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 الملخص
 

تعد عٌن الخدود إحدى عٌوون اليٌو ا الرىووى والويٌ وٌ  دوً يدٌحو  ابح و ط ى ليحرقو  اللوولٌ   اليي رو  
العوىٌ  ال عودٌ . وتقع هذا العٌن ضين يترون الحٌوجٌن الذي ٌتألف صخووا أ     ين يو و  وي وً   وحجوو 

لي ط إلى العٌن عىو الرىق ت الداخ ٌو  اليتر ووو واليتلوقق  الوالعو  أ وو  صوخوو جٌوي وي ً ي ولً . وٌص  ا
الحٌووووجٌن . ولووود تووول تحدٌووود التورٌووون العحصووووي لرووو  يووون الر تٌوحووو ت لالصوووودٌول والىوت  وووٌول والر ل وووٌول 

د ويجيوعو ت , الروىوح ت, الىٌروىوح ت  والرىوٌت ت(, ري  تل تح ٌ  الر ووٌوٌدواليغح ٌول( و األحٌوح ت لالر وو
الى ٌروىوح ت والرىوٌت ت والع و الر ً   ويجيوع األيثح الذايى  ويجيوع  الحتوات والو ووٌد ىروق رٌيٌ يٌو  

العحصووٌ  الت لٌو  ا األحتٌيوون والىو وٌول والىوووون والىووول والرووول والححو    اتأخوى ى بض د  إلى التورٌون
اليووندو   . أيوو  عحصوووي الوونوحٌي وال ووٌ ٌحٌول   دقوود توول  والخ وصووٌن   وذلووس ى  ووتخدال تقحٌوو  حوو  الىثنيوو 

 تحدٌدهي  ى ت تع ح  ىتقحٌ  التحلٌر الحٌوتووحً. 
ولد وجد أن يٌ ا الخدود ع لٌ  التوصٌ  الرهوى يً وع لٌ  الي وح    ريو  أن لٌيو  الر ووٌود لهوذا اليٌو ا 

الصووح  الع ليٌوو . وتعوود توارٌوون يجيوعوو  أع ووى ىق ٌوو  يوون القووٌل الي وويوح ىهوو  ل يعوو ٌٌو الع ليٌوو  ح وو  يح يوو  
الحتوات لهذا اليٌ ا أع ى ىق ٌ  ين الحدود الي يوح ىه  ع ليٌ  . ىٌحي  توارٌن يجيوع  الو ووٌد تقوع ضوين القوٌل 
الي يوح ىه  ل يع ٌٌو الع ليٌ  ولهذا دإن هذا اليٌ ا تعد غٌو صو لح  ل لوو  وخ صو  لاروو   . وتعرو  القٌيو  

ال ٌ ٌرون التورٌ  الرٌيٌ يً لصخوو خنان اليٌ ا الجودٌ  ل عٌن والذي ٌتىوع يتروون الحٌووجٌن . الع لٌ  ألٌوح ت 
 ري  أحه ين اليحتي  أن ترون عٌن الخدود ذات عثل  ىح  ل الصدوع اليج ووو لرٌ  الغواو اليحدى .

  

 المقدمة
 

  ΄44لروووو   لوووي تخ وخروووً ا  ˚36 ΄48  ˚–36 ΄32تقوووع واحووو  األح ووو ط ىوووٌن دايوتوووً العوووو  
 4::2ل دووق ي وتوى  ورل الىحوو لالىوواس,  271 -241لول خ وع ى اوتو ع ٌتواوح ىوٌن  ˚:5 ΄57  –:5˚
 وورل الىحوو ل وىٌووع , ي وتوى يتووواخ دووق  86إلوى  241(.  وٌقوو  تودوٌجٌ خ ح حٌو  اللوووق يون Job, 1978و 

خ, ريو  أن اليحرقو  تقوع ضوين حونال هـ(.  ٌعتىو يح خ األح  ط ج د خ ح   ح  ل لثووحثوٌت( لتق ٌل اليح 2533
 .   (Tayeb ,1983)األير و اللتوٌ  

يحوو خ اليحرقوو  اللووولٌ  وىلوور  عوو ل ٌتىووع الحروو ق الجوو ف لووى  ا ووتوايً ل حصووف اللووي لً يوون الروووو 
األوضوووٌ  وواحووو  األح ووو ط واحووودو يووون يووودن اليحرقووو  اللوووولٌ  تعووود ىووودووه  ذات يحووو خ صوووحواوي جووو ف, 

(FAO/UNESCO, 1977)د واح  ابح  ط ين أرىو اليح رق اليووٌ  دً الع لل ىلر  عو ل واليي رو  . و تع
العوىٌوو  ال ووعودٌ  ىلوور  خوو ت,  دهووً ت ووتخدل دووً وي حخٌوو  التيوووو,  واألون و حىوو ت الح ووو ط ل الىو ووٌل( و 

إلووى أن عوودد العٌووون دووً واحوو   (Vidal, 1952).   ألوو و دٌوودا  (BRGM, 1975)ىعوو  الخضووواوات 
عٌحو خ ولٌو   41-31يحدد ىروٌق  دلٌق  حٌ  أن هحو س تقودٌوات ىعضوه  ٌقودو عودد العٌوون ىوٌن  األح  ط لل ٌرن

عٌحوووو خ دووووً األح وووو ط  271عووووٌن دقوووور دووووً يحرقوووو  العٌووووون. وهحوووو س يوووو  ٌوىووووو ع ووووى أرثووووو يوووون  511إلووووى 
(BRGM,1975) ل( دووً إحوودى الداو وو ت إلووى أن عوودد العٌووون دووً واحوو  2:97وألوو و الووثوو ن ونخوووون ل
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عٌحو خ  ٌوتل  91عٌح خ ٌتددق الي ط يحه  رىٌعٌ خ روا  الع ل و حووالً  66عٌح خ يحه   2:6  إلى حوالً األح  ط تص
ل.  2:88عٌحو خ دوً عو ل  71ا تخوا  الي ط يحه  ىوا ر  الضي.  أي  العٌون اليهجوووو والج دو  دقود ى ود عودده  

  ٌون  يتو يرع  دً ال حه(.ي   42615أيت و يرعى  لر  ث حٌ  ل  21و ٌى د إجي لً التصوف حوالً 
تعد عٌن الخدود واحدو ين أرىو ٌح ىٌع األح  ط/ اليحرق  اللولٌ  دً اليي رو  العوىٌو  ال وعودٌ .  وهوً 
عٌن رىٌوو تقع ضين يترون الحٌوجٌن الذي ٌتألف أ    خ يون يو و  وي وً, وحجوو جٌووي وي وً, ويو و , ولهو  

 وو  صوخوو أٌن عىوو الرىقو ت اليتر ووو واليتلوقق  الوالعو  وٌصو  اليو ط إلوى العو خص يت العٌون اتوتوانٌ 
ل 2:55و تعتىو ريصدو يهل ل يٌ ا دً اليحرق  اللوولٌ  وىو ألخت واحو  األح و ط وٌقودو توددقه  عو ل  الحٌوجٌن

, ىٌحيوو  دووً الولووت الووواهن ٌووتل تجيٌووع اليٌوو ا دووً حووو  (Twitchell,1944)جوو لون دووً الدلٌقوو   310111ىووـ 
يتوو يرعو  دوً الدلٌقو   6يتوو عون الحوو  وٌقودو تددقوه ىوـ  411ح ىٌ  ييتدو يون ىيوو ٌىعود الخدود ين خث  أ

وهً ين أع ل يص دو اليٌ ا  اللولٌ  دً واح  األح  ط  وٌ  هل ي ؤه  ىحوالً حصف ريٌ  اليٌ ا التوً تجووي 
  عيويو خ غٌوو ييٌونو .  ٌوجد عدد رىٌو جداخ ين الٌح ىٌع ىجوواو الخودود ولرحهو(Vidal, 1952)دً لح و ال  ٌ   

 ين خث  أغ ىٌ   ر ن األح  ط والتً ٌلٌوون إلٌه  جيٌع خ ع ى أحه  الخدود.  
غووا  ع وى يودى صوثحٌته  أل وعٌو  اليٌو ا دوً عوٌن الخودود, والحرولٌل حٌهدف هوذا الىحو  إلوى تقٌوو

 اللو  والوي.  
 الموقع الجٌولوجً :

حخو  يون اليحرقو  اللووولٌ  يون اليي رو  العوىٌوو  تقوع واحو  األح و ط دووً الجونط الجحووىً ال وو ح ً اليو
رٌ وويتو إلوى الوداخ  عون  و ح  الخ وٌب العوىوً,  إلوى الغوو  يون صوحواط الجو دووو  81ال عودٌ  , ع وى ىعود 

رل ين يدٌح  الوٌو   ل ع صوي  اليي رو  العوىٌو  ال وعودٌ ( , توووى الواحو   439و   (Job, 1978)الوي ٌ  
ليوو ط الجووودً والتووً توودعل الييوو ت يوون ا ىوو و والعٌووون اليحتلوووو ىلوور  وا ووع.  يوون يصوو دو ي يٌوو  يحوودودو يوون ا

 وتت ل روىغوادٌ  خ أواضً واح  األح  ط ى ت تواط دً يع يه .  

 
   1:250000مقٌاس  NG 39-10(  خرٌطة الهفوف رقم 1الشك  )

 هـ(.1443المصدر : وزارة البترو  والثروة المعدنٌة )

ح و ط الحه ٌو  اللوولٌ  ل وصوٌف العوىوً اليتروون يون صوخوو حقىتوً الحٌو و تعد جٌولوجٌ خ واحو  اب
اليتو ر  والحدٌث  والذي تيٌ  رىق ته ل ٌثخ ح حٌو  اللووق وتعووف ى  ول اليصورى  الداخ ٌو .  ريو  تقوع األح و ط 
  ىٌن صحواط هضى  الصوي ن الصوخوٌ  إلوى اللووق, والرثىو ن الوي ٌو  التوً تغروً ال وه  اليجو وو دوً الغوو .

(.   2تعتيد واح  األح  ط ع وى العٌوون الر و وتٌ  الرىٌووو الوالعو  ع وى الح دو  اللوولٌ  لهضوى  الصوي ن اللور  ل
  رل الىحو.  ي توى يتواخ دوق  3:1ٌحد الواح  ين ح حٌ  الغو  هضى  لدلل التً توتوع إلى حوالً 
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يٌو ووٌن والىثٌو ووٌن حٌوو  ٌغرووً ٌغرووً واحوو  األح وو ط تروووٌن الحٌوووجٌن الووذي ٌوجووع جٌولوجٌوو خ إلووى عصووو ال
تروٌح ت األٌو ٌن لتروٌن الدي ل( ويع ل  جى  الق وو اللهٌو دً الواح  هو واحد ين ىق ٌ  التعوٌ , التوً احعنلوت 

 تي ي  عن ح د  هضى  الصي ن.  
تحتلو عٌون األح  ط الويٌ ٌ  ع ى روو  الح دو  اللوولٌ  الغوىٌو  لواحو  األح و ط يون يدٌحو  الهوووف  

( و تقوع 3 خ إلى ى دو اليرٌودً لي تخ والتً ٌيرن تق ٌيه  إلى أوىع يجيوعو ت ويٌ وٌ , أح وو إلوى اللور  لجحوى
عٌن الخدود ضين اليجيوع  األولى ين العٌون التً تحتلو دً اليحرق  الوالع  ىٌن يدٌح  الهووف إلوى ى ودو ىحوً 

أهول هوذا اليجيوعو  وهوً ع وى ىعود خيو    عٌحو خ, و عوٌن الخودود تعتىوو يون 32يعن والتوً ٌى ود عودده  حووالً 
 ,Leichtweiss)ين جى  الق وو الذي  ٌعد يون ألوهو اليعو لل الجٌولوجٌو  ىيحرقو  األح و ط تقوٌى خ رٌ ويتوات 

1978)  . 
 

 مواقع العٌون الرئٌسٌة فً واحة األحساء:( 2الشك  )
 م(1111المصدر : الطاهر )

 
الويٌ ووٌ  والتووً تقووع إلووى اللوووق واللووي   يوون يدٌحوو   ىٌحيوو  العٌووون األخوووى ضووين اليجوعوو ت الووثث 

غو ,دوً -اليىون واللوق ين ى دو اليروٌوً ع ى التوالً حلأت ع وى ح و ل دواصو  ولوقوق تيتود ى تجو ا لوي  
اتج ا يواٍن لرٌ  الغواو اليحدى  الح ي   ل حور ىٌحي  التً دً اتج ا اللوق لى دو اليرٌودوً دقود حلوأت ع وى ايتوداد 

الح وو الجٌولوجٌو خ دهوً  هو وجٌقرع الرٌ  اليحدى  ع ى هٌي  ي وترٌثت و خروور يتع يودو ويون  ح  ل صدعً
ص ه  أحه  تعود إلى الى ٌو ٌن, حٌو  أتلر   رل رىق  ين حجو الجٌو الي و لً, لدٌدو الر و تٌ , ٌوتو  دً 

رىقو  الحٌووجٌن الح و ل . تعود ترووٌن (Job, 1978)ٌتل تصوٌف العٌون عىو رهوف يح ولٌ , وأح ىٌ  ر و تٌ  
( ٌوضوول 4.  اللوور  ل(El-Khatib, 1980)الهٌوودووجٌولوجً الويٌ ووً الووذي ٌغووذي عٌووون ابح وو ط ى ليٌوو ا  

 جٌولوجٌ  يحرق  األح  ط.
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 ( : الخرٌطة الجٌولوجٌة لمنطقة األحساء3الشك  )

 

 المواد والطرق المستخدمة
 

هرتو و تأخوذ لور   311111ي و ح  يقوداوه  تتألف واح  األح  ط ين عدو يدن و لووى يحتلووو ع وى 
و يونعوو  ع ووى ثثثوو  لر عوو ت ويٌ ووٌ  هووً ا القروو ع اللووولً, القروو ع األو وور والقروو ع ” L“الحوووف الثتٌحووً 
(.  ودً هذا الدوا   تل جيع  العٌح ت ين عٌن الخدود دً لح حً يعقي  وح ٌوو  يون  وت إلوى 2اللي لً اللر  ل

  يوالوع دوً حوو  عوٌن الخودود ثول خ روت جيٌعهو  ل حصوو  ع وى عٌحو   ىع عٌح ت ر  ع ى حودا, ويون ثوث
 رٌ   ع  ر  واحد يحه  لتو واحد.   ٌييث   ل جيٌع ىهدف التح ٌ  و تل حو ه  دً لح حً ىث ت

تيت يع لج  العٌح ت اليأخوذو ىحو ي  الحتوٌوس لودٌد الحقو وو وذلوس ىهودف الحود يون أديصو ت ىعو  
حٌحه وأٌض خ ل حو   ع ٌه ,  ىعده  أجووي التح ٌو  الرٌيٌو يً ل عٌحو ت دوً رو  يون العح صو ع ى ال رل الداخ ً ل ق

ل ول األواضوً واليٌو ا.   جيٌوع يختىووات وج يعو  الي وس دٌصو  ى ألح و ط / يختىوات لور  أوايروو ال وعودٌ  
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يوون لىوو   التقوودٌوات والقٌ  وو ت ل ر تٌوحوو ت واألحٌوحوو ت لوود ا ووتري ت تقوودٌوه  ىإتىوو ع روووق التح لٌوو  اليووذرووو
(Page, 1982)  . 

, و لٌو   الوولل  Electrical conductivity(E.C)دً ر  عٌح  ي ط تل لٌو   التوصوٌ  الرهوىو يً 
K), ورذلس تول تقودٌو الر تٌوحو ت ا الىوت  وٌول (pH)الهٌدووجٌحً 

+
Na)والصوودٌول  (

+
ل  ى  وتخدال جهو ن الوـ (

(Flame Photometer   ورث ين اليغحٌ ٌول(Mg
++

Ca)ر ل ٌول و ال (
++

ىروٌق  اليع ٌوو ى لوٌو وٌح ت  (
(EDTA) وأٌضوو خ توول تقوودٌو األحٌوحوو ت ا الروىوحوو ت ,(CO3

-2
HCO3)والىٌروىوحوو ت  (

-1
ى ليعوو ٌوو ىحوو ي   (

Cl)و الر ووٌد  (HCl)الهٌدوور ووٌس 
-1

SO4).  ىٌحي  الرىوٌتو ت (AgNO3)ى  تخدال حتوات الوض   (
-2

تول  (
تورٌوون الر ووً الالووووق ىووٌن يجيوووع الر تٌوحوو ت أواألحٌوحوو ت ى لي ٌيروو د  / لتووو يووع تقوودٌوه  دووً العٌحوو ت ىح وو   

  ٌير دً/ لتو.   لايثح ى لي
 Inductively,  ى  تخدال تقحٌ  ح  الىثني  اليندو  العحصوٌ  اتٌ  الرثٌو ين التوارٌنولد تل تح 

Coupled Plasma, ICP)ل  )(Moselhy et al, 1978حٌي وال وٌ ٌحٌول, دقود تول .  أيو  عحصووي الونو
 Activation Technique  Neutron  .(Reeves andتحدٌوودهي  ىتقحٌوو  التحلووٌر الحٌوووتووحً  

Brooks, 1978) و ل(Morgan and Ehmann, 1971  ثل تل ح و   يعود   إ ديصو ت الصوودٌول   .
Sodium Adsorption Raio, (SAR) 2يع دلوو  دووً روو  عٌحوو  وذلووس ى  ووتخدال الحيوووذ  الوٌ ضووً ل )

(USSL, 1954). 

) 1......(........................................

2








MgCa

Na
SAR 

, دقوود توول تح ٌ هيوو  وذلووس خووث  ال وو ع ت األوىووع  NO3, ويجيوعوو  الحتوووات Fأيوو  يجيوعوو  الو ووٌوود 
والعلووووووٌن األولوووووى يووووون  ولوووووت جيوووووع عٌحووووو ت اليٌووووو ا , ولووووود تووووول تحدٌووووودهي  ى لتح ٌووووو  الرىقوووووً ل ضووووووط 

Spectrophtometrically لووحٌس ى  ووتخدال حيوو  الداٌ وو Disulphonic Acid   وصووىغ  اتلٌووناوٌن
-Zirconiumالر ووٌود األور وجٌن ع وى التووالً  –والع يو  الي و عد النٌوروون  Alizarin red-Sالحيواط 

Oxychloride Regent ي وول ى  ووتخدال  631ي وول , والو ووٌوود ع ووى  486.  حٌوو  لوودوت الحٌتوووات ع ووى
 .  Carl-Zeissناٌ  -يرٌ ف ر و 

ث  يروووات لرو  عٌحو  دوً رو  تح ٌو .  أيو  لٌو   دوجو  حوواوو يو ط عوٌن الخودود, دقود تول ٌتل أخذ ثو
 دوج  ييوٌ .  4218ا تخدال يج  حواوي  دلٌق, ور حت دوج  الحواوو اليق    حوالً 

 

 النتائج والمناقشة
 

أثحو ط  تقٌٌل صوثحٌ  اليو ط ألغووا  اللوو  والووي تقووهو  ذوى حٌو  األٌوحو ت اليخت وو  ىوا ور  اليو ط
حورته  ويثي ته  ل صخوو والتوى .  ولد ٌصىل الي ط غٌو ص لل تي ي خ لاغوا  اليوجووو يحهو  إذا تجو ونت 
عح صو يعٌح  دوً اليو ط الحودود الي ويوح  ىهو .  اليعو يثت الويٌ وٌ  التوً توضوع دوً اتعتىو و وهوً اليحو وو 

و األ   (T.D.S)هوً يجيوعو  األيوثح الذايىو  األ   ٌ  التً تحرول وتضوىر الحوعٌو  الرٌيٌ يٌو  ليٌو ا اللوو  
 .  NO3, والو ووٌد ويجيوع  الحتوات pHالهٌدووجٌحً 

( يتو ووور تونٌوووع العح صوووو واألٌوحووو ت دوووً يصووو دو اليٌووو ا ع وووى ي وووتوى العووو لل 5ٌوضووول اللووور  ل
(Montgomery, 1985) دووً 61.  و اليثحوو  أن عحصووو الر ووٌوود رجوونط دووً الي ٌووون ٌيثوو  الوو  يوون %

% يوون عٌحوو ت اليٌوو ا دووً العوو لل.  أن وجووود العح صووو اليخت ووو  دووً يصوو دو اليٌوو ا غ لىوو خ تووأتً حتٌجوو  91 حوووالً
 التو عثت الرٌيٌ يٌ  التً تتل ىٌن اليٌ ا والصخوو أو التوى  اليحٌر  ىهذا اليٌ ا.  

لوود وضووعت  يوون اليعووووف أن هحوو س عثلوو  وثٌقوو  ىووٌن يوو  ٌ ووته ره ابح وو ن يوون الو ووٌوود وصووح  ابح وو ن.  و
يواصو ت يٌ ا اللو  حدوداخ يعٌح  لتورٌون الو ووٌود دوً اليٌو ا تتح  و  يوع ريٌو  اليٌو ا التوً ٌ وته ره  ابح و ن 

 هـ(.2519خث  دصو  ال ح  اليخت و  د لو ووٌد ٌ  عد ع ى عدل ت و  أ ح ن األرو   لاللٌيً و اليحٌ وي , 
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 فً المٌاه العذبة فً العالم( : متوسط تركٌز الكاتٌونات واألنٌونات 4الشك  )
 

وى بضوو د  إلووى ذلووس, دووإن الر ووٌوود والرىوٌتوو ت وعح صووو ث حوٌوو  أخوووى, و خ صوو  ىعوو  العح صووو 
ال  ي , ت ع  دوواخ ه ي خ جوداخ دوً تحدٌود صوثحٌ  اليٌو ا ل لوو  والووي.  ريو  أن يجيووع األيوثح الذايىو  توؤثو 

 أخوى.   ع ى حوعٌ  اليٌ ا ين حٌ  الرعل وتأثٌوات ث حوٌ 
ن التووو عثت الرٌيٌ يٌوو  ل يٌوو ا لوود ت عوو  دوواخ صووغٌواخ دووً التووأثٌو ع ووى أوعٌوو  الق وو  الديوٌوو , و ع ووى إ

تقودٌوات التوً ال.  تلوٌو (Montgomery, 1985)الووغل يون أن الع يو  الي وى  واألرٌود لول ٌوتل تحدٌودا ىعود 
ع وى أن أرثوو يون  (World Health Organization, WHO, 1971)ل يت ىه  يح ي  الصح  الع ليٌو  

 % ين األيوا  دً الع لل يوتىر  ى ليٌ ا.91
( التح لٌ  الرٌيٌ يٌ  ليٌ ا عوٌن الخودود, و يق وحتهو  يوع األٌوحو ت والعح صوو الي ويوح 2جدو  لالٌيث  
د وتو ع دً تورٌن الع وو الر وً و يجيووع األيوثح الذايىو ,  لول إ2:82ح ي  الصح  الع ليٌ  ع ل ىه  ين لى  ي

 لٌو إلى الجو ف الح د دً اليحرق .ت
األٌوحٌو , ع لٌو  التوصوٌ   اتتلٌو الحت يب إلى أن يٌ ا عوٌن الخودود تعتىوو يتع دلو  تقوٌىو خ دوً خصو يت التورٌون

الرهوىووو يً و ع لٌووو  الي وحووو .  أيووو  لٌيووو  الر ووٌووود لهوووذا اليٌووو ا, دهوووً أع وووى يووون القوووٌل الي ووووح ىهووو  ل يعووو ٌٌو 
(WHO,1971)  . 
  (%Sodium percentage, SP)( اوتوو ع الح وى  الييوٌو  ل صوودٌول الوذاي  2دو  لٌوضل الج

ألغووا  الووي واللوو    %  ى ليق وح  يع ىقٌ  الر تٌوح ت الذايى  األخووى  دتعتىوو تقوٌىو خ غٌوو صو لح71عن 
 ( ا3ليع دل  (. و تل تحدٌد الح ى  الييوٌ  ل صودٌول الذاي  ى  تخدال اليع دل  الت لٌ  :::2لأحيد ٌو ف, 

)2......(.....................  100 % x
KNaMgCa

Na
SP






 

 
,  (CO), الروى لوت  (Cr)( تورٌون العح صوو الثقٌ و  والتوً تتضوين رو  يون الرووول 3ٌوضل جودو  ل

, تحثو حٌول  (Fe), الحدٌود  (Cu), ححو    (Cd), ر ديٌول  (Ba), الى وٌول  (As), النوحٌي  (Al)األليوحٌول 
(La)  , اليحجحٌوووووون ,(Mn) لح, يولٌىوووووود (Mo)  ,   الحٌروووووو ,(Ni)  الوصوووووو ت ,(Pb)  ووووووٌ ٌحٌول  ,(Se)  ,

,  (B), الٌوود , الىوووون  (Sb), األحتٌيون  (Zn), النحس  (V), د ح دٌول  (Sr),  تووحلٌول  (Si)ال ٌ ٌرون 
هووذا العح صووو الثقٌ وو  اليووذرووو أعووثا خ ضووين الحوودود القصوووى  ات, تقووع جيٌووع تورٌوون(F)ىوويٌوود و الو ووٌوود 

يوتوعوو  ح ووىٌ خ يوون يجيوعوو  الحتوووات ٌوود  ع ووى ت ووو  اليٌوو ا ىوو ليواد  اتح ىهوو .  غٌووو أن وجووود تورٌوونالي وويو
ىٌولووووجً ل ىرتٌوٌووو  اليثىتووو  الحلووو ر الالعضووووٌ  ر أل ووويدو النواعٌووو  الي وووتخدي  ىووو لقو  يووون العوووٌن, أو ع وووى 

الجهوو ن الهضوويً  (.  إن يثوو  هووذا اليٌوو ا لوود ت ووى  اليووو , و خ صوو  تهووٌب يجوو وي2ل حتووووجٌن لالجوودو  
الي ٌوون دوً جونط  2 – 116واأليعو ط واليث حو .  إن ي وتوى الو ووٌود ٌجو  أن ت ٌتجو ون الي وتوى األيثو  ىوٌن 
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.  إن اليٌو ا التوً تحتووي ع وى يجيوعو  الو ووٌودات دوً تورٌون (Murray, 1976)و  McClure, 1982)ل
هذا اليٌ ا غٌو يوغوى  دً أ تخديه  ألغووا  جنط دً الي ٌون تعد يؤذٌ  لارو  , ولهذا, دإن  216أع ى ين 

اللووو .  أيوو  عوون تصووحٌف هووذا اليٌوو ا وا ووتعي تته  ألغوووا  الوووي دووٌيرن اختى وهوو  ىتحدٌوود يعوود  إديصوو ت 
ي  ٌيون/ التورٌون الر وً لايوثح الذايىو  ىو ليوع وجوود   Sodium Adsorption Ratio (SAR)الصودٌول 

 (. 2 ل ى  تخدال لاليع دل  ولل 
 
 (PPM)(: متوسط نتائج التحلٌ  الكٌمٌائً لمٌاه عٌن الخدود بالجزء فً الملٌون 1جدو  )ال

 المعامالت
 متوسط تركٌز
 أو قٌمة العنصر

 م1111تحلٌ  عنصري عام 
 مشروع الري والصرف

 م1152تحلٌ  عنصري عام 
(Vidal, 1952) 

 --- 3471 258915 (mmhos/cm)التوصٌ  الرهوى يً 

pH 8165 --- --- 

 --- --- 2645 الع و الر ً

 الكاتٌونات

 458 328 321 (Na)الصودٌول 

 4213 25 8 (K)الىوت  ٌول 

 312 27914 24:14 (Ca)الر ل ٌول 

 5: 58 23 (Mg)اليغحٌ ٌول 

 47914 55714 :5981 مجموع الكاتٌونات

 SAR 9 6145 517يعد  أد يص ت الصودٌول 

 :SP% 7618% 691: 631الح ى  الييوٌ  ل صودٌول الذاي , 

 األنٌونات

CO3)الروىوح ت 
-2
) 1 1 1 

HCO3)الىٌروىوح ت 
-1
) 21314 --- --- 

 72517 584 473 (Cl)الر ووٌد 

SO4)الرىوٌت تل
-2

 3311: --- 435 

 --- --- 58 (NO3)الحٌتوات 

 --- --- 4817: مجموع األنٌونات

 --- --- 2537 ح الذائبة مجموع األمال

 *(WHO)   : (World Health Organization) (Rump and Krist, 1992) 

 
( ى لي  ٌيروو د /لتو 2تيثوو  توارٌوون روو  يوون أٌوحوو ت الصووودٌول واليغحٌ ووٌول والر ل ووٌول دووً اليع دلوو  ل

(Wilcox, 1955)  ىٌحي  الح ى  الييوٌ  ل صودٌول الذاي  .(SP%) 3اليع دل  ولل  تل تقدٌوه  ى  تخدال. 
دهوً تقوع ىوٌن   Wilcox 1975ٌيرن تصحٌف يٌ ا الخدود ع ى أحه  يٌ ا ي لح  جوداخ  وح و  تصوحٌف 

(S1-C4) ذات حو ذٌو    يع يخ رو يحخوض  لتأثٌو الصودٌول.  يثو  هوذا اليٌو ا ٌجو  أن ت وتخدل دقور دوً توىو
يحع ي وحو  أرٌودو,  ريو  ٌجو  اختٌو و حى تو ت يتو ر  إلى جٌدو.  إن غ ٌ  التوى  اليحت ل ىهذا اليٌ ا ضوووي ل

 ذات تحي  ىٌن جٌد إلى يتو ر لايثح.   
( تعروو  التورٌوو  الرٌيٌوو يً لصووخوو خوونان 4إن القووٌل اليوتوعوو  ألٌوحوو ت ال وو ٌرون ريوو  دووً الجوودو  ل

د إلوى أحوه ذو اليٌ ا الجودً ل عٌن والذي تتيٌن ىه يترون الحٌوجٌن. وٌلوٌو التورٌو  الهٌودوورٌيٌ يً لعوٌن الخودو
أصوووو  لوووو وي وأٌضوووو  يوووون الييروووون اعتى وهوووو  ذات أصوووو   ووووي وي ليٌوووو ا عيٌقوووو  الت ووووو  ح وووو  يوووو ذروا 

Ovitchinikov  2:74دً ع ل 
ىٌحي  نٌ دو تورٌناته  الرٌيٌ يٌ  ٌد  ع ى أن هذا اليٌو ا ح  وت ىعو  األجوناط الع وٌو  يون الصوخوو ثول 

 وو ي ته .  لووذا ٌوووجل إلووى أن عووٌن الخوودود التووً يوون تعيقووت يتخ  وو  دووً الرىقوو ت الصووخوٌ  خووث  لووقوله  و ي
اليحتي  أن ترون ذات عثل  ىح  ل الصدوع اليج وو و لرٌو  الغوواو اليحدىو .  أو نٌو دو تورٌون األيوثح الذايىو  
ليٌ ا رىقو  ترووٌن الحٌووجٌن والتوً تيث هو  عوٌن الخودود التوً توأتً حتٌجو  تعوو  الرىقو  ل  وح  اليووور وتودحً 

  ا الجودٌ .  ي توٌ ت اليٌ
(: متوسط نتائج تحلٌ  التركٌز العنصري لمٌاه عةٌن الخةدود باألحسةاء / المنطقةة الشةرقٌة بةالجزء 2لجدو  ) ا

 (PPM) ن فً الملٌو
 متوسط تركٌز العنصر المعامالت

 
الحد )صفات العالمٌة المسموح بها االمو

 (األقصى

 11129 1116 (Cr)الروول 

 11116 112 (CO)الروى لت 
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 111: 113 (Al)ألليوحٌول ا

 11116 1116 (As)النوحٌي 

 11128 2 (Ba)الى وٌول 

 11116 11112 (Cd)ر ديٌول 

 11116 216 (Cu)حح   

 11119 2 (Fe)الحدٌد 

 ---- 11116  (La)تحث حٌول 

 11116 112 (Mn)اليحجحٌن 

 11117 1112 (Mo)يولىٌدن 

 11116 112 (Ni)الحٌر  

 1.116 1116 (Pb)الوص ت 

 11116 11112 (Se) ٌ ٌحٌول 

 ---- 117: (Si)ال ٌ ٌرون 

 ---- 3136 (Sr) تووحلٌول 

 11123 112 (V)د ح دٌول 

 11116 6 (Zn)النحس 

 1115 21 (Sb)األحتٌيون 

 ---- 1112 الٌود

1168 2 (B)الىووون 
** 

 ---- 1112 ىوويٌد

 2145 219 (F)الو ووٌد 

المسةموح بهةا مةن قبة  من مةة  اتنة بةٌن تركٌةز األٌونةات فةً مٌةاه عةٌن الخةدود والتركٌةز(:  المقار4الشك  )
 .(WHO,1971)الصحة العالمٌة 

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

مجموع األمالحالنيترات الكبريتاتالكلوريد البيكربوناتالمغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم الصوديوم العسر الكلي

الذائبة 

القيمة )التركيز( WHO عالمية منظمة الصحة ال

ن
يو

مل
 ال

ي
 ف
ء
جز

ال
 ب
يز

رك
لت
ا

ائية كيمي عناصر ال ال



J. Soil Sci. and Agric. Engineering, Mansoura Univ., Vol.1 (8),August, 2010 

 823 

 (:  النسبة المئوٌة لتركٌز األٌونات لمٌاه عٌن الخدود .5الشك  )
 

 خ وضوع خ تع حً يواود اليٌ ا الجودٌ  دً اليحرق  العوىٌ  عيوي خ ودً اليي ر  العوىٌ  ال عودٌ  خصوصو
ي ٌوون يتوو يرعو  توووق رثٌوواخ يعودتت  26411حوج خ  ألن الريٌ ت الي حوى  ين اليخونون الجوودً والىو لد 

(.  ٌووتل ا ووتخوا  اليٌوو ا الجودٌوو  يوون اليحرقوو  العوىٌوو  9::2التجوودد الرىٌعٌ لصووى ح يحيوود و ولٌوود أىووو  وو ٌل , 
و يرع  دً ال ح  و حتٌج  لذلس أخوذت ي وتوٌ ت ي ٌون يت  4961ىيعد  أ وع رثٌواخ ين يعد  تجدده  الى لد  

اليٌوو ا الجودٌوو  دووً الهىووور ى  ووتيواو وتىعهوو  الرثٌووو يوون التووأثٌوات ال وو ىٌ  يحهوو  تووودي حوعٌوو  اليٌوو ا الجودٌوو  
وتعوو  هووذا اليٌو ا إلووى الت وو  ىيٌوو ا الصووف الصووحً ووىيو  عي ٌوو  التحو ل يٌوو ا الىحوو الي لحوو  إلوى الرىقوو ت 

% دً ال وح  خوث  الوتووو   8ل يٌ ا.  إن ا تعي   اليٌ ا الجودٌ  دً ال عودٌ  اندادت ىح ى   الجٌولوجٌ  الح ي  
وٌعونو ذلوس أ   و خ إلوى احخوو    4::2 -:2:9%  ىوٌن  24ل  وهذا الح ى  اوتوعت إلى 1::2-2:91ىٌن 

اللوي لً واألجوناط إت حٌ  اليٌو ا ال ورحٌ  ليٌو ا ال وٌو (.  ييو  أدى إلوى حضوو  الرثٌوو يون العٌوون دوً الجونط 
 الو رً ين الىثد.  

أن ات تغث  النايد ل يٌ ا الجودٌ   ٌؤدي إلى توو لل الخ و   (Rogers and Lydon,1994)ذرووا 
  ىٌن العو  والر   اليتناٌد ع ى اليٌ ا وىٌن يواوده  اليحدودو ل غ ٌ . ذرو

Al-Ibrahim, 1990  لجودٌوو  دوً ال ووعودٌ   وووف إلووى أن ا وتيواوٌ  ات ووتحناف ليصو دو اليٌوو ا ا
ترون عوض  إلوى الت وو  ىيٌو ا الصووف الصوحً دوً الرثٌوو يون يحو رق اليي رو  ريو  حصو  ذلوس دوً اليحو رق 
اليحٌر  ىيدٌح  الوٌ  .  وتلٌو التولع ت إلى أحه إذا ا تيوت يعدتت ال ح  الح لٌ  دإن الر و   ووف ٌوووق 

(.  ٌوحخو  يح وو  اليٌو ا الجودٌو  ىيعود  8::2, ل لىٌتونووجوون وىٌتوو لٌودون 3121العو  ىح وو   وح  
.  Al-Layla et al. (1992)يتو دً ال ح  دً اليحرق  اللولٌ  ىلور  عو ل وواحو  ابح و ط ىوجوه خو ت  35

ري  إحخو  أٌض خ يح و  اليٌو ا الجودٌو  دوً اليحو رق اللوي لٌ  والو ورى ع وى ححوو خرٌوو حتٌجو  لةدووار دوً 
يتوو خوث  ال وحوات يو   :7ىٌ  اليثو   أحخوو  يح وو  اليٌو ا الجودٌو   ىيقوداوالضي, دوً يحرق  ح ي  ع وى  و

 (.Al-Naeem, 1999ل ل5::2-2:95ىٌن 
ولتواجع ي توٌ ت اليٌ ا الجودٌ  تأثٌوا ض و ع ى اوتو ع تورٌن األيثح الذايىو  و توودي حوعٌو  اليٌو ا 

جونط دوً الي ٌوون خوث   21:1 – 361يون  الجودٌ  ديوثث اوتوو ع تورٌون األيوثح الذايىو  لرىقو  ترووٌن ال و ق
(. ريو  هوو الحو   دوً تورٌون العح صوو (Al-Naeem, 1999 ىع   حوات تواجع دً ي توٌ ت اليٌ ا الجودٌ  

الثقٌ   والعح صو ال  ي  الح تج  ين ذوى حه  أثح ط يووو اليٌ ا ع ى الصخوو وتعو  الرىقو  الح ي و  ل يٌو ا إلوى 
 اتل إلووى أن تورٌوون 2::2وتلووٌو تح لٌوو  يلووووع الوووي والصوووف لعوو ل  الت ووو  ىيٌوو ا الصوووف الصووحً. 

( يق وح  ى وتو ع تورٌنات األٌوحو ت الذايىو  دوً 2األٌوح ت الذايى  دً يٌ ا عٌن الخدود يحخوض  ري  دً جدو  ل
ٌجو  أن توتل يٌ ا عٌن الخدود التً اتل تح ٌ ه  خث  هذا الىح .  وهذا الح  ل الوع   دً ا وتغث  اليٌو ا الجودٌو  

عي ٌوو  ال ووح  ضووين القوودوو ابحت جٌوو  اليأيوحوو  لاحوووا  الجودٌوو  الضووح   وهووو ىيوو  ٌعوووف ى ل ووح  ا يوون 
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وٌيرن تو دي يل ر  ات وتحناف يون خوث  ا وتغث  األحووا  الجودٌو  الضوح   واليتجوددو يٌ ههو  عون روٌوق 
ث  األحوووا  الجودٌوو  العيٌقوو  لالغٌووو التغذٌوو  اليى لوووو يوون خووث  ت وو لر األيروو و ع ووى ير لوووه  وتق ٌوو  ا ووتغ

 يتجددو( ين الح حٌ  اب تواتٌجٌ .   
وأثو ال ح  اليوور دً احخو   ي توٌ ت اليٌ ا الجودٌ  إلوى ألو  يون ي وتوى  ورل الىحوو األجو   توؤدي إلوى 

وهوذا ىودووا  تداخ  يٌ ا الىحو يحدث  تودى دً حوعٌ  اليٌ ا الجودٌ  العذى  وإض د  عح صو ثقٌ   ين يٌ ا الىحو
ٌؤدي إلى تي ح خ دً األواضً النواعٌ  ال  ح ٌ  وت وثه  إذا يو  ا وتخديت هوذا اليٌو ا بغووا  الووي ييو  ٌحوتب 
عن ذلس أحخو   دً ي وتوى ابحتو   النواعوً ودوً الحه ٌو  إلوى تصوحو األواضوً وتحولهو  إلوى أواضوً غٌوو 

 و ح  الصو لح  ل نواعو  ى وى  تي ول األو .  ص لح  ل نواع  وهذا  ٌؤدي إلوى الينٌود يون اتحخوو   دوً الي
ديثثخ خر التي   ىٌن يٌ ا الىحو الي لح  وي توٌ ت اليٌ ا الجودٌ  دً الىحوٌن ٌتقودل ىيعود   وحوي ٌتوواوح ىوٌن 

 يتواخ. 241و  86

 المراجع
 

لي وس ل " أجهونو ورووق تح ٌو  التوىو  واليٌو ا". الحلوو الع يوً واليرو ىع . ج يعو  ا:::2أحيد دووني ٌو وف, 
  عود. الوٌ  . اليي ر  العوىٌ  ال عودٌ .

(." خص يت أواضً األح  ط النواعٌو ", يرو ىع الح وٌحً , األح و ط. اليي رو  4::2الىواس,  عد عىد هللا , ل
 العوىٌ  ال عودٌ . 

و الىٌو ن هوـ, " أ و  التغذٌو  ا تقٌوٌل الح لو  الغذايٌو ". دا2519اللٌيً, ح هد يحيد و اليحٌ وي, يحى عىد الوت ح, 
 .2:6-2:5العوىً, الق هوو . جيهووٌ  يصو العوىٌ , الصوح ت 

." األح وو ط دوا وو  جغوادٌوو ". يروو ىع الح ووٌحً الحدٌثوو  . الوٌوو   ج يعوو  ل( :::2لالروو هو , أحيوود عىوودهللا , 
 الي س  عود. اليي ر  العوىٌ  ال عودٌ . 

ختثف دوجو ت الي وحو  دوً اليٌو ا الجودٌو  إل(. 2:97الووث ن  ع ً  وأىو نٌد  ع د   وأحيد  صثح يحيد ل
ال ورحٌ  وأثوو ذلوس ع وى اليح صوٌ  النواعٌو  ىيحرقو  األح و ط  ل ول إداوو تحيٌو  يوواود اليٌو ا  هٌيوو  
 إداوو وتلغٌ  يلووع الوي والصوف ى ألح  ط  وناوو النواع  واليٌ ا  اليي ر  العوىٌ  ال عودٌ . 

ا دووً العوو لل العوىوً"ا ندوو ق وإحتيوو تت الي ووتقى "., توجيوو  ا لووولً ل "اليٌوو  8::2ىٌتوووجوون وىٌتولٌوودون,  
ل.  الصووح ت 8::2جث . حلو عون روٌوق ابيو وات ل دوا و ت والىحوو  ات وتواتٌجٌ  أىوو  ىوً ا 

384-387. 
ال وعودٌ  ا هـ, " ي خت حت يب دوا   جٌولوجٌ  عن واح  األح  ط ى ليي رو  العوىٌو  2533وىٌع, هل ل يحيد. 
توو يب و وو ل  درتوووواا" , ور لوو  الوووناوو لر ٌوو ت اليع يووٌن. وناوو اليعوو وف ى لوٌوو  , ر ٌوو  ي خووت ح

 NG:4-21هـ(." خوٌر  الهوووف ولول 2514وناوو الىتوو  والثووو اليعدحٌ , ل اليع يٌن ى ألح  ط,
 .3611111;2, يقٌ   

يؤ  وو  حيوو دو ل خوودي ت ," األيوون اليوو يً العوىووً", 9::2صووى ح يحيووود يحيوود و ولٌوود يحيووود أىووو  وو ٌل , 
 والدوا  ت الج يعٌ  وداو الرحدي ل حلو والتونٌع,  األوىد. اليي ر  األودحٌ  اله ليٌ .
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ASSESSMENT AND EVALUATION OF HYDRO CHEMICAL 
AND ELEMENTAL ANALYSIS FOR AIN AL-KHADOUD , AL-
HASSA OASIS, EASTERN PROVINCE, SAUDI ARABIA 
Al-Naeem, A. A. and Kh. M. Al-Barrak  
Environment and Natural  Agricultural Resources Dept., Faculty of 
Agricultural and Food Science, King Faisl University, KSA. 

 

ABSTRACT 
 

Al-Khadoud's well water (natural spring; called Ain) is considered one 
of the greatest and main natural springs in Al-Hasa Oasis in the Eastern 
Province/ Kingdom of Saudi Arabia.  It is located within Newgene geological 
formation and mainly consists off sandy-Marl, Calcareous rocks with Marly-
sandy. Al-Khadod Ain can be recharged through the bottom of the Newgene 
rocks and from internal fractures. A concentration of  Cations ( Sodium, 
Potassium, Calcium and Magnesium) were determined, and also the Anions 
elements such as (Chloride, Carbonate, Bicarbonate and Sulphate).   
Chloride,  Bicarbonates group,  Sulphates, Hardness, Total Dissolved Solids, 
Nitrate and Fluoride groups were also determined using other chemical 
methods, beside that, the concentrations of some trace  elements as follows 
:Antimony, Barium, Boron, Bromine, Chromium, Copper, and Zinc were 
determined using Inductively Coupled Plasma (ICP), while two elements of  
Arsenic and Selenium were determined using Activation Technique Neutron.  
It is  found that Al-Khadod well water samples are high in both electrical 
conductivity and salinity.  The value of water chloride is slightly higher than 
the values permissible by international standards according to International 
Health Organization.  Water nitrate group concentrations were found to be 
higher than the international permissibility values. Consequently, this water 
no potable specifically for children. High values of Silicon ions give 
conception about the chemical settings of the Al-Khadod Ain aquifer 
formation which come out of the Newgene formation, and may be related to 
the faults arrangements nearby the Al-Gawar's fold convex. 
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