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عنوان البحث:
رسم الخرائط وتقييم المخاطر لتركيزات المعادن الثقيلة في اراضى منطقة مصرف بحر البقر، مصر
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الهدف من البحث:
رسم خرائط التوزيع المكاني لملوثات التربة أمر ضروري لتحديد المناطق الملوثة بالمعادن الثقيلة من اراضى منطقة مصرف بحر البقر، محافظة الشرقية، مصر. ويتم ذلك من خلال رسم خرائط التوزيع المكانى للمعادن الثقيلة. واخيرا لتحديد مناطق التدهور والاراضى المتأثرة بتركيزات مرتفعة من المعادن الثقيلة.


المواد والطرق

تم تجميع عينات تربة ممثلة لمنطقة الدراسة باستخدام جهاز تحديد المواقع العالمى GPS  حيث تم تقدير بعض الصفات الطبيعية والكيميائية والمنيرالوجية بهذه العينات.
	كذلك استخدام الأشعة السينية وحيود الأشعة السينية XRF and XRD  للتعرف على المعادن السائدة بالتربة.
	استخدام طرق الاحصاء الجيولوجية و استخدام وسيلة التنبؤ البيني الموزون kriging ، لتقدير مستويات التلوث بالعناصر الثقيلة في التربة وتوزيعها. 

أهم النتائج:

	توصلت النتائج باستخدام تحاليل  XRD and XRF  على ان العينات المدروسة تتشابه فى معظم الصفات الكيميائية والفيزيائية نظرا لتعرضها لنفس الظروف الجيولوجية والبيدولوجية.
	تحتوى هذه التربة على كلا من الشحنات السطحية الدائمة والمتغيرة بسبب وجود معادن smectite، أكاسيد الحديد غير متبلورة، والمواد العضوية ومن ثم ارتفاع تلك الاراضى من قيمة السعة التبادلية ومن ثم قدرتها على الادمصاص وزيادة القدرة على تبادل الأيونات.
	اظهرت نتائج التوزيع المكانى وجود تجانس فى التوزيع المكاني لعناصر الكادميوم، الرصاص، الكروم، النيكل بخلاف النحاس والزنك حيث انها ذات تباين كبير وقيم انحراف عالية.
	اوضحت النتائج ان تركيزات كلا من الزنك والكروم والنيكل فى التربة ما زالت تحت الحدود المسموح بها بينما الكادميوم والنحاس تعدت تلك الحدود.
	ان معظم منطقة الدراسة والتى تمثل 17818.93 هكتار اصبحت ملوثة بالكادميوم ، بينما مساحة 6370.23 هكتار كانت ملوثة بالنحاس. 

 الخلاصة:
على الرغم من ان هذه الدراسة هى مجرد دراسة استكشافية لمنطقة الدراسة والتي تساعد على تحديد المناطق الهامة لاخذ العينات منها في المستقبل، فإن النتائج تدل على أن هذه التربة لا تزال قادرة على ان تتحمل مستويات اعلى من التلوث بتلك المعادن، حيث لم تصل تلك الاراضى إلى قدراتها التشبعيه إلا لعنصرى النحاس والكادميوم في بعض المناطق. ولكن تحت إدارة سيئة لتربة تلك الاراضى والتراكم المستمر لهذه المعادن السامة سوف تتعرض البيئة في هذه المنطقة إلى كارثة حقيقية. نحن بحاجة الى وجود ادارة جيدة واعية لتجنب حدوث مشاكل مستقبلية فى تلك المنطقة. ان الادارة المستدامة للاراضى والمياه تجنبنا هذه المشاكل والكوارث. هل يمكن ان تتلوث المياه الجوفية ايضا بمثل هذه الملوثات؟ سؤال مطلوب الاجابة علية فى البحث التالى.
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الهدف من البحث:
شهدت محافظة الاسماعيلية فى العقدين الماضيين تطورات جمة نجم عنها تغير كبير فى بنيتها وتركيبها وبيئتها. ان فهم العلاقة بين التغير فى استخدامات الارض المختلفة والبيئة هام جدا لإدارة الأراضي القاحلة، ومع ذلك  نجد ان الحصول على المعلومات حول كيفية تأثير العوامل البيئية على أنماط استخدامات الارض المختلفة على مستويات مختلفة في المناطق القاحلة غير متوفرة. لذا تبحث هذه الدراسة في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لمعرفة وتحديد أنماط استخدامات الارض المختلفة وتقييم تأثير هذه الاستخدامات على درجة الحرارة السطحية للتربة في محافظة الاسماعيلية، مصر. 

المواد والطرق
تم استخدام صور لاندسات لقياس وتتبع التغيرات فى استخدامات الارض ودرجة الحرارة بمحافظة الاسماعيلية بين عام 1984-2011 وذلك من خلال استخدام صور القمر الصناعى الامريكى لاندسات ذى الماسح المواضيعى TM  وكذلك صور ُETM بدقة 30م. 
	تم معالجة هذه الصور باستخدام تقنيات المعايرة والتصحيحات الهندسية وتأثير الغلاف الجوي. 
	ونفذت نسب مختلفة، والأرقام القياسية، لتحديد أفضل تركيبة او توليفة للطول الموجى وكذلك دراسة الهستوجرام الثنائى لتحديد القنوات الاقل ارتباطا فيما بينها والتى تعتبر الاكثر قدرة على رسم الاختلافات الموجودة بالتربة. 
	تم تحويل الصورة الى قيم رقمية باستخدام المعالجة الرقمية حتى يمكن تفسيرها واستخلاص المعلومات التى تحملها لتحديد نوعية الاستخدامات المختلفة للارض وتصنيفها.
	وقد استخدم التصنيف تحت إشراف باستخدام تقنية الحد الأقصى لاحتمال وإعادة التصنيف المكانية. 
	اضافة الى التحقق الارضى او الحقلى من عينات محددة تعين مواقعها بدقة بواسطة جهاز تحديد المواقع العالمية GPS  المرتبطة بالاقمار الصناعية.

أهم النتائج
تم تحديد ست استخدامات  land-use/land-cover للارض فى محافظة الاسماعيلية وهى الحضر، والغطاء النباتي، الاراضى المغمورة بالمياه 1 و 2، والأرض القاحلة، والمياه. أعلى دقة للتقسيم الشامل ومعامل كابا هو 93.04٪ و 80.65٪ على التوالي.
	تم تطبيق مزيد من التكامل بين الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لدراسة أثر التغير في استخدام الأراضي على درجات الحرارة السطحية للتربة. 
	كشفت نتائج تغيير استخدامات الأراضي في منطقة الدراسة عن زيادة المساحة الحضرية بشكل سريع في الإسماعيلية خلال فترة 27 عاما. ايضا ارتفعت درجة الحرارة فى المناطق الحضرية من º Ñ 37.65  في عام 1984 و43.876 في عام 2011 اما الأراضي القاحلة فقد ارتفعت درجة الحرارة فىها من 37.34 في عام 1984 الى 42.801 في عام 2011. الاراضى المنزرعة تحتوى على أعلى درجة حرارة (28.73 في عامي 1984 و 32.96 في عام 2011 ) والمياه (25.94 في عام 1984 و27.32 في عام 2011)، وسجلت waterlogged1    34.54في عام 1984 و35.60 في عام 2011. اما Waterlogged2 هي الاستخدام التي تظهر درجة حرارة غير متوقعة (26.38 في عام 1984 و 27.75 في عام 2011).
الخلاصة
أعطت التنمية الحضرية بين عامي 1984 و 2011 .زيادة   في درجة حرارة السطح تصل الى 6.23 درجة مئوية. وخلال 27 سنة، كان معدل التغير السلبى في استخدام الأراضي هي ألارض القاحلة (1.12٪ سنويا)، وwaterlogged1,2 (0.76 و 6.61٪ سنويا). اما معدل التغير الايجابى في استخدام الأراضي فكان فى الغطاء النباتي، والمياه،  بنسبة 0.98٪، 0.82٪، و 0.61٪ سنويا، على التوالي. 
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عنوان البحث:
تقييم و رسم خرائط  نوعية مياه الابار الجوفية للرى باستخدام طرق الاحصاء الجيولوجى  
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الهدف من البحث:

يعتبر تقييم مدى صلاحية المياه الجوفية للرى هي الخطوة الأولى نحو إدارة سليمة ومستدامة لموارد المياه الجوفية والتربة. للحد من الآثار المترتبة للرى بهذه المياه على الزراعة كان الهدف الرئيسى من هذه الدراسة هو اقتراح طريقة بسيطة وسريعة لتقييم نوعية المياه الجوفية و رسم خرائط التباين المكاني من حيث مدى ملاءمتها لأغراض الري في منطقة درب الاربعين. كما كان الهدف التكميلى لهذه الدراسة هو اظهار امكانيات نظم المعلومات الجغرافية في استكشاف القيمة الكاملة للبيانات البيئية من خلال التحليل المكانى  والعرض المرئي للمعلومات الجغرافية.                                                                                     
                                                                        
المواد والطرق
باستخدام بيانات نظام تحديد المواقع تم تجميع عينات مياه من ست وثلاثون بئر تمثل اربع قرى وذلك لتقييم واعداد خرائط نوعية المياه الجوفية. و لحساب مدلول جودة المياه فقد اخذ فى الاعتبار13 مقياس هى الاملاح ٬ درجة الحموضة  ٬ الكلوريد ٬ النسبة الادمصاصية للصوديوم ٬ الكربونات المتبقية ٬ البورون  ٬ الزنك ٬ النحاس٬ الحديد ٬ المنجنيز٬ الرصاص والكادميوم. كما تم استخدام نتائج التحليلات لرسم خرائط التنبؤ بنوعية وجودة المياه. وقد تم ادخال البيانات المختلفة في برامج نظم المعلومات الجغرافية، حيث أنتجت خرائط نوعية المياه المختلفة. كما تم استخدام طرق الاحصاء الجيولوجى لتحليل البيانات.                                          

أهم النتائج:
تم اقتراح طريقة بسيطة لتقييم المياه الجوفية تعتمد على اسس احصائية ونظم المعلومات الجغرافية.
	اظهرت النتائج أن المياه الجوفية في منطقة الدراسة لها درجة حموضة تتراوح من 7 الى 8 ٬ تركيز أملاح من 642 الى 2668 ميكروسيمنز/سم٬ كما كان تركيز الكلوريد في معظم المناطق مرتفعا ليصل الى  570.86 جزء في المليون. وكان ارتفاع الملوحة راجع الى ارتفاع تركيز الكلوريد فى المياه الجوفية. تراوحت قيم نسبة الصوديوم المدمص SAR من  1.83 الى  8.4 
	كانت تركيزات المعادن الثقيلة أقل من الحدود المسموح بها عدا تركيز الكادميوم فقد كان  0.013 جزء فى المليون وهو اعلى من الحد المسموح به.
	تراوحت قيم مدلول نوعية المياه الجوفية بغرض الرى من 47.9 الى 88.6 
	كما وجد ان معظم العينات (26 عينة) تقع فى المرتبة ذات نوعية المياه منخفضة الجودة ٬ ثلاث عينات فقط ذات نوعية مياه متوسطة الجودة و سبع عينات تندرج تحت المياه عالية الجودة بالنسبة للرى.

الخلاصة:
معظم عينات مياه الابار الجوفية بمنطقة الدراسة ذات نوعية مياه منخفضة الجودة. ان عينات المياه الجوفية المنخفضة الملوحة أو العالية الجودة يمكن استخدامها لرى معظم المحاصيل فى غالبية الأراضى. كما أثبتت هذه الدراسة أيضا كفاءة عالية لنظم المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات المكانية المعقدة ورسم خرائط جودة المياه الجوفية. 


