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  امللخص

  
 دراسة العالقة بني تركيز النترات يف املياه اجلوفيـة والنـشاطات الزراعيـة          دف هذه الورقة إىل   

ويؤدي زيادة تركيز النترات عن احلد املسموح به إىل عدم صـالحية امليـاه              . واستخدامات األراضي عموماً  
 بئر تستخدم ألغراض الشرب موزعة علـى منـاطق   1.63حيث مت مجع عينات من     . لالستخدامات البشرية 

كما مت ربط تراكيز النترات مع أعماق       . كة الثالثة عشر مع حتديد استخدامات األراضي حول تلك اآلبار         اململ
حيث وجد أن أعلى نسبة يف عدد اآلبار اليت جتاوز تركيز النترات فيها احلـد   . اآلبار اليت تتوفر معلومات عنها    

  . وزراعيةاملسموح به هي تلك اليت تقع ضمن نطاق أراضي صنفت على أا سكنية
من اآلبار اليت صنفت على أا سطحية جتاوز تركيز النترات فيها احلد            % 46كما وجد أن نسبة     

  .التركيز فيها احلد املسموح بهفقط من اآلبار اليت صنفت على أا عميقة جتاوز .% 1 يف حني أن  املسموح به،
  .  النترات، استخدامات أراضي ،  مصادر مياهمفاتيح كلمات

  
  دمةاملق

  
وتعترب ]. 3-1[يعترب تلوث املياه اجلوفية بالنترات من املشاكل البيئية املنتشرة على املتسوى العاملي             

 من امللوثات اخلطرة واليت من آثارها الصحية تكوين امليثوجلوبني يف الدم والذي حيرم جـسم   (NO3)النترات  
الطفـل  "تناق، والذي يعرف باسم متواليـة  اإلنسان، خصوصاً األطفال الرضع من األكسجني مؤدياً إىل االخ  

وكذلك ميكن للنترات تكوين النيثتروامينات يف املعدة واليت يعترب بعضها مـواد            . أو ميثموجلوبينيميا " األزرق
  ]. 4[مسرطنة 

 45ونظراً لذلك فقد مت حتديد احلد األقصى املسموح به عاملياً لتركيز النترات يف مياه الشرب هي                 
وهذه احلدود تعتمدها منظمة الصحة العاملية ومنظمة محاية البيئة األمريكية          ) لتر نيتروجني /جممل.1(لتر  /ملجم

  ومن . وقد تصل النترات للمياه من مصادر طبيعية أو بشرية. واهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس
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كيميائية أو احليوانيـة أو تلـك       النشاطات الزراعية واليت يصاحبها استخدام األمسدة ال      : أهم مصادر النترات   

األنشطة الزراعية اليت يستخدم فيها الصرف الصحي غري املعاجل للري، ومن مياه الصرف الصحي الذي يـتم                 
ألرض، والتسربات من مدافن النفايات، وذوبان مركبات النتروجني مـن          منه حتت أو على سطح ا       التخلص

  .  الغالف اجلوي
وأثبتت عدة دراسات العالقة القوية بني النشاطات الزراعية وتراكيز النتـرات يف امليـاه اجلوفيـة             

 يف املرتبـة  وتعترب النشاطات الزراعية أهم مصادر تلوث املياه بالنترات ويأيت من بعدها          ] . 6 ، 5[والسطحية  
الثانية مياه الصرف الصحي اليت جتمع يف حفر الرشح أو البيارات وكذلك احلمأة الناجتة عـن معاجلـة ميـاه         

  ]. 8، 7[الصرف الصحي 
وتتحكم عدة عوامل يف مدى تأثري النشاطات الزراعية على امليـاه اجلوفيـة مثـل اخلـصائص                 

مية األمطار، عمق املياه اجلوفية، كمية ونوعيـة األمسـدة      اهليدرولوكية للتربه، كمية مياه الري املستخدمة، ك      
  ]. 9[املستخدمة وتوقيت االستخدام 

ويف املناطق اجلافة يزداد ري احملاصيل عن حاجتها بقصد إزالة األمالح من منطقة جـذور النباتـات، والـيت        
ترات إىل امليـاه اجلوفيـة      هذه الزيادة يف مياه الري تساعد على وصول الن        . تراكمت بفعل معدل البخر العايل    

  . وخاصة الضحلة منها
ولدراسة تأثري النشاطات الزراعية يف اململكة واليت شهدت منواً يف القطاع الزراعي شـجع عليـه                

إذ بلغت مساحة األراضي الزراعيـة      . الدعم احلكومي متثل يف توزيع األراضي البور وتقدمي القروض الزراعية         
هذه النشاطات الزراعية تعتمد على املياه اجلوفية كمـصدر         ]. .1[م  3..2ألف هكتار عام    .326) املزارع(

تتناول هذه الورقة عالقة النشاطات الزراعية يف اململكة مبستوى النتـرات يف مـصادر امليـاه              . أساسي للمياه 
  . اجلوفية للشرب مع ربط هذه التراكيز باستخدامات األراضي حول تلك اآلبار

  
  طريقة البحث

 بئر تستخدم ألغراض الشرب موزعة على مناطق اململكة اإلداريـة       1.63نات مياه من    مت مجع عي  
املنـاطق  ) 1(كما يوضح الشكل    . توزيع آبار الدراسة يف مناطق اململكة     ) 1(ويوضح اجلدول   . الثالثة عشر 

  .اإلدارية يف اململكة 
ناعية، أو كـون     مت تصنيف األراضي حول البئر سواء كانت زراعية ، سكنية، صحراوية، ص            اكم

األراضي تستخدم ألكثر من غرض كزراعية وسكنية، أو زراعية وصحراوية لوجود األراضي الزراعية يف مناطق          
  . صحراوية

حيث اسـتخدم   ] 11[وقد مت إتباع الطرق القياسية يف مجع وحتليل عينات املياه للعناصر املقاسة             
  .  اس تركيز النترات يف قي(..Dionex Dx – 6)جهاز الكروماتوجراف األيوين 
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  توزيع آبار الدراسة يف مناطق اململكة العربية السعودية) 1(جدول 
 عدد اآلبار املنطقة عدد اآلبار املنطقة
 2.1 املنطقة الشرفية ..2 الرياض
 31 تبوك 1.8 القصيم
 57 جازان .4 حائل
 87 عسري 34 فاجلو

 85 مكة 41 احلدود الشمالية
 41 جنران 67 الباحة

     71 املدينة املنورة
        

املنطقة الشرقیة

منطقة الریاض

منطقة تبوك
منطقة حائل

منطقة اجلوف

منطقة جنران

منطقة مكة املكرمة

منطقة عسري

املنطقة الشمالیة

منطقة املدینة املنورة

منطقة القصیم

منطقة جیزان

منطقة الباحة

  
   املناطق اإلدارية يف اململكة العربية السعودية) 1(شكل 
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  ج واملناقشةالنتائ
بلغ أعلى تركيز   .  بئر موزعة على مناطق اململكة     1.63بلغ جمموع اآلبار اليت مت مجع عينات منها         

ال توجد معلومات عـن  (لتر / ملجم1.1وبلغ أقل تركيز ). م.4عمق البئر (لتر / ملجم 884.4للنترات فيها   
 45(  التركيز فيها احلد املسموح بـه        وبلغ عدد اآلبار اليت جتاوز    . لتر/ ملجم 36.3ومبتوسط قدره   ). العمق
  .  من اآلبار اليت مجع عينات منها% .2 بئراً مبا نسبته 215) لتر/ملجم

ويالحظ أن أكرب عدد لآلبار اليت مجع . توزيع اآلبار حسب استخدامات األراضي حوهلا     ) 2(ويوضح اجلدول   
كما يالحظ أن أقلها تلك     . وصول إليها ويعزى ذلك إىل سهولة ال    . عينات منها تلك اليت تقع يف نطاق سكين       

  . اليت تقع يف نطاق صناعي
  

  .توزيع اآلبار حسب استخدامات األراضي) 2(جدول 
 عدد اآلبار استخدام األراضي حول البئر

 487 سكنية
 .15 زراعية

 .17 صحراوية
 165 زراعية+ سكنية 
 31 صحراوية+ زراعية 
 5 صناعية

  
ألراضي حول البئر وعدد اآلبار لكل تصنيف وعدد ونسبة اآلبار اليت جتـاوز         تصنيف ا ) 3(ويوضح اجلدول   

ويظهر من النتائج أن أعلى وأقـل  . التركيز فيها احلد املسموح به، وأعلى وأقل ومتوسط التركيز لكل صنف    
لتـر وأقـل    / ملجم 884.4إذ بلغ أعلى تركيز     .  تركيز للنترات آلبار صنفت األراضي حوهلا بأا سكنية       

كما يظهر أن اآلبار اليت تقع يف أراضي صنفت على أا سكنية وزراعيـة شـكلت         . لتر/ ملجم 1.1كيز  تر
أعلى نسبة لآلبار اليت جتاوز تركيز النترات يف مياهها احلد األقصى املسموح به، تليها تلك اليت تقع ضـمن                   

  . أراضي صنفت على أا زراعية وصحراوية
 بئر فقط 516ق اآلبار وتركيز النترات حيث تتوفر معلومات عن أعماق       العالقة بني عم  ) 4(ويوضح اجلدول   
  . من آبار الدراسة

ويظهر واضحاً تأثري العمق على تركيز النترات إذ بلغت نسبة اآلبار اليت جتاوز التركيز فيها احلد املسموح بـه             
 صنفت على أا عميقة فقط من اآلبار اليت   % .1يف حني أن    ) متر..1العمق أقل من    (لآلبار السطحية   % 46

يظهر العالقة بني العمق وتركيز     ) 2(كما أن الشكل    . جتاوز التركيز احلد املسموح به    ) م..1العمق أكثر من    (
  . النترات إذ يتضح أن اآلبار العميقة يكون  تركيز النترات فيها منخفضاً
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  تركيز النترات وعالقتها بتصنيف األراضي حول البئر  ) 3(جدول 
 املتوسط

 )لتر/ملجم( 
 أقل تركيز

 )لتر/ملجم( 
 أعلى تركيز

 )لتر/ملجم( 
 النسبة
% 

اآلبار اليت جتاوز 
تركيز النترات 
 احلد املسموح به

 تصنيف األراضي عدد اآلبار

  سكنية 487 .8 16 884.4 1.1 32
 يةزراع .15 27 18 4.2 3.3 35
 صحراوية .17 24 14 386 1.8 .3

 زراعية+ سكنية  165 66 40 8.9 2.4 63
 صحراء+ زراعية  31 9 29 77.4 3.2 31
 صناعية 5 0 0 26.4 6.85 11

  
  تركيز النترات وعالقتها بعمق اآلبار) 4(جدول 

 النسبة )لتر/لجمم(تركيز النترات 
% 

عدد اآلبار اليت 
جتاوز تركيز النترات 

 احلد املسموح به
 أعلى أقل متوسط

 تصنيف اآلبار عدد اآلبار

10  43  21.4 1.2 95  412  
 عميقة

 )م100العمق أكثر من (

46 48 8. 2.5 884.4 1.4  
 سطحية

 )م..1العمق أقل من (
  

   تركيز النترات مقابل العمق لآلبار اليت يتوفر معلومات عن أعماقها) 2(شكل 
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