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المستخلص:

ان تراكيززز اورز ر ن لززا اوليززي او ليزة تتغززيير ل يايززي لززا لربالززة كزرر

– اور زز(  02ل ياززي

ذوك رسرب اخت ( تتيرع اوسحريت اورس رية ولادسيت اوبيرية ريالت ي االلالا اوال دي

رتأثير اوفترات

اوزلرية رين ا ييت اوتسييب اولبري للي يؤدي اوى االخت ( اولار ي وتراكيز اورز ر ن لزا اوليزي او ليزة
لع اوزلن كير ن اوثيرا -حزيران . 6991

ان لادل ييم اور ر ن لا اوليي او ليه ولل ايع اولختير لزع اوززلن ز رحزد د  3للغزم  /وتزر اوزذي

يت ي ز لادل اور ر ن لا ر اشح اورس رييت ورفس اول ايع  0,1للغم  /وتر .

ان داوززة ت زيززع اورز ر ن لززع اوزززلن لتغيززر خيتززه لززا ا يززيت تززأثير اوززري كفايويززيت رشزريه ريال ززيله اوززى

عدد االييم اوللبر كةر ( بريايه  ،حيث اةهرت اورتيئج رأن اور ر ن لزا ا يزيت اوشزحة اوليئيزه عزدم
اوسالا يك ن ايل للي

عليه لا لترات اوزييدة اوليئية اوسالا .

تزم لزا زذ اود ارسزة ا ز ار ت زررتين

وتلثيل اوةر ( اوبرياية وللرباله ريستخدام اوليي اوليوحه و رير وتلثل حيالت اوري اوليي اولالبرة وتلثل
حيوه االلبير  ,اةهرت اورتيئج رأن ريك زييدة بردية لا تراكيز اور ر ن ور اشح اورس رييت لع لل حة
ززذ اور اشززح

تختلزز( ززذ اوتراكيززز رززيخت ( رسز ز ه اورس ز رييت خيتززة تلززك اوتززا تتلثززل لززا س ززحن

اوادسيت اوبيرية ريال يلة اوى و ن ذ اوسحن اوتا تاكس ريئة اورس رييت احتليوية ت لع اور ر ن لا

اوادسيت اوبيريه اورليدية.

Alternate Relationship between Sediments and Groand water by using
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Boron as Indicator in Kerbala – Nejaf Area – Middle of Iraq .
Abstract :
Boron concentrations in ground water change locality in Kerbla – Nejaf
area (20/ localities ) beause the difference of sedimentary facies scquence of the
clay lenses in horizental and vertical direction and by the effect of time periods
between rainy time , so this lead to the difference in Boron concentration in
ground water with time ( Jaunary – June , 1996 ) .
The average of Boron rates in ground water in selected localities with time
is 3 mlg / L and this average is more than the evarage of Boron in sediment
filteration of the same localities (2.6mlg /L )
The indication of Boron disribation with time changes especially in time of
watering effct as haman activties as well as the number of rainy days .
The resultes show that Boron during water shortage and not watering less
than Boron in water increasing prriod and watering
Two experements were done to represnted the natural conditions of the area
by using saline wells water to represent watering case , and the distel water to
represent rain case .The result showed that increasing of Boron in sediments
fiteration increases with salinity of sedrments fasaes as well the colour of this
facies which showed sedimentary envierument and the propability of Boron
accumulation in grey claylenses .

: المقدمة

ازداد ا تليم اواللي لا اوسر ات االخير لا دراسه ي كيليئية ت زيع اواريتر اورزيدر رتز ر عيلزه

Bussetti et al.,1995;Queste اور ر ن رشكل خيص لا اوليي اوترره ولريبق لختلفزه لزن اوازيوم
اولهلززه ورلز اورريتززيت رززيور م لززن ان

 ياترززر عرتززر اورز ر ن لززن اواريتززر اورئيسززيه. et al.,2001

زير وزراا اورريتزيت ريرلزي تتزأثر رريتزيت اخزر رتز ر

 ز ريوللي ن لزا ليزي اوزري تكز ن0 زييدته عن

 ان ليززي اوشززرب رززيد ار. Ayers ,1985  ززز رززيوللي ن6 لريشززر ريوحززد د اوززدريي وتراكيززز اور ز ر ن
WHO

 ززز رززيوللي ن اوتززا تاترززر يززر لر رززه و سززته ك اورشززري6 لززيتحت ي علززى اكثززر لززن
.  ز ريوللي ن2,6 يوري ليتحت ي على ايل لن

,1993

 يت ا ززد, يت ا ززد اورز ر ن رتز ر عيلززه لززا ا ز از اوبززين خيتززه لززا اورسز رييت اوغريززه رلاززيدن اولييكززي

اي ي لا لادن االاليت اوبيرا رت ر تشير اوى ع يته ريوا الل اولؤثر لا اوريئيت اوترسيريه كيولل حه
 تحتز ز ي اورل ززيل عل ززى كلي ززيت اي ززل ل ززن اورز ز ر ن رس ززره. ح ززم دي ززيئق اورسز ز رييت لا ززدريتهي لت ززيدر ي

و بيززين حيززث ان ززز ا لرززه يك ز ن لرالالززي ولاززدن اوت رلززيوين اورززييا يك ز ن ل زلززي ولاززيدن اولسززك لييت
. Harder ,1970 ي كليس
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والد ريرت اودراسيت اوخيته ريوليي او ليه ولخززان لزا او زز اوالز ي لزن تكز ين اودردرزه ر ي سزين لزا

لرباله كرر

– اور ( ريرهزي تحتز ي علزى تراكيزز لزن اورز ر ن تتريسزب برديزي لزع لل حزه اوليزي او ليزه

 . Al-Barri ,1996ان ززذ اوتراكيززز ررلززي تشززير اوززى

ز د عرتززر اور ز ر ن ررسززب عيويززه رسززريي لززا

رس ز رييت تك ز ين اودردرززه اوززذي ياترززر لرسززري لززن علليززيت اوتاريززه ولتززخ ر اوريريززه اولتح وززه اولك رززه
وتخ ر اودرت اواررا . Fetter ,1980 ;Buday ,1980

اسززتغلت اوليززي او ليززه رت ز رة لكثفززة و

زراا اوزراعيززه لززا ززذة اولربالززة لززا اوسززر ات االخي زرة ريرشززي

اكثر لن 322لزرعه تاتلد على اوليي او ليه وزراعة اوبليبة رشزكل اسيسزا رزيور م لزن ارتفزيت لل حزة
ذة اوليي

 60 – 3لليل ز  /سم  ،عليه لين دراسة تراكيزز اورز ر ن لزا اورسز رييت اوسزبحيه اوليزي

او لي ززه تاتر ززر ذات ا لي ززه كري ززر وتيثير ززي عل ززى ارتي ي ززة اولحيت ززيل اورريتي ززه ا ززيله او ززى اوتا ززر( عل ززى
احتليويه ارتاليل اورز ر ن لزن اورسز رييت اوزى اوليزي او ليزه عزن بريزق اوسزي ل

اوليي او ليه اولستخدله ال راا اوسالا اولترشحة ولخزان .

االلبزير ا عزن بريزق

جيولوجية منطقة الدراسة
تالع لربالة اودراسة

لن ربيق د لة اوثير ي  Tigris Sub Zoneاوايئد وربيق اوح ا اورس را

Mesopotanian Zone
Buday and Jassim,1987
رززين لربالتززا ك زرر

ززلن لربالززة اورتزي( يزر اولسززتالر علززى لززق تالسززيليت رز دي

يسززم

يركشز( تكز ين اودردرزة علزى اوسزبح اوالز ي لترالالزي لزع تكز ين ار يرزة

اور زز( يتززل اوززى ايززل سززلك وززه لززا تلززك اولربالززة يتك ز ن لززن ر اسززب رللي ززة

حت ية ذات علر ليي سين اعلى – ر ي سين  Buday – 1980شكل ريم b,c -6

المواد وطرق العمل :

والد تم لع رليذج اورس رييت وغرا ذ اودراسه لزن و ز  32سزم اواليزي و ز  02لزرعزه ل زعزه رتز ر

لرتةله وكا تلثل اخت ليت اوليي او ليه اورسز رييت ولربالزه كزرر

 -اور ز( شزكل  , a-1حيزث تزم

تحليزل ارشزح اورسز رييت اولستخلتزه رازد سزلهي وتالزدير تراكيزز اورز ر ن ليهزي . Al-Dabbas ,1993
ريال يله اوى ذوك للالد تم لزع رلزيذج ولليزي او ليزه لزن االرزير اويد يزه اولحفز ر لزا اولززارت اولختزير

رت ز ر شززهريه ولفتززر لززن كززير ن اوثززيرا اوززى حزي زران  , 6991حيززث حللززت ززذ اورلززيذج وتالززدير رسززب

اور ر ن ليهي اي ي .

وغززرا تلثيززل اوةززر ( اوبريايززه وززد رة اور ز ر ن رززين لتززيدر تغذيززة اوليززي او ليززه رس ز رييت اوخ ززان

اولفت ح للالد تم تبريزق بزريالتين ريسزتخدام اوليزي اولالبزر ليزي االرزير اوليوحزه وغسزل رلزيذج اورسز رييت .
والززد اسززتخدلت اوبريالززه اال وززى ورسززره ثيرتززه لززن اورس ز رييت  /اولززي

وفتززر سززيعتين لززن اوززرج وخلسززة
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لكز اررات اسززتخدلت اوبريالززه اوثيريززه رغلززر اورلز ذج اوكلززا ولرسز رييت رتز ر لرتةلززه لت اتززله

راشرة اوتير لن اولي اولالبر .

سززلهي

حللزت ليززي اور اشززح اولستخلتززه لززن سززل رلززيذج اورسز رييت رززيوبريالتين وتالززدير تراكيززز اورز ر ن ليهززي ,
ا يله اوى يييس اولل حه ريستخدام بريالة اوت تيليه اوكهرريئيه  .والد تزم اوتأكزد لزن ديزه زيتين اوت زررتين
ريستخدام بريالة االرحرا( اولاييري وخلسة تك اررات ل % 5لن اورليذج اولرتخره رت ر عشز ائيه .ريرزت

اورتيئج عدم

.

د لر ييت لار يه  ,حيث كين لايلل اوتغيير ايل لن  % 5لؤكدا اوديزه اوايويزه ولتحيويزل

 - aخيربة ترين ل يع اودراسة

مجلة جامعة كربالء  .............العدد -21/المجلد  ...........3/تذرين أول1002/

601

العالقة المتبادلة بين الردوبيات و المياه الجوفية بادتخدام البورون كداله في منطقة كربالء – النجف ،
ودط العراق.................................................................أ.د معتز الدباس.........................د .أحمد خضير الجميلي

 - bخيربة اواراق اوتكت رية عن Buday and Al Jassim,1987

S.St Trought crosbding

S.St massiv bedding

S.St planer crosbdding

مقطع يف تكوين الدبدبة
)After Jassin et al (1986
 -cالتكاوين المنكشفة في منطقة الدراسة و مقطع في تكوين الدبدبة

شكل (  ) c- b –a -2موقع منطقة الدراسة
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مناقشة النتائج

 -6اوداوه اوزلريه وتركيز اور ر ن :

اشززيرت تراكيززز اور ز ر ن لززا اوليززي او ليززه ل  02ل ياززي ولفتززر لززن كززير ن اوثززيرا اوززى حزي زران 6991
كلاززدالت كحززد د دريززي عليززي

ززد ل  , 6رززأن ريوززك اخت لززيت لززا تراكيززز اورز ر ن تتززر اح رززين 6162

اوىيكثر لن  5ز ريوللي ن خ ل لترة اوالييسيت  .ان لادالت االشهر اولدر سه و ليع اول ايع ت ار حت
رين 6136اوى 5,62ز ريوللي ن كين لايلل اوتغيير اكثر لن  % 7ايل لن  % 05لايلل اوتغزيير
= االرحرا( اولاييري  /اولادل اوحسيرا ان ذ اورتزيئج تزدل علزى

ز د اخت لزيت لار يزه لزا تراكيزز

اور ر ن لا اوليي او ليه لع اوزلن .

حللزت يزيم داوزة اوتراكيزز لززع اوززلن ريسزتخدام بريالزه اوت زيزع اوتززردد  ,حيزث ي

زح زد ل  0تزردد يززيم

تراكيززز اور ز ر ن ريورسززره و شززهر اولدر سززه  .ان يززيم ت زيززع اور ز ر ن لززع اوزززلن ولززدييت اوتززردد اال وززى

اوثيريزه اول

زحتين لززا او زد ل اولززذك ر كيرزت رحززد د عشزر لشززي دات اوتزا تشززيره اولشزي دات اولرريززه

ريورسره وللدييت االعلى لن 5125ز ريوللي ن  ,كلي كيرت اعلى اوترددات والزيم تراكيزز اورز ر ن زا لزا
اولدييت رين  5,5 – 6,75ز ريوللي ن.

الي اولادالت اوشهريه واليم تراكيز اور ر ن لع اوزلن يات

للي يدل على عدم

اوشززهريه لززع احتلززيل

لن لد رين  0,7اوزى  3,0زز رزيوللي ن

د ت زيع لار ي واليم تراكيز اور ر ن لا اورسز رييت لزع اوززلن ريسزتخدام اولازدالت
ز د لززدييت عيويززه ولتراكيززز

ززلن اوشززهر او احززد اعرلززيدا علززى اول يززع او غ ارلززا

ولرل ز ذج اولززدر س  ,للززي يززدل علززى ا ليززة اول ايززع او غراليززه لززن اولحتلززل ان تتززيثر ليهززي اوليززي او ليززه
ريوادسيت اوبيريه اوتا تاترر لن اولتيدر اورئيسيه وتراكيز اور ر ن اوايويه .

الززي اوتحيويززل اوتردديززه والززيم اور ز ر ن اواليرززل ولززذ رين ريوليززي اول ز د لززا ر اشززح اورس ز رييت اولريرززه لززا

او د ل  0للالد اةهرت رين رزيك تزرددات اكثزر لزن تلزك اوخيتزه ريوليزي او ليزه ريورسزره وللزد اال ل
اوثيرا اولرين لا او د ل اواكس تحيح ريورسره ولدييت اوترددات االخر .

اةهرت رتيئج اودراسه رين ييم تراكيز اور ر ن كيرت لرتفاه رسريي ولليي او ليه اولازدل اوازيم = 3,20
ززز لززن اوللي ز ن رسززرة اوززى ر اشززح اورس ز رييت اولاززدل اواززيم =  0,52ززز لززن اوللي ز ن  .ان ززذ

االخت لزيت ررلززي تشززير اوزى تركيززز اورز ر ن لزا اوليززي او ليززه كرتي زه العززيدة تغلغززل ليزي االرززير اوليوحززه
اولس ززتخدله ولس ززالا او ززى اوخز ززان او ز ز لا ريال ززيله او ززى لي ززي االلب ززير اوس ززي ل اولغذي ززه وللي ززي او لي ززه
 .رتز رة عيلززه للالزد اشززيرت اواديززد لزن اود ارسززيت رزين ييرليززة اوترززيدل االيز را ولرز ر ن رزين اوليززي او ليززه
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اورسز ز رييت ززا رتي ززة وت ززيثيرات لتز زرات اورب ر ززه او ف ززي( اولز ز ثر عل ززى اوترر ززه ريال ززيله او ززى اوبريا ززه
د اوبراليت اوبيريه ليه . Al- Dabbas ,1993

اوتخريه ولخزان او لا

 -0تلثيل اوةر ( اوبريايه :

وال ززد اخزززذت لتز ززيدر اوليز ززي اولغذيز ززه ولخ ز ززان او ز ز لا كليز ززي اوس ززي ل االلبز ززير ا ليز ززي االرزززير اوليوحز ززه
اولستخدله ولسالا وتلثيل او ر ( اوبريايه لا لرباله كرر

– اور ( ررةر االعترير ,كلي تم ارتخيب

 3رليذج لن اورس رييت اولختلفه اوتخيريه لا اوتفسير  ,حيث يسم كزل رلز ذج لزن زذ اورسز رييت اوزى
خلس ا از لتليثله والييس كليه اور ر ن لا ر اشحهي راد اوغسل .

اةهززرت رتززيئج رج ززذ اورلززيذج ريولززي اولالبززر ولززد سززيعتين رززأن لاززدل تركيززز اور ز ر ن ك ززين 2101

0160 , 2105،

ززز ر ززيوللي ن ولر اش ززح اولستخلت ززه ل ززن رلز ز ذج اورل ززل رلز ز ذج اوب ززين ل ززع او ززرس

رل ذج اوبين او رس اوكيرر ريت على اوت اوا  .والزد اشزيرت رتي زه زذ اوت ررزه اوزى ان اورز رن اواليرزل

ولززذ رين لززا اولززي يتحززررلن اورس ز رييت وي ززي( اوززى ليززي اوخ ززان او ز لا خ ز ل تغلغززل ليززي االلبززير
اوسي ل عرر اوبراليت اورس ريه وتك ين اودردره االعلى خيتةاوادسيت اوبيريه اوغريه ررل رات اوت دي م

اوكيوسززي م ا ززيله اوززى

ز د زيززيد لززا تراكيززز اور ز ر ن عرززد ريززين اوليززي او ليززه علززى ززذ اوادسززيت

اوبيري ززه ي ززر اورف ززيذ  .ال ززي ي ززيم تراكي ززز اورز ز ر ن ولر اش ززح اولستخلت ززه ل ززن اورسز ز رييت اوث ث ززه اولختلف ززه
اوتخيريه ريستخدام برياله اوغلر اوكلا اولت اتل راشزر اوتزير لزن اوليزي اولالبزر  .ات زح ارخفزيا يزيم

اور ر ن رشكل حزيد رازد سزل رلز ذج اوبزين او رسزا رزي ل وتزر لزن اولزي

لزن  0,63زز رزيوللي ن اوزى

ايززل لززن  6ززز رززيوللي ن  ,ريرلززي ت شززت يززيم اور ز ر ن اوززى اوحززد د يززر اولحس سززه راززد سززل رل ز ذج
اورلل لا اولتر اال ل راد ان كيرت رحد د  2101ز ريوللي ن  .الي عرد سل رل ذج اورلل اوبيرا لع

او زرس لالززد كيرززت يزيم اورز ر ن لززا ر اشززح اولتزر اال ل يسززي ي  2105ززز رزيوللي ن راززد ي ارخف ززت اوززى
ايل لن  216ز ريوللي ن لا ر اشح اولتر اوايشر

دل. 3

تشززير ززذ اورتززيئج اوززى ا ليززة تززيثيرات ليززي االلبززير اوسززي ل اولتغلغلززه اوززى اوليززي او ليززه علززى اذارززة
اور ر ن اواليرل ولذ رين اولت ا د لا اورس رييت لع اوزلن خيتة اوبراليت اوبيريه .

برالززت ت ررززة ثيوثززة علززى سززتة ارز ات لززن اورسز رييت اولختلفززة اوتززخيريه يززد يسززم كززل رلز ذج اوززى خلسززة
لك ززررات لتليثل ززه س ززلت ليا ززي ريول ززي اولالب ززر ربريال ززة او ززرج ,ت ززم يي ززيس ييرلي ززة اوت ت ززيليه اوكهرريئي ززه

ور اشح اولكررات لع تراكيز اور ر ن ليهي ,والد ريرزت اوحزد د اوزدريي اواليزي وللل حزه لتلثلزه رالزيم اوت تزيليه
اوكهرريئيززه

لحت

تراكيززز اور ز ر ن

ز د ع يززة برديززة ريرهلززي

ز د ت زرارب ل ززب رززين ززذين اولتغي زرين لززع

اوبين لا رليذج اورس رييت د ل . 5وهذا تم اخترير رل ذ ين لن االبيزين اوغريريزه ذات اوز ان
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لختلفه ولارلة تيثير ذ االبيين على تخليب ا تحرير اور ر ن االل ح لرهي اوى اوليي او ليزه .كزين

اورلز ز ذج اال ل ل ززن اوب ززين ذي اولز ز ن اورر ززا اوث ززيرا ذي وز ز ن رل ززيدي ،اس ززتخدلت بريال ززة او ززرج ،وفح ززص
اولكززررات اوخلسززه وهززذين اورل ز ذ ين ,ريسززتخدام اولززي اولالبززر كللثززل وليززي االلبززير

اوليوحه كللثل وليي اوسالا اولار لة اوتركيب اوكيليي ي

والد ريرت اورتيئج رين لل حة لستخلتيت اوبين اوررا كيرت

ليززي االرززير

دل. 5

ا( لل حه لستخلتيت اوبين اورلزيدي

ريسززتخدام اولززي اولالبززر ,ريرلززي تشززيرهت اولل حززه ولستخلتززيت اورل ز ذ ين لززا حيوززة اسززتخدام ليززي اورئززر

اوليوحة.

تززدل ززذ اورتززيئج علززى ييرليززة ليززي االلبززير اوسززي ل لززا اذارززة االل ز ح اول ز د لززا اورس ز رييت رت ز رة
اكرززر رسززريي لززن اسززتخدام ليززي اوسززالا ليززي اورئززر

ان وز ن اورسز رييت ياكززس عززيل ل ززيلي لززا تفسززير

اخت ( اولل حه ريورسرة وللستخلتيت ر يرب برياة اورليذج اولغس وه اولختلفه تخيريي.

اةهرت اوت رره رين اذارة االلز ح لزن اوبرالزيت اوبيريزه ر اسزبة اوليزي او ليزه اولسزتخدله ولسزالا يلكزن

ان ت ي(  %62لن االل ح رسرة اوى اوليي اولستخدله ات ال راا اوسالا للزي يرلزع لل حزة اوليزي
او ليه لا اوخزان رحد د  %62عرد تغلغل ليي اوسالا خ ل براليت اوخزان او لا اورس ريه .

الي ريورسرة وتراكيز اور ر ن كيرت اعلى لا لستخلتيت اوبزين اورلزيدي عرزد اسزتخدام اولزي اولالبزر لزا

اوغسل .تشير ذ اورتي ة اوى ان اواديد لن اوا الل تؤثر لا تركيز اور ر ن لا رس رييت اوخزان ا يلة
اوززى برياتهززي اوتززخريه ،حيززث ان اوز ان ززذ اورسز رييت يززد تاكززس برياززة اوريئززة اوترسززيريه ةر لهززي لززن
اكسززدة اختززال ان علليززة تثريززت اورز ر ن لززا االبيززين اورريززه اكثززر لززن تلززك اورليديززه ،ا ززيله اوىلادريززة
االبيين ةر ( اوتربيب اوت في( اوخيته رلربالة كرر – اور ( تاكس يرب اخر لا زيزيدة ييرليزة

اذارززة اورز ر ن اول ز د لززا اورسز رييت  .وززم تةهززر تراكيززز اورز ر ن يييسززيت اولل حززه لززا اولستخلتززيت
ريستخدام ليي اورئزر اوليوحزه

ز د اخت لزيت لار يزه رزين لستخلتزيت االبيزين اورريزه

اورليديزه  ,ريرلزي

اةهرت اورتيئج رين ريك زييدة رسريه وتراكيز اور ر ن ريستخدام اوليي اوليوحه ولغسل رحد د  %15لن

كليز ززة اور ز ز ر ن اول ز ز دة لز ززا اوليز ززي او ليز ززه يرز ززل سز ززل رلز ززيذج اال بيز ززين  .ان تراكيز ززز اور ز ز ر ن لز ززا
اولستخلتيت اوبيريه اورليديه اوتا تم اوحت ل عليهي لن سل ذ اورليذج ريولي اولالبر لزي اورئزر

اوليوح  ,كيرت رحد د  3ج م م لا كلتي اوحيوتين للي يدل على ان ارتاليل اور ر ن لن ذ اورس رييت اوى
اوليززي او ليززه ال ياتلززد علززى لل حززة اولستخلتززيت  .الززي لززا حيوززة االبيززين اورريززه للالززد كززين تززيثير اوليززي

اوليوحه و رير اعلى رحد د  %52الذارة اور ر ن اواليرل ولذ رين لن تيثير اولي اولالبر.
ان ززذ االخت لززيت رززين اورل ز ذ ين اورلززيدي

اوررززا يش ززير اوززى ا ليززة ةززر ( ترسززيب تلززك اوبرال ززيت
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اوبيريززه اوتززا ادت اوززى اخززت ( او ارهززي لرهززي علليززيت االكسززد االخت ززال اخززت ( اولل حززه اوحيل ززيه
تراكيز اور ر ن ح م دييئق اورس رييت لادريتهي برياة

ار ات اولايدن اوبيريه

لتيدر ي ...اوخ

 ،وهذا لين االخر ليت او ا حه لا لل حة تراكيز اورز ر ن ولستخلتزيت اورسز رييت تشزير اي زي اوزى
ا ليززة اولززي اولسززتخدم ولغسززل

ييرليتززه الذارززة اور ز ر ن وهززذا لززين اورحززث اوتلحززيص لززا ي كيلييئيززة

اور ر ن لبل ره لا االرحيث اولستالرليه.
 -3تالييم ليي اوري :

ان تالززيم اوليززي او ليززه لززا لربالززة ك زرر

 -اور زز( و

زراا اوزراعيززه لززن

هززة رةززر احت ائهززي علززى

تراكيز اور ر ن ريرت ريرهي لا اوحد د اولسل ح رهزي اذ كيرزت تراكيزز اورز ر ن لزا ليزي اوزري ايزل لزن 217
ز ريوللي ن وكرهي زادت اوى  3ز ريوللي ن ررلي تةهر راا اولشيكل اورسيبه ا اولت سبه ريورسره

ورلز اورريتززيت اوحسيسززه .تزززداد حززدة ززذ اولشززيكل اوزراعيززه ريورسززره ورلز اورريتززيت لززا اولربالززه اذا زادت
تراكيز اور ر ن لن  3زز رزيوللي ن . WHO ,1993

زذا لزي يشزير اوزى ان  %52لزن رلزيذج اوليزي

او ليززه اولدر سززه تززؤدي اوززى ةه ز ر لشززيكل حززيد ورل ز اورريتززيت حسززب اول اتززفيت اوايوليززه وكرززه لززا
اوحالياله وم ت حة لثل ذ اولشيكل اوحيد لا لرباله كزرر

– اور ز( وةزر ( اولربالزه اوايلزه  ,حيزث

ان ارخفيا علق اوليي او ليه زييدة رفيذية رس رييتهي يؤدي اوى اعيدة تغلغل اوليي اولستخدله ريوسالا

اوى اوخزان او لا اكثرلن  %22لرهي ا يلة اوى برياة اورريتيت الرتخيب عريتزر اوتغذيزه اورئيسزيه
اويهي لن اوترره يك ن ريستلرار لت ل ار لن يرل ليي اوسالا اولستلر  .ان ذ اوبرياه اوخيته لا لربالة

كزرر

– اور زز( ززا اوتززا ادت اوززى عززدم

ز د ايززة لشززيكل حززيد ريورسززره ولرريتززيت رتز ر عيلززه ارتززيج

لحت ل اوبليبه رت ر خيته رك رهي لتحلله وللل حه .

د ل  : 6تراكيز اور ر ن لا اوليي او لية ل  02ل ياي ولفترة لن كير ن اوثيرا اوى حزيران . 6991
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د ل  : 0تردد ييم داوة اور ر ن لا اوليي او لية ولسرة اوليئية  6991ييم تراكيز اور ر ن لا
لستخلص اورس رييت لا لربالة كرر
اول ز ز ززد ج م كير ن اوثيرا

– اور ( .

شريب

اذار

ريسين

لييس

حزيران
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2

2

2

2

2

6

6.75-6.0
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0
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0
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2

6

2

2

2

6
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2

6

2

2

2

2
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2

2

2

2
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2
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اولادل

0,23

3,62

3,62

3,02

3,62

0,52

0,70

د ل  3رتيئج سل اورس رييت لختلفة اوتخيرية ريولي اولالبر وتك ين اودردرة لا لربالة كرر

– اور ( حيث :

 -3يلثل رل ذج اوبين او رس م اوكيرر ريت 2
 -6يلثل رل ذج اورلل  -0يلثل رل ذج اوبين او رس م
3
0
كليز ز ززة لز ز ززي 6
3
0
ريم وتر لي 6
اوغسل
6

2101

2105

0163

اوغسل
1

وم يتحسس

21622

2135

0

وم يتحسس

21615

2112

7

وم يتحسس

21622

2165

3

وم يتحسس

21291

2173

2

وم يتحسس

5

وم يتحسس

21299

2156

9

وم يتحسس

2...
21299

2161
2107

5

وم يتحسس

21635

2152

62

وم يتحسس

21295

21635

د ل  5رتيئج تحليل ر اشح لستخلتززيت رليذج اورس رييت اولختيرة وتك ين اودردرة اوال
مم
ر ت اورس رييت

اوت تيلية اوكهرريئية لليل ز  /سم لا لربالة كرر

ولدييت تراكيز اور ر ن ج

– اور ( 2

اور ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ر ن ج م م اوت تيلية اوكهرريئيزة اوت تيلية اوكهرريئيزة بريا ز ز ز ز ز ززة اورل ز ز ز ز ز ززيذج
اورس رية ر عهي

61396

ابا
21563

لليل ز  /سم عيوا
5163

/لليل ز  /ابا
6176

61552

21372

3120

6103

بين لع رين

01602

21622

61720

21305

0.4.
3156

2162

بين لع رلل

2109

رلل لع حتى

21635

21292

6153

2123

رلل

01371

61352

5155

5122

بز ز ززين ل ز ز ززع رسز ز ز ز م

يس م لع بين
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د ل  : 5ييم اوت تيلية اوكهرريئية تراكيز اور ر ن ور اشح رليذج االبيين ولخزان او لا اولفت ح 2
ر ت اورس رييت

اور اش ززح لستخلت ززة اور اش ززح لستخلت ززة اور اش ززح لستخلت ززة اور اش ززح لستخلت ززة
ريولي اولالبر

او ارهي

رليي اورئر اوليوحة

ريولي اولالبر

رليي اورئر اوليوحة

اوت تززيلة اوكهرريئيززة تركي ززز اورز ز ر ن ج م اوت تززيلة اوكهرريئيززة تركي ززز اورز ز ر ن ج م

لليل ز /سم
رل ز ز ز ز ز ز ز ز ذج اوبز ز ز ز ز ز ز ززين 6151

لليل ز  /سم
7151

م
0199

م
2151

اورليدي
رل ذج اوبين اوررا
تحليل لي اورئر

3103
----------

6159
---------

7156

2175

1172

5109

االستنتاجات :

لن خ ل اودراسة اوحيوية الكن استرتيج لييلا :

.6

د اخت ليت لا تراكيز اور رر رن لا اوليي او لية لع اوزلن .

 .0ا ليزة اول ايزع او غراليزة اوتززا لزن اولحتلزل ان تززأثر ليهزي اوليزي او ليزة ريوادسززيت اوبريزة اوتزا تاترززر
لن اولتيدر اورئيسية وتراكيز اور ر ن اوايوية .

 .3ارتفيت تراكيز اور ر ن لا اوليي او لية رسره اوزى تراكيز زي لزا ر اشزح اورسز رييت

زذا لزي يشزير اوزى

ان تركيز اورز ر ن لزا اوليزي او ليزة رتي زة اوزى اعزيدة تغلغزل ليزي االرزير اوليوحزة اولسزتخدلة لزا اوسزالا
اوى اوخزان او لا  .ريال يلة اوى ليي االلبير اوسي ل اولغذية اوى اوليي او لية .

 .5ا لي ززة ت ززيثير لي ززي االلب ززير اوس ززي ل اولتغلغل ززة او ززى اولي ززي او لي ززة ل ززا اذار ززة اورز ز ر ن اولت ا ززد ل ززا

اورس رييت لع اوزلن .

 .5ييرلية االلبير اوسي ل لا اذارة االل ح اول

دة لا اورس رييت رت رة اكرزر رسزريي لزن ليزي اوسزالا

 .ان و ن اورس رييت ياكس عيل ل يلي لزا تفسزير اخزت ( اولل حزة ريورسزرة وللستخلتزيت ريال زيلة

اوى برياة اورليذج اولغس وة اولتخلفة تخريي .

 .1ان تراكيز اور ر ن لزا اوليزي او ليزة لزا لربالزة كزرر

– اور ز(

زلن اوحزد د اولسزل ح رهزي ررلزي

تةهر راا اولشيكل ريورسرة ورل ااورريتزيت اوحسيسزة عرزد ازديزيد تراكيزز اورز ر ن عزن اوحزد اولسزل ح رزه

اال ان ارخفيا علق اوليي او لية لا لربالزة كزرر

– اور ز( زيزيدة رفيذيزة رسز رهي بريازة اورريتزيت

و رتخيب عريتر اوتغذية اورئيسية وهي لن اوتررة اد اوى عدم

د لشيكل حيدة .
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