا وصيانتيا حيث يدتخجم ىحه الصخيقة حػالي  إنيا

  [2]مالييغ كشجي.  4و  أمخيكي
ىشاك محجدات كثيخه يجب ان تخاعى عشج استخجام ىحه الػحجات كشطام رئيدي لمتخمز مغ مياه السجاري , مشيا    

(م وذلظ لزسان عجم تمػث السياه 50دافة بيغ ىحه الػحجات ومرادر السياه عغ )عمى سبيل السثال ان ال تقل الس
التدخب الشاتج مغ ىحه األحػاض قج يعسل عمى إدخال ممػثات وعكذ ذلظ فان  [3] ,الجػفية بسكػنات ىحه الػحجات

ا في نقل الكثيخ مغ لمسياه كالبكتخيا والفيخوسات والسػاد العزػية وغيخ العزػية  التي تجعل مغ ىحه السياه سبب
كالكػليخا والتيفػئيج والدحار األميبي والتياب السدالظ البػلية والتياب الدحايا في األشفال وشمل األمخاض الخصيخة  

ويقجر معجل كسية مياه السجاري السشرخفة مغ السداكغ في الػاليات الستحجة األمخيكية  والتي تدتخجم ,]4-6[األشفال
 (7.1 – 2.5)`, و يقجر تخكيد الشيتخوجيغ فييا بحجود  ]l/c/ d] (160 – 200  )ة أحػاض التحميل ــأنطس

mmol/l   [7]مغ إجسالي الشيتخوجيغ.  
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غياب البشية التحتية لذبكات الرخف  تعاني معطع مجن ليبيا برػرة عامة ومشصقة العجيالت برػرة خاصة مغ   
والتي ترسع وتشفح بصخق غيخ سميسة مة رئيدية بجيمة لمتخمز مغ مياه السجاري الرحي واستخجام اآلبار الدػداء كػسي

 وغيخ مصابقة لمسػاصفات اليشجسية التي تزسغ عجم تمػث السياه الجػفية بسياه السجاري.
الترسيع والتشفيح العذػائي الخاشئ سػاء كان  تأثيخدراسة  إلىتيجف  إنيابالغة مغ حيث  أىسيةتكتدب ىحه الجراسة   

البيارات الدػداء عمى تمػث السياه الجػفية في مشصقة الجراسة مغ  إنذاءاختيار مػاقع  أوالسياه  أبارفي اختيار مػاقع 
ػفية بسياه بعج البيارات الدػداء عغ آبار السياه في مشصقة الجراسة عمى زيادة انتذار تمػث السياه الج تأثيخخالل دراسة 

 .السجاري ومياه الرخف الرحي
 

 -. منطقة الدراسة : 2
تقع مشصقة الجراسة في الجدء الذسالي الغخبي مغ سيل الجفارة مغ األراضي الميبية , حيث تتحجد إحجاثياتيا بخط   

كع و إلى الذخق مغ مشصقة  80, وتقع إلى الغخب مغ مجيشة شخابمذ بسدافة 32º -46وخط عخض  12º  -23شػل
 [8]( 1شكل ) كع, 5كع وإلى الجشػب مـغ ساحل البحخ الستػسط بسدافة  90رأس جـجيخ بسدافة 

 

 
 ( مػاقع اآلبار التي تست دراستيا داخل حجود مشصقة الجراسة1شكل )

 . المواد وطرق العمل3
 ىحه الجراسة إلى السخاحل التالية:يشقدع العسل في 

 مرحلت جمع المعلومبث عن آببر الميبه الجوفيت المختبرة قيد الدراست  3.1

( يبيغ مػاقع آبار السياه الجػفية التي تع اختيارىـــا في الجراسة الحالية بسشصقة العجيالت السخكد وعجدىا 2شكل )  
( G.P.Sالجقيقة باستخجام جياز تحجيج السػاقع باألقسار الرشاعية ) عغ شخيق اإلحجاثيات  ( بئخا وتحجيج مػاقعيا36)

 ( يسثل السعمػمات التي تع تجسعيا عغ ىحه اآلبار1, بيشسا ججول )
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 ( مػاقع اآلبار التي تست دراستيا داخل حجود مشصقة الجراسة2شكل )

 -مرحلة جمع العينات : 2.3
 18 – 15عمى فتختيغ إحجاىسا في فرل الذتاء خالل الفتخة ) تع جسع عيشات مغ مياه آبار السياه السختارة 
م( وفقا لمصخق العمسية الستبعة ألخح  8/2018/ 18- 15م( , واألخخى في فرـــل الريف خــــالل الفتـــخة )  1/2018/

 .  [9العيشات وحفطيا ]
 :مرحلة العمل المختبري  3.3
جسيع الفحػصات الالزمة لمجراسة في كال مغ مختبخ  في إجخاءتع استخجام األجيدة التالية  ]10[بحدب ما ورد في     

 -السياه بالسعيج العالي لتقشيات شؤون السياه بالعجيالت ومختبخات شخكة دلتا ، وشسمت االتي :
 ( استخجام جيازmulti meter( لقياس كال مغ األمالح الكمية الحائبة )(TDS  بائية والتػصيمية الكيخ
(Cond. ) 

 ) األمـــــــــــػنيا أيػناتاس ـــ( في قيDR 2800 Spectrophotometerاستخجام جياز التحميل الصيفي نػع )
(NH3والشتخيت(NO2

 وباستخجام الكػاشف الخاصة لكل تحميل. NO3)-) والشتخات  (-

 -:مرحلة التحليل اإلحرائي -4.3 
 اإلحرائيتع استخــجام بخنــامج التحميل    
 (SPSS V 24) Statistical Package for Social Sciences معامل االرتباط  في حداب

  [11,12]الكسية. لجراسة العالقة بيغ الستغيخات  (Pearson Correlation)بيخسػن 
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 السعمػمات التي تجسيعيا عغ اآلبار السختارة في مشصقة العجيالت السخكد:  (1) ججول

 
 
 

  بين البعد

والبيبرة البئر  

(m) 

 عمق

 البئر

( m) 

 االختببراث

رقم 

 البئر

 

 بين البعد

 والبيبرة البئر
(m) 

عمق 

 البئر

( m) 

 اإلحداثيبث
رقم 

 البئر
 

 االرتفبع
(m) 

الطول خط     

E 

العرض خط  

N 

 االرتفاع

(m) 

الطول خط     

E 

العرض خط  

N 

12 34 14 12.38606 32.75753 19 17 38 17 12.38367 32.751326 1 

38 60 12 12.37557 32.76121 20 35 47 15 12.37257 32.75449 2 

16 40 12 12.37623 32.76079 21 13 37 17 12.37996 32.7521 3 

12 36 14 12.38071 32.75913 22 12 34 17 12.38218 32.7523 4 

12 34 15 12.38422 32.75809 23 10 32 15 12.38485 32.75219 5 

16 34 14 12.38017 32.75998 24 30 50 14 12.36798 32.76074 6 

5 26 13 12.37905 32.76213 25 8 30 17 12.37391 32.75509 7 

9 30 14 12.38287 32.76019 26 8 33 16 12.38456 32.75341 8 

12 27 11 12.3735 32.76473 27 38 50 14 12.37167 32.76026 9 

8 24 12 12.3723 32.7652 28 3 26 12 12.37411 32.7584 10 

9 27 11 12.37761 32.76302 29 12 30 13 12.3794 32.75615 11 

12 33 11 12.37964 32.76296 30 13 36 14 12.38626 32.75545 12 

6 28 14 12.37672 32.76479 31 6 24 11 12.371768 32.763501 13 

30 30 11 12.38191 32.76396 32 25 36 12 12.37334 32.76184 14 

4 22 12 12.38226 32.76426 33 11 35 13 12.37346 32.76141 15 

10 25 13 12.38338 32.76356 34 5 34 12 12.37536 32.75946 16 

30 50 12 12.38238 32.76544 35 17 40 14 12.37936 32.75797 17 

13 27 11 12.38606 32.76502 36 11 32 15 12.38118 32.75668 18 
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 .النتائج والمناقذة 4
 : نتائج التحليل الكيميائي لعينات مياه اآلبار في منطقة الدراسة1.4

( يسثل نتائج التحميل الكيسيائي لعيشات مياه اآلبار في مشصقة الجراسة , ومغ خاللو يتبيغ احتػاء جسيع عيشات 2ججول رقع ) 
, الشتخيت , الشتخات ( , مسا يعصي دليل  األمػنيامياه اآلبار قيج الجراسة عمى تخاكيد مختمفة مغ مخكبات التمػث البيػلػجي ) 

بدبب استخجام أىالي السشصقة لآلبار الدػداء الخاصة ) بيارات وحفخ  [1113]اه السجاري قاشع عمى  تمػث مدتسخ بسي
التدخيب ( والتي يتع ترسيسيا وتشفيحىا بصخق غيخ مصابقة لمسػاصفات اليشجسية السعتسجة التي تزسغ عجم تمػث السياه 

 الجػفية بسياه السجاري والرخف الرحي.
 

   (Pearson Correlation)نتائج تحليل ارتباط بيرسون  : 2.4
 أمػنياإن مخكبات التمػث البيػلػجي ) والتي بيشت ( Pearsonتحميل االرتباط بصخيقة ) مخخجات ( يػضح4( و)3ججول )   

 شتاًء وصيفًا عمى التػالي.  (0.01, نتخيث , نتخات( عمى عالقة قػية )عشج مدتػى معشػية 

 شتاءً   (Pearson)تحميل االرتباط بصخيقة   ( Output)  ( مخخجات 3ججول ) 

 

 

 صيفا  (Pearson)تحهيم االرتباط بطريقة   ( Output)  ( مخرجات 4جدول )  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed 

 Dis. bet. 
.w.w_sep 

m 

NH3 
mg/l 

NO2
- 

mg/l 

NO3
- 

mg/l 

Dis. bet. 
 .w.w_sep  

m 

P. Correlation   1 -.836(**) -.886(**) -.802(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

NH3 
mg/l 

P.  -.836(**) 1 .894(**) .846(**) 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

NO2
- 

mg/l 
P. Correlation -.886(**) .894(**) 1 .849(**) 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

NO3
- 

mg/l 

P.Correlation -.802(**) .846(**) .849(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

 

Dis. bet. 
.w.w_sep 

m 

NH3 
mg/l 

NO2
- 

mg/l 

NO3
- 

mg/l 

Dis. bet. 
 .w.w_sep 

m 

P. Correlation   1 -.836(**) -.886(**) -.802(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

NH3 
mg/l 

P.  -.836(**) 1 .894(**) .846(**) 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

NO2
- 

mg/l 
P. Correlation -.886(**) .894(**) 1 .849(**) 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

NO3
- 

mg/l 
P.Correlation -.802(**) .846(**) .849(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
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 : نتائج انتحانيم انكيميائية نعينات مياه اآلبار في منطقة انعجيالت انمركز )9)جدول 

 
 
 

صيفب   نتبئج االختببراث   

البئر إنتبجيت  
m3/d 

  نتبئج االختببراث شتبء  

البئر إنتبجيت  
m3/d 

 العينت
 

E-
coli 

NO3
- 

mg/l 
NO2

- 

mg/l 
NO2

- 

mg/l 
NH3 
mg/l 

E-coli 
NO3

- 
mg/l 

NO2
- 

mg/l 
NH3 
mg/l 

+ 148.19 0.0603 0.0603 0.809 3 + 140.56 0.0431 0.727 2 1 

+ 107.29 0.0232 0.0232 0.552 2 + 
102.08 0.02 0.491 1.5 2 

+ 153.41 0.0542 0.0542 0.954 6 + 146.4 0.0481 0.843 4 3 

+ 158.41 0.0533 0.0533 0.983 5 + 150.29 0.049 0.871 4 4 

+ 182 0.069 0.069 1.012 5 + 123.4 0.0491 0.902 4 5 

+ 155.72 0.0411 0.0411 0.766 4 + 119.26 0.0448 0.693 3 6 

+ 185.7 0.0872 0.0872 1.087 6 + 177.2 0.0622 0.981 4 7 

+ 165.17 0.051 0.051 0.924 4 + 130.6 0.063 0.921 3 8 

+ 111.53 0.0031 0.0031 0.598 3 + 105.62 0.0205 0.636 2 9 

+ 188.39 0.0752 0.0752 1.003 6 + 178.8 0.0672 0.902 4 10 

+ 167.07 0.0689 0.0689 0.926 6 + 156.6 0.053 0.834 4 11 

+ 154.78 0.0614 0.0614 0.732 3 + 147.8 0.0523 0.65 2 12 

+ 188.78 0.0735 0.0735 0.903 4 + 178.8 0.0669 0.82 3 13 

+ 155.64 0.0219 0.0219 0.453 2 + 119.2 0.0189 0.55 1.5 14 

+ 198.03 0.0788 0.0788 0.925 6 + 167 0.0716 0.782 4 15 

+ 173.28 0.0808 0.0808 0.932 5 + 164.4 0.0728 0.825 4 16 

+ 132.76 0.0651 0.0651 0.864 3 + 124.48 0.0592 0.764 2 17 

+ 149.01 0.0794 0.0794 0.969 4 + 142.48 0.0592 0.861 3 18 
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 السخكد العجيالت مشصقة في اآلبار مياه لعيشات الكيسيائية التحاليل نتائج:  (2) تكسمة ججول

 
 

  نتبئج االختببراث صيفب  

البئر إنتبجيت  
m3/d 

  نتبئج االختببراث شتبء  

البئر إنتبجيت  
m3/d 

 العينت

 
E-coli 

NO3
- 

mg/l 
NO2

- 

mg/l 
NH3 
mg/l 

E-coli 
NO3

- 
mg/l 

NO2
- 

mg/l 
NH3 
mg/l 

+ 164.81 0.068 0.879 4 + 155.6 0.058 0.793 2 19 

+ 90.65 0.0041 0.342 1.5 + 85.64 0.0035 0.3061 1 20 

+ 127.73 0.0319 0.655 3 + 120.13 0.0271 0.58 1.5 21 

+ 157.54 0.0602 0.912 6 + 140.8 0.043 0.728 4 22 

+ 200.75 0.0817 1.083 8 + 151.6 0.056 0.733 6 23 

+ 147.68 0.0674 0.821 4 + 155.6 0.0562 0.712 3 24 

+ 210.18 0.0804 1.221 8 + 200.2 0.073 1.091 6 25 

+ 195.24 0.0792 1.067 6 + 161.6 0.0711 0.961 4 26 

+ 185.59 0.0706 0.893 4 + 178 0.063 0.79 3 27 

+ 201.76 0.0734 1.074 6 + 190.48 0.0658 0.9721 4 28 

+ 210.69 0.0827 1.213 8 + 201.8 0.0739 1.1 6 29 

+ 196.81 0.0637 0.974 6 + 177.2 0.049 0.87 4 30 

+ 210.74 0.0813 0.992 6 + 200 0.074 0.9 4 31 

+ 150.06 0.0335 0.624 2 + 140.6 0.0324 0.6417 1 32 

+ 187 0.066 0.893 6 + 151 0.06 0.752 4 33 

+ 210.43 0.0821 1.123 8 + 190.5 0.0763 1.003 6 34 

+ 99 0.0069 0.497 2 + 94 0.006 0.352 1 35 

+ 192.13 0.0739 0.876 3 + 181.4 0.052 0.866 2 36 
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السدافة بيغ مػقع بئخ السياه واآلبار الدػداء الخاصة ) بيارات وحفخ ( العالقة بيغ 8) إلى( 3بيشسا تبيغ األشكال مغ )   
, الشتخيت , الشتخات (  في عيشات مياه اآلبار السجروسة في مجيشة  األمػنياوتخكيد مخكبات التمػث البيػلػجي ) التدخيب ( 

 -عمى ىحه الشتائج يسكغ مالحطة التالي: اوصيفا. واعتسادالعجيالت السخكد قيج الجراسة شتاًء 
ىشاك عالقة عكدية تخبط بيغ تأثيخ البعج بيغ مػقع بئخ السياه ومػقع البيارة الدػداء الخاصة , حيث يقل تخكيد مخكبات  -

حه التمػث البيػلػجي بديادة السدافة والعكذ صحيح. ويعػد الدبب في ذلظ إلى إن تخكيد السمػثات سػف يشخفس مع زيادة ى
السدافة نتيجة لحخكة السمػثات أفقيًا واختالشيا مع كسيات اكبـــخ مغ السياه الجــــػفية باإلضافة إلى ذلظ االحتسالية العالية 

ىحه السدافة , وىحا يتـػافق مع ما  لسػت الكائشات الحية أو إزالتيا نتيجة لعسمية التخشيح بػاسصة التخبة أثشاء حخكتيا مع زيادة
ومخكبات الحيغ أوضحػا بأنو ىشاك عالقة عكدية بيغ تخكيد وجػد الشتخات  ((B. Arwenyo, et alـو تػصـل إليــ
في السياه والبعج عغ اآلبار الدػداء, وان العالقة العكدية التي تع الحرػل عمييا بيغ تخكيد السمػثات في الساء الشيتخوجيغ 

ثات والكائشات الحية في الساء سػف يشخفس مع زيادة ىحه والبعج عغ أنطسة الرخف الرحي تذيخ إلى إن تخكيد السمػ 
  [15]السدافة . 

مسا يؤكج العالقة العكدية السحكػرة بيغ البعج بيغ مػقع بئخ السياه ومػقع البيارة الدػداء الخاصة و مخكبات التمػث   -
والتي يػضحيا الجـجول رقــع  (r)ل االرتبــاط البيػلػجي )آمػنيا . نتخيت , نتخات ( . ىي قػة شجة ىحه العالقة والستسثمة بسعام

 ( , حيث تتخاوح ىحه العالقة بيغ جيجة ججا وقػية شتاًء وبيغ جيجة وقػية صيفًا.5)
( ممخز قػة شجة العالقة ومعامل االرتباط  بيغ البعج بيغ مػقع بئخ السياه ومػقع البيارة الدػداء وتخكيد 5ججول )

 مخكبات دالئل التمػث البيػلػجي 

 فرل الريف فرل الذتاء المتغير
 قوة العالقة (r)معامل االرتباط  قوة العالقة (r)معامل االرتباط 

NH3 - 0.812 قػية 0.836 - قػية 
NO2

 جيجه -0.866 قػيو 0.865 - -
NO3

 جيجه 0.802 - جيج ججا 0.779 - -
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 السدافة بيغ و  األمػنيا أيػن العالقة بيغ تخكيد (5)شكل           السدافة بيغو  الشتخيت أيػن العالقة بيغ تخكيد (4)شكل      السدافة بيغ و  األمػنيا أيػن العالقة بيغ تخكيد (3)شكل
   بئخ السياه والبيارة الدػداء الخاصة شتاءمػقع                       بئخ السياه والبيارة الدػداء الخاصة شتاءمػقع          بئخ السياه والبيارة الدػداء الخاصة شتاءمػقع    
 

                      

 

      

 

 

 

 السدافة بيغ و  األمػنيا أيػن العالقة بيغ تخكيد (8)شكل         السدافة بيغو  الشتخيت أيػن العالقة بيغ تخكيد (7)شكل        السدافة بيغ و  األمػنيا أيػن العالقة بيغ تخكيد (6)شكل
 صيفاً بئخ السياه والبيارة الدػداء الخاصة مػقع                   صيفاً بئخ السياه والبيارة الدػداء الخاصة مػقع               صيفاً بئخ السياه والبيارة الدػداء الخاصة مػقع         
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  االستنتاجات.  5
تحميل  ومغ خالل استخجام (SPSS V 24)بخنامج التحميل اإلحرائي أضيخت نتائج التحميل اإلحرائي باستخجام    

ىشاك عالقة عكدية بيغ البعج بيغ مػقع بئخ السياه ومػقع البيارة  (Pearson)  بصخيقة (Correlation)معامل االرتباط 
حيث يقل تخكيد مخكبات التمػث البيػلػجي بديادة  الدػداء الخاصة و مخكبات  التمػث البيػلػجي )أمػنيا . نتخيت , نتخات ( ,

بيغ قػية وجيجة ججا شتاًء وبيغ جيجة  ( تتخاوحrالسدافة والعكذ صحيح , وقػة شجة ىحه العالقة والستسثمة بسعامل االرتباط )
 وقػية صيفًا.

 . التوصيات : 6
ضخورة التػقف الفػري عغ إنذاء اآلبار الدػداء الخاصة ) بيارات وحفخ التدخيب ( بالصخيقة الستبعة حاليا وتػعية الشاس  -1

 الجػفية بسياه الرخف الرحي . وحثيع عمى بشاء اآلبار الدػداء حدب السػاصفات السصمػبة التي تزسغ مشع تمػث السياه
ىحا السػرد السائي الصبيعي وكيفية  بأىسيةالسختمفة لتعخيفيع  األعالمنذخ الػعي البيئي بيغ السػاششيغ مغ خالل وسائل  -2

 سخاشخ تمػث السياه واإلمخاض التي يسكغ إن تدببيا في حالة استخجاميا. السحافطة عميو, وتعخيفيع ب
ضخورة سغ القػانيغ الالزمة والسمدمة السػاششيغ في عسمية حفخ آبار السياه وكحلظ بشاء اآلبار الدػداء في السشاشق  -3

الكثافة الدكانية القميمة والدراعية وفق السػاصفات التي تحجدىا الجوائخ الخسسية في السجيشة  ذاتالبعيجة عغ مخكد السجيشة 
 تجقيق ومخاقبة ىحه العسمية.وعسل فخق تفتير ومخاقبة ميستيا 

ضخورة إجخاء تحاليل دورية لعيشات مياه اآلبار بيغ فتخة وأخخى لمػقػف عمى حالة تمػث السياه الجػفية بسياه السجاري  -4
 ومياه الرخف الرحي.
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