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 الملخص 
وخلوها من التلوث بمنطقة الصقور محل الدراسة، وهي إحدى القرى  اآلبارتم إعداد هذه الدراسة لتقييم نوعية مياه بعض  

المياه الجوفية  آبارفي هذه الدراسة تم العمل بطريقة مبسطة، وذلك عن طريق جمع عدد من العينات من  .وسط مدينة مصراتة
ف على بغرض التعر اآلباريل الكيميائية لبعض العناصر الكيميائية لعينات مياه هذه بمنطقة محل الدراسة، وتم إجراء التحال

ً للمواصفات المعتمدة )المواصفات القياسية الليبية ومواصفات منظمة الصحة  نوعية المياه ومدى مالءمتها للشرب طبقا
W2, W1W ,3 , هيجوفية  آبارللمياه الصالحة للشرب. تم تحليل عينات الدراسة ممثلةً لعدد خمس  (WHO) العالمية

5, W4W، إيجاد تراكيز بعض العناصر لها، ومن ثم مقارنة ما مدى مطابقة هذه النتائج التي تم الحصول عليها مع  وتم
المواصفات المعتمدة في الدراسة للمياه الصالحة للشرب. وتضمن التقييم دراسة بعض العناصر الكيميائية مثال ذلك: درجة 

ودرجة تركيز أيون  ،PH ودرجة تركيز األس الهيـدروجيني، TDS ودرجة تركيز الملوحة الكلية ،EC الموصـلية الكهربية
  .النثرات

تتضح أهمية هذه الدراسة للداللة على أن تلوث المياه الجوفية يعد من المشاكل الخطيرة، بسبب عالقته المباشرة بسالمة 
تيار اخ إلىإن إبراز أهمية تقييم المياه الجوفية وخلوها من التلوث، هو من الدوافع التي أدت بالباحثين  .البيئة وصحة اإلنسان

 .موضوع الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن قيم مياه عينات الدراسة هي ضمن قيم كل من الحد األدنى واألعلى المسموح به للمواصفات المعتمدة 

أما قيم مياه  ،PH الهيدروجينييخص كل من درجة تركيز النثرات ودرجة تركيز األس  للمياه الصالحة للشرب وذلك فيما
فهي أعلى بكثير من قيم كل من الحد  TDS ودرجة تركيز الملوحة الكلية، EC عينات الدراسة لكل من الموصلية الكهربية

خلصت الدراسة على أن نتائج هذا العمل األدنى واألعلى المسموح به للمواصفات المعتمدة للمياه الصالحة للشرب. وبهذا 
 .مشجعة، وبأن مياه عينات الدراسة خالية من التلوث

 

 .  المقدمة1

باطن عّد المياه الجوفية من مصادر المياه المهمة التي تُخّزن داخل ت
في الفراغات بين الرمال واألتربة وفُتات الصخور،  ،األرضتكوينات 

تشّكل  وهي وتُشّكل هذه المياه طبقات مائية تُعرف باسم طبقات المياه الجوفّية
عية من دورة المياه الطبي تعتبر المياه الجوفية جزءً  .حوضاً للمياه أومستودعاً 

األمطار عبر التربة  على األرض، إذ تتسرب داخل األرض عند هطول
ينة معمنطقة  إلىوفتات الصخور، وترّشح خالل الصخور المساميّة لتصل 

مصادر المياه في ليبيا حيث  أهمكما أن المياه الجوفية هي أحد . تتجمع فيها
من مجموع الموارد المائية المتاحة، وتسهم بأكثر من  % 96تمثل ما نسبته 

المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي إجمالي االستهالك البشري، وبما أن 
الذي يعتمد عليه لتلبية االحتياجات البشرية في ليبيا بشكل عام، ومنطقة محل 
الدراسة بشكل خاص، فهذا يحتم علينا أن نكون أكثر وعياً وإدراكاً من هدر 

للحياة سواء الجوفية بالرغم من أهمية المياه و .[1]تلوثه  أو هذا المصدر
من المجاالت  كثيرللصناعة لالستخدام الواسع في  أوالري  أوللشرب 

لالستعمال  ةصالحغير  هايقوم بتلويثها وجعل االنساناألخرى، نجد أن 
لزيادة ناهيك عن ا ،ذلك برمي النفايات في البيئة دون معالجة البشري، ويؤكد

السكانية والتوسع العمراني وارتفاع مستويات المعيشة والنمو االقتصادي 
المياه المستخدمة في البيوت والصناعة  كمياتوالصناعي التي تسبب ازدياد 

والزراعة. لقد أسهمت كل هذه العوامل في زيادة الضغوط على بيئتنا المائية 
الطبيعية كماً وكيفاً. ويزيد األمر خطورة طرح كميات كبيرة من مياه الصرف 

قريبة من  اقعالمختلفة، كالصرف المنزلي والزراعي والصناعي في مو
تلوثها بالمبيدات والملوثات المعدنية  إلىمصادر المياه النظيفة مما يؤدي 

وبما أن بالدنا ليبيا ال تختلف عن بلدان العالم األخرى فيما  .[2]المختلفة 
زيـادة مشكلة المياه، وخاصة أن المياه الجوفية  إلىيتعلق باألسباب التـي أدت 

مة ال توجد بها أنهار دائ أنه إلىتُعد المصدر الرئيسي لالستهالك، باإلضافة 
 لىإالجريان، وإنما الموجود بها وديان جافة تمتلئ أثناء سقوط المطر إضافة 

سيادة المناخ الجاف القاحل الذي يحد من الموارد المائية في حين يشهد 
 أهمكما أن المياه تعد  .[3]االستهالك والطلب على المياه تزايداً مضطرداً 

الموارد الطبيعية للحياة في هذا الكون على اإلطالق، وتتأثر التغيرات 
االيكولوجية البيئية الطبيعية منها والبشرية السائدة، من خالل التفاعل المعقد 

 أهموتعتبر المياه الجوفية من  .[4] بين العوامل الطبيعية واألنشطة البشرية
مكونات النظام البيئي فهي تمثل العصب الرئيس للحياة، والمورد األساس 
والمقوم الطبيعي لقيام أعرق الحضارات على وجه األرض، ويمثل الماء 

والباقي   %3القسم األكبر من سطح األرض وتقل نسبة الماء العذب منه عن 
 .[5] مياه مالحة

نعتبر  إنناالمياه: ي لتلوث التال العالمية التعريفوقد أصدرت هيئة الصحة 
ً المجرى المائي ملوث ريق غير حالته بطتت أوعندما يتغير تركيب عناصره  ا

قل أبحيث تصبح هذه المياه  ،غير مباشر بسبب نشاط اإلنسان أومباشر 
يمكن كما  .[6] لبعضها أوصالحية لالستعماالت الطبيعية المخصصة لها 

تعريف تلوث المياه بأنه أي تغير غير مرغوب فيه في الخواص الطبيعية 
مما يجعل نوعية هذه المياه غير مالئمة  للمياه،والكيميائية والبيولوجية 

له عدة أسباب يمكن أن نذكر تلّوث المياه الجوفية و .[7] لالستخدام البشري
 تتواجد بعض الشوائب في المياه بشكل طبيعي،حيث  ،األسباب الطبيعيةمنها 

وذلك بسبب ذوبان وتآكل جزء من مكونات الصخور عند تالمسها مع المياه، 
لتربة امسام أي أن الخصائص الكيميائّية للمياه تتغير أثناء ارتشاحها عبر 

الطبقات المائية التي تتجمع فيها  إلىوالطبقات الرطبة تحت سطح األرض 
ة، لذلك يزداد محتوى المياه الجوفية من المعادن الذائبة، وبعضها المياه الجوفي

رائحةً غير مقبولة، لذلك يتم تصنيف المياه الجوفية  أوقد يعطي المياه طعماً 
مياه ملوثة وغير صالحة للشرب عند زيادة كمية المعادن الذائبة،  أنهاعلى 

تسبب زيادة بعض عند احتواء المياه على مواد كيميائية مصنّعة، وقد ت أو
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 .المعادن مثل الحديد والمنغنيز والكبريتات ببعض اآلثار السلبية
بمنطقة الصقور وسط مدينة  المياه الجوفية البحاث  الدراسة تناول هفي هذ

ومحاولة تقييم  ،W4, W3, W2, W1W ,5 هي آبارمصراتة لعدد خمس 

للشرب واالستعمال بأن تكون صالحة الدراسة  تعينا آبارمالئمة مياه مدى 
ً من أجل تحديد تراكيز عينات الدراسة  البشري وخالية من التلوث، وأيضا

، ومجموع األمالح الذائبة ECذات العالقة بدرجة الموصلية الكهربائية 
TDSودرجة تركيز األس الهيدروجيني ،pH  ، من عدمه  احتوائهاومدى

اه مباشرة لتلوث الميلنثرات، ذات التأثير البيولوجي الضار والمسببة ل
انطالقا من ضرورة أن يساهم الباحثون في الحفاظ على البيئة، و الجوفية.

 ثاومواجهة التلوث، للحد من زيادة انتشاره، وتجنب خطره. لهذا فإن البح
ا هذه المدينة لتكون اإلطار المكاني لموضوع الدراسة، كما يرى وقد اختار

راز أهمية دراسة المياه الجوفية، وذلك إبتكمن في ث أن أهمية الدراسة االبح

 التعرف على أبعاد، ولكونها المصدر الرئيسي لمختلف األنشطة البشرية

يعد تلوث المياه ، حيث مشكلة تلوث المياه الجوفية وخطرها على المدينة

الجوفية من المشاكل الخطيرة وذلك بسبب عالقته المباشرة بسالمة البيئة 

تسهم هذه الدراسة في الكشف عن أحد معوقات الحياة كما  وصحة اإلنسان.

مرجع جديد حول موضوع خلو  وأيضا إضافةالتلوث، الكريمة لإلنسان وهو 

وتحرص الدراسة على  المياه الجوفية من التلوث وأثره على الموارد المائية.

 نشر ثقافة المسئولية لألجيال القادمة تجاه البيئة.

ما ينتج و مشكلة تلوث المياه الجوفيةبيه عن التن إلىالدراسة هذه ت هدفو
عنها من أثار ومضاعفات تزيد من فترة ألخرى، وبهذا يمكن تلخيص أهداف 

 الدراسة في النقاط اآلتية: 

العالمية ولليبية اف على نوعية المياه ومدى مطابقتها للمواصفات التعر -أ

 .محل الدراسةفي منطقة 

رار وعلى األضالجوفية مياه التسليط الضوء على أبعاد مشكلة تلوث  -ب

 .الناتجة عنها

 الدراسة لإلستعمال البشري عينات آبارمحاولة تقييم مدى صالحية مياه  -ج

 .لكي تكون صالحة للشرب، من خالل النتائج التي تم الحصول عليها

 المواصفات القياسية الليبيةمع المواصفات المعتمدة )مقارنة النتائج  -د

 (.WHO) الميةومواصفات منظمة الصحة الع

 مدينة مصراتة. المياه فيتلوث تقديم فهم أفضل عن مشكلة  -ه

، ذات التأثير البيولوجي النثراتمن  الدراسةالتحقق من خلو عينات  -و

 الضار والمسببة مباشرة لتلوث المياه الجوفية.

إمداد القائمين والمخططين لمشروعات التنمية بالمدينة بمعلومات  -ز

 وبيانات ذات عالقة بالمياه الجوفية، 

وما تسببه من أضرار على صحة  هايتقييم اآلثار الناتجة عن تلوث الم -ح

 اإلنسان.

 .عن طريق التحليل المعملي إن وجد تحديد حجم التلوث -ط

 مراجعة األدبيات السابقة.  2

تمثل الدراسات السابقة اإلطار النظري والدليل المرجعي الذي يسترشد 
 إلتماممسار الويمهـد الطريق ويرسم لهم الخطوات التي توجه  ثاالبحبـه 

ث، فإن الدراسات السابقة التي احسب علم البحو الصحيح.بالشكل  الدراسة
ينة ن مدمتكاملة ع ةتوجد دراسة تفصيلي فالمحدودة،  الموضوعتناولت هذا 

( بإعداد 2003) نوال حسين. قامت أن هناك دراسات قريبة لها إال مصراتة

دراسة بعنوان النمو السكاني فـي مدينـة الزاوية وأثره على استهالك المياه، 
مصادر  ىإلحيث تناولت النمو السكاني والتركيب العمـري النـوعي باإلضافة 

 إلىتدني منسوب المياه الجوفية وهذا راجع  إلىالمياه، وخلصت الدراسة 
 .اهتدني حصة الفرد من المي إلىارتفاع معدالت االستهالك البشري باإلضافة 

( دراسة بعنوان المياه الجوفية بمنطقة مزده، وفيها 2007أسامة عمر )وقّدم 

تناول مشكلة عدم توفر مختبرات ومعامل لتحليل المياه بمنطقة مزده، األمر 
وجود صعوبات أمام التعرف على نوعية المياه الجوفية، ومن  إلىدى الذي أ

نسبة فاع ارت إلىثم مدى صالحيتها لالستعماالت المختلفة. كما تشير الدراسة 
 استخدامهااألمالح والعناصر الذائبة عن الحدود المسموح بها. لذلك فإن 

اسة رللشرب سوف يكون له مردود سلبي على صحة المستهلك، وانتهت الد
 تماداالعوالعيون في منطقة الدراسة ال يمكن  اآلبارأن نوعية وكمية مياه  إلى

عليها كمصدر أساسي لتوفير ما يحتاجه السكان من المياه، ومن ثم البد من 
( دراسة بعنوان 2005فائزة عوض )كما قدمت  البحث عن مصادر أخرى. 

اه أن المي إلىجودة المياه الجوفية في منطقـة المرج، حيث خلصت الباحثة 
مصادر التلوث قد يكـون ناتج عن السلوك السكاني  أهمتُعتبر ملوثة وان من 

ومن اإلفراط في استخدام المخصبات والمبيدات الزراعية، كمـا أن انتشار 
 عن زيادة تركيز العناصر المعدنية بالمياه الجوفية. المخلفات قد يكون مسؤول

كتاب المياه في العالم العربي آفاق واحتماالت  روجرز وليدونوألّف كال من 
( عبارة عن خالصة مؤتمر المياه في العالم العربي 2008المستقبل لمؤلفيه )

ببوسطن. ذكرت فيه معلومات عن الهيدرولوجيا وإدارة المياه في منطقة 
فة السكان، شحيحة المياه، وأن جميع الدول الغنية بالنفط تواجه نقصاً في كثي

لمياه الحفر العميق ل أوالمياه، ولعل ذلك يجعل لها حلوالً ممثلة في االستيراد 
 تحلية مياه البحر. أوالجوفية 

 خواص بعض المواد ذات العالقة بالمياه الجوفية.  3

ً للتعريف العلمي لمعنى المسامية على   وأمقياس للمسامات  أنهاطبقا
قطع  أوحبات الرمل  أوالفراغات بين جزيئات بعض المواد مثل الطين 

الحصى في طبقة صخرية معينة. ويتم التعبير عنها رياضياً بحجم الفراغات 
. أما % 100 – 0مقسماً على الحجم الكلي، وهي نسبة مئوية محددة بين 

 ،قدرة الماء على المرور والحركة بين تلك المسامات إلىالنفاذية فتشير 
أدناه يوضح مستويات المسامية والنفاذية لبعض المواد  ( المبين1جدول )وال

 ذات العالقة بالمياه الجوفية.
 [8. مستويات المسامية والنفاذية لبعض المواد ]1جدول 

 نوع المادة المسامية % النفاذية )متر/يوم(

 طين  50 0,041

 رمل  35 32.8

 حصى 25 205

 حصى ورمل 20 82

 حجر رملي 15 28.7

 حجر جيري 5 0.041

 صخر الجرانيت 1 0.0041

 
( نالحظ أن مادة الطين تتمتع بمسامية عالية 1خالل الشكل )ومن 

من هنا  ،ونفاذية ضعيفة، أما مادة الحصى فلها مسامية ضعيفة ونفاذية عالية
المياه الجوفية تتدفق عبر المسامات والفراغات في الرسوبيات نجد أن 

والتكوينات الصخرية، حيث تسمح الطبقات ذات النفاذية العالية بحركة أكثر 
كما أن طبقات الحصى تختزن  حرية للمياه بين هذه المسامات والفراغات.

مصادر لكميات أكبر من المياه نتيجة لنفاذيتها العالية، لذلك فهي تعد أفضل ا
 لتخزين المياه الجوفية.

 

 

 مستويات المسامية والنفاذية لبعض المواد .1شكل 
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 الحالة الدراسية.  4

 W1W ,2 ,بار ذات األرقامشملت هذه الدراسة عينات الدراسة لآل

5, W4, W3W، ( متراً.  ولقد تم جمع 22 - 8والتي تتراوح أعماقها ما بين )
منطقة محل الدراسة، وتم أخذ العينات في قنينات  آبارعدد من عينات مياه 

بالستيكية سعة لتر ونصف مع غسلها أكثر من مرة بالماء المقطر. حيث تم 
إجراء التحاليل الكيميائية لهذه العينات في معامل الشركة الليبية للحديد 

 هازــــــوالصلب، وبأجهزة تحاليل حديثة ومتطورة، حيـث اسـتخدم ج

(3520 Ph - Meter)  نوع (JENWAY)  لقياس قيمة درجة تركيز األس
 دامـــــاستخ( وتم 2ل )ــا هو مبين بالشكـــ، كم (PH) يـــالهيـدروجين

لقياس درجة  (JENWAY) نوع (Conductivity Meter 4510)   جهاز
( ومنها تم الحصول 3، كما هو مبين بالشكل )(EC) الموصلية الكهربائية
، ودرجة تركيز أيون النثرات تـم  (TDS) الملوحة الكليةعلى درجة تركيز 

، كما  (HACH)نوع (DR/890 Colorimeter) قياسها باستخدام جهاز
 علماً بأن جميع قيم المتغيرات محسوبة بالمليجرام/لتر  .(4ل )هو مبين بالشك

(mg/L)  المواصفات  استخدامت .ماعدا درجة تركيز األس الهيـدروجيني
والصادرة من قبل المركز الـوطني  1992( لسـنة 10القياسية الليبية )م ق ل 

القياسية  للمواصـفات والمعـايير القياسـية كمواصفات محليـة، والمواصفات
والجدول  .2003كمواصفات عالمية لسنة  (WHOلمنظمة الصحة العالمية )

 ت المعتمدة.( يوضح حـدود متغيرات الدراسة حسب المواصفا2)

 

 لعينات الدراسة  pH. جهاز قياس 2شكل 

 

 

. جهاز قياس درجة الموصلية الكهربية لعينات الدراسة 3شكل   

 

 

. جهاز قياس درجة تركيز أيون النثرات لعينات الدراسة 4شكل   

 [9]حدود متغيرات الدراسة وفقاً للمواصفات المعتمدة . 2جدول 

 المتغير

 المواصفات المعتمدة

المواصفات القياسية 
( 82الليبية رقم )

 1992لسنة 

المواصفات القياسية 
لمنظمة الصحة 
 WHOالعالمية

2003 لسنة  

درجة الموصلية الكهربائية 
EC 1400 - 

درجة تركيز الملوحة الكلية 
TDS 500 - 1500 1000 

درجة تركيز األس 
 pH 6.5 – 8.5 5.5 – 6.5الهيدروجيني 

 50 45 - 10 النثراتدرجة تركيز أيون 

 

 مناقشة النتائج.  5

 بارآتم تحليل عينات الدراسة لعدد خمس ( المبين أدناه، 3ن خالل الجدول )م
تم إيجاد تراكيز بعض العناصر كما  ،W4, W3, W2, W1W ,5 جوفية هي

لمياه ل بالمواصفات المعتمدة الدراسةوتم مقارنة نتائج التحليل لعينات  لها،
 الصالحة للشرب.

 الدراسة( نتائج التحليل الكيميائي لعينات 3جدول )

درجة تركيز 
 أيون النترات

درجة تركيز 
األس 

الهيدروجيني 
pH 

مجموع 
 األمالح الذائبة

TDS 

درجة 
الموصلية 
الكهربائية 

EC 

عينات 
 الدراسة

19 6.50 4,480 5,600 1W 

11 6.85 1,939 3,030 2W 

8 6.50 1,280 2,000 3W 

22 6.50 6,480 8,100 4W 

7 6.85 1,114 1,740 5W 
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( يمكن 3( وبيانات الجدول )2من خالل مقارنة بيانات الجدول )
 النقاط اآلتية: استنتاج
لية لموصل، طبقاً الدراسة لتكون صالحة للشربعينات تقييم مياه . 1

( المبينة أعاله، والخاصة بعينات 3تتضح نتائج الجدول )و. الكهربائية
خارج جميعها  تعتبر أنها ،W4, W3, W2, W1W ,5األرقام الدراسة ذات 

نطاق الحدود المسموح بها من حيث درجة الموصلية الكهربائية، وذلك بعد 
( 5كما أن الشكل ) ،( الخاص بالمواصفات المعتمدة2مقارنتها بالجدول )

 لك بوضوح.ذ إلىيشير 
تقييم مياه عينات الدراسة بأن تكون صالحة للشرب، طبقاً لدرجة  2. 

والخاصة بعينات الدراسة  (،3تتضح نتائج الجدول ). تركيز الملوحة الكلية
 تعتبر جميعها خارج نطاق أنها ،W4, W3, W2, W1W ,5 مذات األرقا

 وذلك بعدالحدود المسموح بها من حيث درجة تركيز الملوحة الكلية، 
( 6( الخاص بالمواصفات المعتمدة، كما أن الشكل )2مقارنتها بالجدول )

 .ذلك بوضوح إلىيشير 

درجة ل، طبقاً الدراسة بأن تكون صالحة للشربعينات تقييم مياه . 3
والخاصة بعينات  (،3تتضح نتائج الجدول ). تركيز األس الهيدروجيني

تعتبر جميعها في  أنها ،W4, W3, W2, W1W ,5 الدراسة ذات األرقام
نطاق الحدود المسموح بها من حيث درجة تركيز األس الهيدروجيني، وذلك 

( 7( الخاص بالمواصفات المعتمدة، كما أن الشكل )2بعد مقارنتها بالجدول )
 ذلك بوضوح. إلىيشير 

 

 
درجة الموصلية الكهربائية لعينات الدراسة. 5 شكل  

 

  الدراسة الكلية لعيناتدرجة تركيز الملوحة  .6 كلش

 

لعينات الدراسة درجة تركيز األس الهيدروجيني. 7شكل   
 

منطقة الدراسة من التلوث، طبقاً لدرجة  آبارمدى خلو عينات مياه . 4
والخاصة بعينات الدراسة  (،3تتضح نتائج الجدول ). أيون النثرات تركيز

تعتبر جميعها في نطاق الحدود  أنها،W4, W3, W2, W1W ,5 ذات األرقام
ً المسموح بها  يز درجة تركل للمياه الصالحة للشرب وخلوها من التلوث طبقا
( الخاص بالمواصفات 2، وذلك بعد مقارنتها بالجدول )أيون النثرات

 .ذلك بوضوح إلىيشير ( 8المعتمدة، كما أن الشكل )

 

 

درجة تركيز أيون النثرات لعينات الدراسة. 8شكل   
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 الخالصة.  6

ا من وخلوه الجوفية اآلبارنوعية مياه بعض  تقييمتوضح هذه الدراسة 
 اراآلب. جمع عدد من العينات من تلك التلوث بمنطقة الصقور محل الدراسة

ر بعض العناصللكشف عن التحاليل الكيميائية عليها  يتجروألجوفية، ا
اً مالءمتها للشرب طبقبغرض التعرف على نوعية المياه ومدى ، الكيميائية

عينات  قيم أن إلىلقد خلصت نتائج الدراسة بالدراسة.  للمواصفات المعتمدة
، ودرجة تركيز الملوحة الكلية ECالدراسة لكل من الموصلية الكهربية 

TDS كانت وللمواصفات المعتمدة.  ابه المسموحالحدود بكثير من قيم  أعلى
للمواصفات المعتمدة للمياه  االمسموح بهود الحد الدراسة ضمنقيم العيانات 

الصالحة للشرب فيما يخص كل من درجة تركيز النثرات ودرجة تركيز 
مياه عينات الدراسة خالية من التلوث، بذلك تعتبر . pHاألس الهيدروجيني

إنشاء شبكة ب يوصي البحاث إليه الدراسة من نتائج انتهتمن خالل ما و
المياه الجوفية، فضالً عن مراقبة تطور تلك مراقبة منتظمة لرصد نوعية 

النوعية مع الزمن، مع إجراء كافة التحاليل الفيزيائية والكيميائية والجرثومية 
جهزة استخدام األ، للمياه لتقييم مدى صالحيتها للشرب واالستعمال البشري

وأيضاً  ،الجوفية اآلبارواألساليب المتطورة والحديثة في تحليل عينات مياه 
لتقليل والحد من نسب الفقد والهدر حتى ال يؤدي السحب غير العادل للمياه ا

تلوث خزان المياه الجوفية عن طريق زيادة درجة ملوحة المياه،  إلىالجوفية 
خاصة إذا كان السحب من خزانات المياه الجوفية القريبة من المكونات 

من  بالقرب أوي الجيولوجية التي تحمل مياه ملوحة عالية مثل الحجر الجير
 الساحل على البحر.
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