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  ألخالصه

تقع العوجا في منطقة وادي األردن حيث تمتاز بخصوبة تربتها ووفره مصادرها المائية،هذان 

العامالن جعالها منطقه مثاليه للنشاطات الزراعية،حيث هنالك مصدران للمياه، أوالهما نبع 

ر العوجا الواقع في بطن الجبال من الجهة الغربية للمنطقة، والمصدر األخر هي مياه اآلبا

  .بليوستوسين-الجوفية في الحوض بالي

 12من واحد مليون متر مكعب في السنوات الجافة ولغاية  ايتغير معدل تدفق مياه نبع العوج

مليون متر مكعب في السنوات الماطرة،حيث أن معدل آمية المياه المتدفقة من النبع تعتمد على 

 4إنها تزود ألمنطقه بمقدار معدالت هطول األمطار السنوي، بخصوص اآلبار ألجوفيه، ف

 2300مليون متر مكعب من المياه،حث أن التوصيلية الكهربائية لمياه هذه أآلبار يتراوح بين 

  .سنتم /ميكرو سيمنس 3050سنتم ولغاية  /ميكرو سيمنس

إن ألقيمه القصوى المتدفقة من النبع في نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع تجعل االمكانيه 

ئمة لسد ألحاجه الحقيقيه للزراعة في نهاية فصل الربيع حتى الخريف، وآذلك انخفاض غير مال

منسوب المياه في الحوض الجوفي وارتفاع نسبة الملوحة تعتبر تحديات رئيسيه تواجه التنمية 

  .ألزراعيه المستدامة في ألمنطقه

) اآلبارم من منطقة 500بعد يالذي (االعوجمن جانب أخر، يبلغ معدل الفيضان القادم من وادي 

أثناء  االعوجب وادي حيث يص، العالية ألجودهمليون متر مكعب من المياه ذات  15هو 

  .األردننهر  الفيضان في

الهيدرو جيولوجيه في حوض بالي  للطبيعةهو التحقق والفهم  الدراسةلهذه  الرئيسيإن الهدف 

 ألتغذيهض مع التحقق من مواقع للحو الفيزيائية الخصائصإلى معرفة  إضافةبليوستوسين، 

  .ألمنطقهفي  الممكنة الصناعية

 المقاومةبطريقة فحص ) محطة(  نقطه 34البحث الجيولوجي الميداني قياس  تم في هذا

 باتجاهمن الشمال  عرضيه للحوض من خالل مقاطع الفيزيائية للطبيعةالعمودي  االلكترونية

التي ما زالت تعمل بهدف  اآلبارمن   اتشلوم بيرغر، وآذلك أخذت عين بأسلوبالجنوب 

  .التحليل الكيميائي

 120م ولغاية  40بئر جوفي بأعماق تتراوح بين  15في الستينيات من القرن الماضي، تم حفر 

 اآلبار أما، األرضم عن سطح 110بعمق  أالنما زالت تعمل لغاية  أبارخمس  أالن ، يوحدم

  .م فإنها تعتبر جافه100عن  أعماقهاال تزيد  والتي األخرى
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أظهر البحث الميداني وبناءا على االنهيارات السنوية المتراآمة عبر القرن الماضي والمسببة 

بواسطة فيضان وادي العوجا انهيار الفرع الشمالي للوادي ومنع وصول مياه الفيضان إلى 

آز منطقة العوجا ، منطقة العوجا، األمر الذي تسبب في جفاف معظم اآلبار ألجوفيه في مر

م تحت مستوى سطح األرض، وآذلك 80م إلى 40وآذلك فإن مستوى المياه ألجوفيه هبط من 

  .2009لتر في عام / ملغم 700متر في الستينات إلى /ملغم100ن ترآيز الكلورايد أرتفع من إف

طبقات  ثالثخالل القياسات الجيوفيزيائيه التي أجريت في الميدان،تم التعرف على 

حيث  ،األرضم من سطح 100م وعمق  60آانت من الحصى بسماآة  األولى ألطبقهيسيه،رئ

اليوم، يوجد ثالث أبار في الجزء الغربي من /م2600الهيدروليكي قيمة  التوصيليةبلغ ثابت 

 2300بلغ  اآلبارلمياه هذه  الكهربائية التوصيلية،حيث أن ألطبقهتتغذى من هذه  الدراسة

  .سنتم/سيمنس مايكرو

ن الحصى والرمل، تقع فوق طبقة مألطبقه الثانية التي أظهرتها الدراسة هي طبقة مشكله 

م، تمتد هذه ألطبقه إلى الشرق حيث تزداد نسبة الرمل، ثابت  90الحصى  بسمك يصل إلى 

يوم، يتغذى من هذه ألطبقه في الجزء / م 1850التوصيلية الهيدروليكي لهذه ألطبقه يبلغ 

  .سنتم/مايكرو سيمنس 3050اسة بئرين بتوصيلية آهربائية بقيمة الجنوبي من الدر

م، ومتوسط تابت توصيل هيدروليكي بقيمة  20غيرينيه بسماآة -هي طبقه رمليه الثالثة ألطبقه

  .غير مشبعه بالماء ألطبقهيوم وهذه / م 645

 150500عند  ألواقعهفي محاور النقاط  صناعيةتوصي بحفر برآه  الدراسةفي الختام فإن 

 الدراسةتوصي  ، وآذلكشرقا 196880شماال و  15500شرقا ولغاية  195500شماال و 

  .اآلباريتم حقن المياه مباشرة في هذه  المقترحة بحيث ألمنطقهفي  جديدةبحفر أبار جوفيه 
 


