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 الملخص

تعتبر زيادة ملوحة المياه الجوفية  .تتناول هذه الرسالة تقييم جودة المياه الجوفية في المنطقة الشرقية وهما الرماح والختم في أبوظبي

الرئيسي من هذه الدراسة هو فحص الظروف الحالية للمياه الجوفية وتحديد  فإن الهدفلذلك . الدراسة مصدر قلق كبيرفي مناطق 

ختلفة لفهم م لمواد هيدروكيميائيةتم جمع العينات من منطقتي الدراسة وتحليلها .  العوامل التي تؤثر في تدهور جودة المياه الجوفية

ثف للمياه االستخدام المك تزداد بسببأيونات الصوديوم والكلوريد تؤكد أن الملوحة  االرتباط بينمعامل إن . كيمياء المياه الجوفية

تم أعلى أن نسبة الملوحة في منطقة الخ غيبس وتبينرسومات تم قياس نسبة الملوحة باستخدام وقد . لالستخدمات الزراعيةالجوفية 

أيونات  دبوجو طبقات طينية قد ساهم وجودو الضحلة.ة كبيرة من المياه الجوفية نسب بسبب تبخر من الحد المسموح به بكثير

. ي المياه الجوفيةف تركيز الكالسيوم فقد ساهمت برفعطبقات الحجر الجيري في الرماح والختم  أما. البوتاسيوم في كال المنطقتين
الرصاص  تراكيز قد وجد أنو. والكروم والكادميوم الكشف عن وجود معادن ثقيلة مثل الرصاص والزنك أخرى، تمومن ناحية 

فقد تواجد بتراكيز عالية في رماح والختم، ولكنه  الكادميوم العالمية أماوالزنك والكروم أقل من الحدود المعيارية لمنظمة الصحة 

ياه إن الم. لجوفية الضحلةحيث يمكنه أن يتسرب من السطح إلى المياه افي األسمدة  عادة يستخدم الكادميومو. أعلى في رماح

 .من الناحية الهيدروكيميائية الجوفية في الختم والرماح غير صالحة لألغراض الزراعية كما هو موضح في المؤشرات الزراعية
منظمة الصحة من المسموح بها  الحدودتركيزه أقل من أن  222-تبين الدراسة اإلشعاعية للرادونأما من الناحية اإلشعاعية، ف

ستوفر هذه الدراسة الدعم الفني للمزارعين وصانعي القرار وغيرهم من أصحاب العالقة من أجل تنمية مستدامة للمياه و. ميةالعال

 .الجوفية
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